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NA HISTÓRIA DA CULTURA BRASILEIRA 

Marina Massimi 
Universidade de São Paulo / Ribeirão Preto 

 função terapêutica da palavra é um dos pilares da intervenção do 
psicólogo e como tal constitui-se num aspecto muito importante de sua 

formação. Freud coloca no texto Tratamento psíquico (ou anímico) de 1905, 
que “tratamento psíquico quer dizer tratamento que parte da alma, pelos meios 
que atuam, em primeiro lugar e de maneira direta, sobre o que é anímico no 
ser humano. Um desses meios é, sobretudo a palavra, e as palavras são 
também a ferramenta essencial do tratamento anímico” (1905, p. 271). 

A descoberta desta função da palavra assinalada claramente por 
Freud é, por sua vez, fruto de um processo histórico. Na concepção de 
filósofos e médicos da antiguidade clássica, a cura da alma pela filosofia 
acarretava a sua submissão à razão transmitida pelo discurso (em grego 
logos significa seja razão seja palavra). A cura da alma —concebida como 
formação interior da própria alma— implicava no uso da palavra num 
diálogo que poderia ser interior consigo mesmo, ou com um interlocutor 
externo. Com efeito, conforme Agostinho, “as palavras obtiveram entre os 
homens o principal lugar para a expressão de qualquer pensamento, 
sempre que alguém quer manifestá-lo” (1991, p. 96). Na Idade Moderna, a 
confiança no poder da palavra enquanto instrumento de persuasão e 
modificação dos comportamentos, baseava-se no conhecimento e na prática 
da arte retórica e de suas influências no dinamismo psíquico, 
proporcionados pela psicologia filosófica aristotélico–tomista. 

A 
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A palavra na cultura indígena 

No contexto da cultura brasileira esta confiança foi sem dúvida 
reforçada pela importância assumida pela palavra e pelo discurso na 
tradição cultural dos índios brasileiros. 

Uma das informações mais antigas acerca da importância do uso da 
palavra nas culturas indígenas aparece numa narrativa de 1593 do padre 
visitador da Companhia de Jesus, o português Fernão Cardim (1548–1625). 
O relato merece ser analisado por evidenciar as peculiaridades da retórica 
indígena e frisar a grande propensão dos nativos para a prática da palavra. 
Cardim relata que, na aldeia do Espírito Santo, após a recepção pelos 
“principais”1, ele juntamente aos outros dois visitadores, o padre Cristóvão 
de Gouveia e o irmão Barnabé Telho, foram levados em procissão à Igreja 
pelos índios com danças e músicas de flautas. Citamos o relato mantendo 
seu estilo e escrita originária: 

Feita a oração, lhes mandou o padre fazer uma falla na língua, de que 
ficaram muito consolados e satisfeitos; aquela noite os índios 
principais, grandes línguas, pregavam da vida do padre a seu modo, 
que é da maneira seguinte: começam a pregar de madrugada deitados 
na rede por espaço de meia hora, depois se levantam, e correm toda a 
âldea, pé ante pé muito devagar, e o pregar também é pausado, 
freimatico, e vagaroso; repetem muitas vezes as palavras por 
gravidade; contam nestas pregações todos os trabalhos, tempestades, 
perigos de morte que o padre padeceria, vindo de tão longe para os 
visitar, e consolar, e juntamente os iniciam a louvar a Deus pela 
mercê recebida, e que tragam seus presentes ao padre, em 
agradecimento. Era para os ver vir com suas cousas etc., patos, 
galinhas, leitões, farinha, beijús com algumas raízes e legumes da 
terra (1980, p. 146). 

Os chefes da tribo, apropriando-se do discurso do missionário 
pregador, traduziam-no em sua própria linguagem para transmiti-lo à 
comunidade, legitimando assim a presença do padre e ao mesmo tempo 

                                                           
1 Expressão utilizada nos relatos missionários da época para indicar as autoridades políticas 
das populações nativas. 
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colocando-se como mediadores insubstituíveis entre este e o povo. No 
mesmo documento, Cardim fornece outras informações acerca do valor da 
arte do discurso junto aos índios: ao descrever as ocas indígenas e sua 
organização social, coloca que em cada “oca” morava um principal, cuja 
autoridade exercia-se principalmente pelo uso da palavra. Este os exortava 
ao trabalho, excitava-os à guerra e era muito respeitado por todos. Estas 
exortações inicialmente eram feitas dentro da oca, “por modo de pregação”: 
o chefe começava sua fala de madrugada, deitado na rede, pelo espaço de 
uma meia hora; depois, ao amanhecer, ele se levantava e percorria toda a 
aldeia continuando sua pregação, “a qual faz em voz alta, mui pausada, 
repetindo muitas vezes as palavras” (ibidem). Cardim continua o relato, 
narrando que entre os índios principais e pregadores, “há alguns velhos 
antigos de grande nome e autoridade entre elles, que têm fama por todo o 
sertão, trezentas e quatrocentas léguas, e mais”. Afirma que os nativos 
estimam tanto “um bom língua que lhe chamam o senhor da fala. Em sua 
mão tem a morte e a vida, e os levará por onde quiser sem contradição”. 
Quando eles querem testar se um indivíduo possui esta capacidade, 
“ajuntam-se muitos para ver se o podem cansar, falando toda noite em peso 
com ele, e ás vezes dois, três dias, sem se enfadarem” (idem, pp. 152–153). 

A descrição de Cardim deixa transparecer a surpresa do religioso 
português diante da importância atribuída ao uso da palavra pelos índios 
brasileiros: inesperado ponto de convergência entre a cultura desconhecida 
destas populações e o imenso esforço de comunicação da cultura europeia 
daquela época, evidente na criação de novos instrumentos como a 
imprensa, na busca de contatos e conhecimentos de novos povos, novas 
culturas e novas línguas e como veremos neste livro, no grande 
desenvolvimento da arte retórica e das suas infinitas possibilidades 
enquanto meio pedagógico e doutrinário. 

Na cultura brasileira, desde o século XVI, encontram-se várias 
formas de experimentação do poder da palavra —no que diz respeito à 
transmissão de saberes e práticas e à persuasão visando modificar crenças e 



 

204 

comportamentos e atingir, portanto, tanto a pessoa quanto a sociedade. 
Dentre destas formas, destacam-se a pregação e o teatro. 

A palavra na pregação 

A pregação no contexto da sociedade colonial era uma atividade difusa 
e bastante valorizada pela população. Notícias e descrições acerca das 
atividades de pregação no meio social brasileiro são dadas em relatos e cartas 
de viajantes e missionários, desde os primeiros tempos da colonização. Esta 
prática assumiu uma função importantíssima de transmissão cultural de 
conceitos, práticas e crenças da tradição clássica, medieval e renascentista 
ocidental, visando à mudança dos hábitos e da mentalidade dos indivíduos e 
dos grupos sociais pela força da palavra. Realizada no Brasil num contínuo 
temporal que se estende desde o século XVI ao século XVIII, deve ser 
considerada como uma relação dinâmica de intercâmbio entre pregadores e 
destinatários, assumindo as características que podem ser definidas, conforme 
uma expressão de R. Chartier, como uma “prática partilhada que atravessa 
os horizontes sociais” (1988, p. 134) —prática de encontro entre a cultura 
popular e a letrada. Tal prática passa por diversos níveis de apropriação, que 
assinalam a intervenção da “invenção criadora no próprio cerne dos 
processos de recepção” (idem, p. 136). As possibilidades dos mesmos bens 
culturais, textos e ideias recebidos, serem submetidos a interpretações e 
empregos diversos, dependem da modalidade em que estes são recebidos pela 
comunidade dos ouvintes em seu conjunto ou pelos grupos diversificados que 
a compõem. Além da função de transmissão cultural, a pregação constitui-se 
em laboratório de experimentação do poder da palavra —numa perspectiva 
que num certo sentido remete à atual compreensão psicanalítica e 
psicológica da eficácia terapêutica da palavra, mas que, em se tratando da 
Idade Moderna, deve ser reconduzida principalmente à aplicação da arte da 
retórica. Pois, a palavra deve ser considerada seja no que diz respeito ao seu 
poder de transmissão cultural, seja no que diz respeito à sua capacidade 
evocativa de afetos. 
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Nesta perspectiva, a palavra é remédio para a salvação, concebida nos 
termos do conceito global de saúde postulado pela Medicina da Alma: saúde 
do corpo animado e espiritual do indivíduo e saúde do corpo político e social. 
A palavra —entendida em suas dimensões doutrinária, persuasiva, evocativa 
e revelativa é, portanto, o verdadeiro pharmacon em poder do homem, para 
que aprenda a bem viver e a bem morrer. A insistência acerca do cuidado de 
si mesmo, assim concebido, é originária da filosofia socrática e herdada 
posteriormente pelo estoicismo e pelas filosofias cristãs (GILSON, 1995), 
sendo reconhecido como objeto de competência específica inicialmente de 
duas áreas de conhecimento, a filosofia e a medicina; e posteriormente ao 
advento do cristianismo, também de uma terceira área de competência, a 
teologia. Se, por um lado, o interesse indagador acerca da totalidade do objeto 
era próprio do método filosófico, por outro lado, na tradição clássica e 
medieval, o médico era aquele que conhecia o universo como um todo: a 
música, a astrologia, a meteorologia, as relações entre os deuses e os homens. 
Aplicando este enfoque global à visão do ser humano, evidenciava-se que 
cuidar dele implicava em considerar todas as dimensões de sua existência, 
segundo o ideal socrático2. Aristóteles, nesta mesma perspectiva, identificava 
a saúde ou salvação do homem com a realização da felicidade, sendo que “a 
felicidade é uma certa atividade da alma conforme à excelência perfeita”3 , 
que se alcança pela virtude da prudência. Esta baseia-se no reconhecimento e 
na escolha do “justo-meio”, princípio que a ética aristotélica compartilha com 
a medicina hipocrática. A virtude, pois, é o justo-meio entre os vícios (defeito 
ou excesso), sendo que seu aprendizado se alcança através da prática. A 
definição de pessoa explicitada por Tomás de Aquino, retomando Boetius, 
implicara a consideração de que “esta alma, esta carne e estes ossos 
pertencem à razão deste homem”4, acarreta, no plano terapêutico, a 
                                                           
2 “Outra coisa não faço senão andar por aí persuadindo-vos, moços e velhos, a não cuidar tão 
aferradamente do corpo e das riquezas, como de melhorar o mais possível a alma, dizendo-
vos que dos haveres não vem a virtude para os homens, mas da virtude vem os haveres e 
todos os outros bens particulares e públicos” (Sócrates, Em Platão em Defesa de Sócrates, 
1980, 29b, p. 15). 
3 Ética a Nicômacos, 1, 13, 1102a, p.82, trad. nossa. 
4 Tomás, 2001, I, Q.29, Art.2, p. 527. 
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importância do cuidado com o princípio individual, com cada indivíduo. A 
preservação e o restabelecimento da saúde, enfim a cura, implicam também 
na existência de um agente que cure e que acolha a pessoa, ou seja, 
pressupõem um relacionamento terapêutico, um lugar terapêutico. 

O pregador reúne em si um leque de competências múltiplas, 
destinadas ao cuidado e à cura, atuantes de modo unitário, por serem 
sempre atentas à unidade do sujeito portador de saúde e da exigência de 
cuidado, de modo a abranger as dimensões do somático e do mental, da 
saúde física e da saúde mental. Não lida apenas com almas, mas também 
com corpos, entendidos no plano individual, social e cósmico. O que 
explica a dupla função que o modelo exemplar da oratória sagrada luso-
brasileira, padre Antônio Vieira, atribui ao pregador. 

Por um lado, no Sermão da Sexagésima pregado em 1655, na Capela 
Real, após regressar da missão em São Luís do Maranhão, Vieira define o 
pregador como um “médico das almas”, pois o efeito do sermão não deve 
ser o deleite dos ouvintes, mas a cura deles: 

A pregação que frutifica, a pregação que aproveita, não é aquela que 
dá gosto ao ouvinte: é aquela que lhe dá pena. Quando o ouvinte a 
cada palavra do pregador treme; quando cada palavra do pregador é 
um torcedor para o coração do ouvinte; quando o ouvinte vai do 
sermão para cada confuso e atônito, sem saber parte de si, então é a 
pregação qual convém, então, se pode esperar que faça fruto. 
(VIEIRA, 2001, p. 51). 

Por outro lado, em sermão de 1669, proferido diante da Capela Real 
de Lisboa, na terceira quarta-feira da Quaresma, Vieira apresenta o 
pregador como o verdadeiro médico das chagas do corpo espiritual e 
também do corpo social e político: 

E quem não houvesse até agora no púlpito, quem tomasse por 
assunto a consolação desta queixa, o alívio desta melancolia, o 
antídoto deste veneno, e a cura desta enfermidade? Muitos dos 
enfermos bem havia mister um hospital. Mas à obrigação desta 
cadeira (que é de medicina das almas) só lhe toca disputar a doença, 
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e receitar o remédio. E se este for provado, e pouco custoso, será 
fácil de aplicar (idem, p. 101). 

Em um sermão pregado na Terceira Quarta-Feira de Quaresma de 
1669, na Capela Real, Antônio Vieira estabelece uma analogia entre as 
crises do Estado, entendido como corpo político e social, e as patologias do 
corpo humano. Outra analogia entre a condição da vida política e o estado 
de saúde do corpo é colocada por Vieira no Sermão da Visitação de Nossa 
Senhora de 1640. Assinalando que a “origem” e a “causa original das 
doenças do Brasil” são o roubo, a cobiça, os interesses de ganhos e 
conveniências particulares, que impedem o respeito da justiça e determinam 
a perdição do Estado, o jesuíta exclama: “Perde-se o Brasil, senhor, porque 
alguns ministros de Sua Majestade não vêm cá buscar nosso bem, vêm cá 
buscar nossos bens” (VIEIRA, 1993, p. 1230). A terapia por ele recomendada 
então é moldada em analogia com as terapias de medicina do corpo: 

Assim, como a medicina, diz Filo Hebreu, não só atende a purgar os 
humores nocivos, senão a alentar e alimentar o sujeito debilitado: 
assim a um exercito e republica não lhe basta aquela parte da justiça, 
que com o vigor do castigo a alimpa dos vícios, como de perniciosos 
humores, senão que é também necessária a outra parte, que com 
prêmios proporcionados ao merecimento esforce, sustente e anime a 
esperança dos homens (idem, p. 1222). 

É neste sentido então, que a palavra do pregador é concebida como o 
“farmaco” eficaz e definitivo para o bem dos corpos individuais animados 
pela alma racional bem como dos corpos sociais animados pelo vida do 
espírito de Deus — que ao mesmo tempo cria a comunidade eclesial (o 
corpo místico) e a comunidade política (a Res-pública: corpo do Rei e 
corpo do povo). 

A palavra no teatro 

Como é sabido, ao jesuíta José de Anchieta deve-se a composição e a 
realização no Brasil, das primeiras peças teatrais construídas nos moldes do 
teatro praticado na Europa da Idade Moderna. De sua autoria é um conjunto 
considerável de peças: Auto da Pregação Universal, 1570; Diálogo do Pe. 
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Pero Dias Mártir, 1571; Na Festa de Natal ou Pregação, 1577; Na Aldeia de 
Guapimirim, 1580; Excerto do Auto de S. Sebastião, 1584; Auto da Visitação 
de Sta. Isabel, 1597, a última composta praticamente já no leito de morte em 
1597 (em Reritiba, Espírito Santo). Esta produção é explicável se lembrarmos 
os tempos da formação universitária de Anchieta em Coimbra e seu contato 
com a obra teatral dos grandes autores de sua época (como Gil Vicente, Tirso 
de Molina, Calderón de la Barca) e ao mesmo tempo se considerarmos o seu 
olhar agudo em perceber a disposição à expressão teatral inerente à cultura 
indígena. Com efeito, em Coimbra, Anchieta tinha realizado os estudos da 
arte retórica e de suas diferentes aplicações, especialmente na poesia, na 
oratória e no teatro. Ao observar que os índios eram muito interessados nas 
representações teatrais e nas cenografias realizadas pelos colonos na ocasião 
de algumas festividades, cria peças teatrais onde adapta os preceitos da 
retórica do teatro humanista português e espanhol aos gostos e às formas 
rituais próprias da cultura dos nativos, como por exemplo o cerimonial 
indígena de recebimento dos hóspedes. A construção retórica básica do teatro 
vicentino, a luta entre o bem e o mal, é retomada e relida à luz da cultura 
indígena, sendo introduzidas personagens deste contexto, mas conservando o 
mesmo objetivo moralizador da batalha e da vitória final do bem. Neste 
esquema cenográfica, a luta entre o bem e o mal trava-se entre anjos e 
demônios, com batalha e vitória final de Cristo, através da intercessão de 
Nossa Senhora e dos Santos. O espetáculo apresenta uma linguagem fácil, 
didática e tem fortes apelos sensoriais. Inspirado nos Exercícios Espirituais, 
este teatro forma imagens, sugeridas através das representações. Os autos 
escritos por Anchieta valeram-se do plurilinguismo como forma de 
aculturação. Era comum o uso das três línguas num mesmo auto. De 1564 até 
a sua morte, Anchieta escreveu aproximadamente 20 autos, o que 
corresponde à quase totalidade das peças jesuíticas do período, e escrevendo 
para os nativos ou para os colonos que já entendiam a língua geral da costa, o 
missionário adotava quase sempre o idioma tupi. 

O teatro apresenta-se assim como um espaço destinado à 
evidenciação e à persuasão: nele o gesto é unido à palavra visando 
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amplificar sua eficácia e proporcionar uma cena onde o envolvimento entre 
ouvinte (destinatário) e locutor (ator) seja favorecido. Nele, a própria 
coreografia e a representação tornam-se um discurso ‘mudo’, uma ‘palavra’ 
capaz de comunicar pelos gestos, imagens etc... para além das diferenças de 
idiomas e de formação cultural. 

Raízes psicológicas da retórica, na perspectiva dos jesuítas 

A palavra dessa maneira teatralizada e pregada é produto de um longo 
processo de experimentação e de molde proporcionado pela tradição da arte 
do discurso condensada na Retórica. No Brasil, onde a maioria da população 
é iletrada, o recurso à palavra oral, como veículo transmissor de ideias e 
como meio “terapêutico”, é prioritário. Além do mais, vimos que este recurso 
fora amplamente valorizado em sua conotação de cura, no âmbito da tradição 
cultural indígena, pois, desde o século XVI, nos relatos e cartas dos viajantes 
e missionários, ressalta a função taumatúrgica atribuída à palavra, pelos 
nativos. Na Idade Moderna, o exercício da arte retórica constituiu-se como 
lugar de experimentação das potencialidades da palavra, sendo este processo 
um pressuposto indispensável para o uso da mesma com função terapêutica. 
Pois, naquela época, “diante dos efeitos das dúvidas e da fragmentação do 
saber, são enfatizadas não tanto as coisas a serem comunicadas, quanto as 
maneiras de torna-las persuasivas” (BATTISTINI, 2000, pp. 40–41). A 
palavra eloquente não apenas veicula a coisa, mas induz também 
comportamentos diante dela, associando a razão à verdade e à moralidade e 
chamando em causa a liberdade como condição de tal associação. 

Cabe também ressaltar que neste contexto, a aprendizagem e o 
exercício das funções comunicativas, persuasivas e terapêuticas da palavra 
passavam por um amplo e cuidadoso processo formativo. 

Com efeito, a proposta da retórica jesuítica inseria-se no trabalho de 
assimilação da cultura humanista, realizado pela filosofia escolástica do 
século XVI. Em Salamanca e depois em Coimbra, acontecera um encontro 
fecundo entre o Humanismo e a herança medieval, encontro do qual os 
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manuais do Curso Conimbricense representam uma das expressões mais 
significativas. O empenho em unir a retórica clássica com a eloquência 
cristã, é um exemplo desta vontade de conciliar fé e razão, antigos e 
modernos. Neste terreno, aparece a vitalidade e genialidade da cultura 
jesuítica ao responder ao desafio da modernidade, construindo um edifício 
novo com tijolos antigos. 

O compêndio mais utilizado nos colégios jesuítas é o elaborado pelo 
jesuíta português Cipriano Soares5: o De arte rhetorica libri tres (Coimbra, 
1560). Inácio, nutrido por uma sólida cultura clássica, proclama diretrizes 
que previam a leitura direta dos grandes textos da retórica clássica, 
alinhavada segundo os cânones da cultura humanista. Por isto, o primeiro 
manual de retórica oficialmente adotado nas escolas da Companhia, escrito 
por volta de 1560, por Soares, é uma espécie de resumo de passos derivados 
de Aristóteles, Cícero, e Quintiliano. O pequeno compêndio, devido ao seu 
caráter sintético, teve centenas de reedições, alcançando uma ampla difusão 
na Europa (consta nos currículos de colégios jesuítas italianos, portugueses, 
espanhóis, flamengos, alemães). Neste manual, o ensino da retórica é 
realizado em chave pedagógica: não se trata de técnica em quanto tal, mas 
de um “instrumento de formação no qual a palavra com sua potencialidade 
de comunicação podia alcançar o ser humano colocando nele sementes de 
transformação e de civilização” (ZANLONGHI, 2002, p. 199), baseando-se 
na concepção ciceroniana da língua, enquanto forma transmitida na qual é 
preservado o conteúdo herdado da civilização. A palavra colocada a serviço 
da verdade, seja no nível gnoseológico, seja no nível moral, fundamenta um 
projeto da oratória sagrada rumo à tradição iniciada por Agostinho no De 
doctrina christiana e apoiado na tradição patrística e humanista. 

A arte retórica —segundo Soares— estrutura-se em cinco partes: 
inventio, dispositio, elocutio, memória, actio. A elocutio assume grande 
importância não mais apenas como enfeite e sim também como o que 
                                                           
5 SOARES, CIPRIANO, De arte retorica libri III, ex Aristotele, Cicerone et Quintiliano 
precipue deprompti, nunc ab eodem recogniti et multis in locis locupletis, Roma, F. 
Zanettum, 1580. 
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confere cor, e em geral dimensão sensorial, à linguagem, no sentido de 
propiciar a inteligibilidade e a intencionalidade da palavra, através da 
valorização da componente sensorial do significante. Com efeito, grande 
importância é atribuída à esfera do sensível, do corporal, e do preconceitual, 
ou seja, da faculdade imaginativa como lugar interior no qual razão e 
afetividade se unem. Neste projeto retórico espelha-se assim a unidade da 
pessoa irredutível numa única dimensão: a palavra é análoga à alma, e a 
imagem ao corpo do discurso. Na verdade, a antropologia filosófica 
aristotélica unitária, contrária ao dualismo entre forma e substância, 
comportava uma psicologia atenta a descrever e reconhecer as múltiplas 
interações entre o intelecto e a paixão, entre a racionalidade e a afetividade. 
As frequentes metáforas corpóreas utilizadas na esfera da linguagem 
atestam este fundamento (ZANLONGHI, 2002). 

No manual de Soares, no proêmio, encontra-se a afirmação de que 
“oratio est quasi imago rationis quaedam”: declara-se, portanto, o nexo 
estreitíssimo entre ratio e oratio, a partir da etimologia comum das duas 
palavras na língua grega. Como a língua latina utiliza os termos oratio e 
ratio, Soares, coerente com a tradição, define a oratio como rationis imago. 
Pois a imagem é o nexo analógico que une conceito e palavra. A oratio leva 
à luz o conceito: verbum mentis. 

Esta doutrina implica numa concepção universalista e ecumênica da 
palavra, a qual espelhando a razão torna-se portadora de verdades. Tal visão 
da palavra, por sua vez, depende da concepção da inteligência humana 
própria da filosofia escolástica, segundo a qual, a inteligência conhece num 
duplo plano: o das espécies sensíveis e o das espécies inteligíveis. Por sua 
vez, estas se dividem em espécies impressas e espécies expressas. Neste 
dinamismo psíquico, a transformação da coisa para a palavra acontece 
segundo certa ordem: o objeto suscita, na inteligência do sujeito humano, a 
espécie sensível impressa; esta origina a espécie sensível expressa, ou seja a 
imagem, ou fantasma da coisa. Tal reprodução representativa do objeto, por 
sua vez, cria a espécie inteligível impressa, ou seja, proporciona a 
assimilação intelectual do objeto pela ação do intelecto agente, a saber o seu 
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reconhecimento pelo intelecto. Finalmente, este reconhecimento produz a 
espécie inteligível expressa, ou seja, à formulação do conceito, verbum 
mentis: a palavra. O verbum mentis humano necessita sempre de um 
veículo sensível: a imagem. Portanto, a retórica enfatiza a função de sinal 
que a imagem tem, utilizando-se de processos analógicos e imaginativos. 

A palavra encarnada na elocução penetra os ânimos e atinge o plano 
moral, tornando-se assim ética. Desse modo, Soares revela a função moral da 
mesma e demonstra que, enxertando-se na tradição cristã, a retórica pode ser 
pensada numa perspectiva humanista, unida à sabedoria civil e moral. A 
palavra eloquente não apenas veicula a coisa, mas sugere também 
comportamentos diante dela. A retórica, portanto, associa a razão à verdade e à 
moralidade, chamando em causa a liberdade como condição de tal associação. 

Segundo Quintiliano e Cícero, voz e gesto são importantes canais de 
comunicação. À voz é reconhecida a capacidade de movere. Tal relação 
entre eloquência e comportamento funda-se no pressuposto de uma 
continuidade entre a interioridade e os gestos exteriores, numa antropologia 
que, como vimos, pressupõe uma unidade entre a alma e o corpo, pela qual 
a educação de um envolve também a outra, sendo possível assim a 
teatralização da interioridade. 

Soares utiliza-se também da tradição retórica de uso da memória 
como acervo de recursos para a elaboração do discurso: trata-se de fixar, no 
pensamento, lugares imaginários onde colocar aquilo que deve ser 
lembrado, de modo que a ordem dos lugares guarde a ordem das coisas, a 
partir da ordem das imagens em seu acervo. Se estabelece, assim, uma 
correspondência entre coisa, lugar e imagem. A noção de ordem faz com 
que a memória não seja entendida apenas como mero armazém passivo, 
mas seja reconhecida como faculdade ativa, dotada de função ordenadora, 
agindo assim em sintonia com a intencionalidade da mente humana. 

A antropologia que fundamenta o projeto retórico dos jesuítas tem 
como alicerce a metafísica do conhecimento de Tomás, segundo a qual o 
homem só pode conhecer a partir dos dados sensíveis, obtidos pelos sentidos 
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externos. Este percepto, por sua vez, é processado pelos sentidos internos 
(fantasia, potência cogitativa, memória, senso comum) como fantasma. A 
potência cogitativa é ratio particularis, uma espécie de continuação do 
espírito na sensibilidade, pois manifesta nesta, o universal. Assim, mesmo 
que ela pertença ao âmbito do pré-racional, apresenta-se já orientada para o 
todo, de modo que a sensibilidade é ela também plasmada pelo espírito. Na 
continuidade entre sensibilidade e intelecto, a potência cogitativa é o meio 
onde o espírito e a sensibilidade unem-se, para formar um único 
conhecimento humano. O ato de pensar requer a presença de imagens e 
simulacros fantásticos depositados na memória, onde as espécies repousam 
prontas para despertar novamente diante da solicitação da imaginação. 
Segundo os Conimbricences,6 a vontade pressupõe o conhecimento, mas 
também depende do apetite sensitivo o qual, por sua vez, segue a fantasia. 
Soares indica o processo que une a vontade, a razão, a potência cogitativa e 
os apetites, evidenciando assim as raízes psicológicas da persuasão e da 
retórica: atuando sobre os sentidos internos, a palavra eloquente suscita o 
interesse da imaginação. Ao tornar bela a própria verdade, através do 
aprazível, estimula o apetite e solicita a adesão. Assim, a retórica através do 
governo das paixões, estimula a adesão aos preceitos propostos. Trata-se, 
portanto, de um projeto retórico unitário, sustentado por uma “atenção 
finíssima à psicologia” (ZANLONGHI, 2002, p. 220). A pedagogia da palavra 
no âmbito da Companhia, enraíza-se na valorização das artes clássicas da 
palavra bem como nos Exercícios espirituais onde a força da palavra não é 
construída apenas na base da argumentação lógica, mas também nas da 
imaginação, da memória, das paixões, dos sentidos e do corpo. 

Experimentação das possibilidades da palavra 

Em consonância com esta tradição, a prática do uso da palavra no 
teatro e na pregação constitui-se, no Brasil colonial, num fecundo terreno de 
experimentação do poder da palavra, seja no que diz respeito ao conteúdo 

                                                           
6 Idem, cap. 13, q.1, ª3.n.3. 
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veiculado, seja no que diz respeito à forma de transmissão. Experimentação, 
cuja importância foi enorme, inclusive ao considerarmos que, no universo 
da cultura brasileira, muitos foram os caminhos abertos e inspirados por 
esta “arte da palavra”, não apenas no âmbito da pregação religiosa, mas 
também nas atividades pedagógicas, na poesia, na prosa e no teatro, no 
campo da oratória política (primoroso no século XIX) e na ciência médica, 
que no século XIX cria a área da “terapia moral” destinada a cuidar das 
“moléstias do espírito” (MASSIMI, 1990), por meio de remédios 
farmacológicos, mas também pelo diálogo e pelo bom uso da palavra. 

Com efeito, um dos aspectos do saber psicológico na Idade Moderna 
é a articulação de uma forma de conhecimento de si funcional ao controle 
sobre as próprias ações, que se fundamenta na possibilidade do sujeito de 
representar sua experiência interior através do discurso: pressupõe-se a 
existência de uma relação de determinação entre os fenômenos psíquicos e 
as palavras, como frisa o pregador Mateus da Encarnação Pinna, o qual 
concebe afetos e paixões do coração humano como as fontes de onde 
brotam as palavras. Pois, é através “das palavras que o entendimento 
interpreta o que se passa no coração” (PINNA, 1730, p. 319; citado por 
MASSIMI, 1990, p. 19). 

Por sua vez, a possibilidade do discurso depende da existência do 
interlocutor “se há de falar a quem deseja ouvir” (Pereira, vol.1, p. 26). O 
outro é um termo essencial para o conhecimento de si mesmo, sendo que a 
escuta que ele oferece ao sujeito, permite a este uma melhor articulação de 
sua comunicação verbal e a libertação do afeto penoso vivenciado através 
da exteriorização da fala, como esclarece Siqueira: “o dar parte da pena é 
diminuir e aliviar a pena” (1754; citado por MASSIMI, 1990, p. 19). 

Segundo o médico filósofo baiano Eduardo Ferreira França (1809–
1857), pela linguagem “os nossos pensamentos são traduzidos por sinais, 
assim como os sinais são interpretados e indicam os pensamentos” (1973, p. 
467), a palavra evidenciando assim a “duplicidade” do ser humano, dado que 
os sinais pertencem ao corpo (matéria) e os pensamentos indicados ao espírito. 
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Desse modo, no terreno fértil da cultura moderna, abriram-se caminhos 
significativos para o uso terapêutico da palavra que serão percorridos pela 
ciência médica do século XIX (terapia moral) e pela psicologia moderna. 
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