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O intuito deste estudo é realizar uma busca arqueológica em direção ao espaço do saber pedagógico do Brasil seiscentista, às suas configurações e ao modo de ser das coisas que aí apareceram, para identificar sistemas de simultaneidades que inscreveram o limiar de novas “positividades” “Novas positividades”,  no contexto da arqueologia foucaltiana, significa  novos saberes.. A arqueologia tem como norte analisar e descrever as ciências constituídas ou em constituição, em suas trajetórias de formação, isto é, tem como objeto relatar as práticas discursivas e não discursivas em seus processos formativos. É um olhar do «de fora» para as ciências, um olhar das margens para o interior da dinâmica da elaboração dos saberes credenciados, em credenciamento ou descartados da oficialidade científica. A arqueologia foucaultiana de As Palavras e as Coisas (FOUCAULT, 1985) permite perceber a metodologia arqueológica, ou seja, os caminhos percorridos para realização da arqueologia das ciências humanas. Nesse percurso ocorreram deslocamentos relacionados às formas de produção de saberes constituindo a base para identificação de três períodos distintos no itinerário de constituição das Ciências Humanas: Era da Semelhança — no século XVI; Era da Representação (ou Idade Clássica) — entre os séculos XVII e XVIII; e Era da História (ou Modernidade) — a partir do início do século XIX. Mostrando que cada uma dessas eras possuía sua própria episteme. Foucault elaborou um novo conceito para episteme, transformando-o em categoria balizadora de cada período. Nesse sentido, o conceito ultrapassa o significado de conhecimento, para indicar um solo propício ao surgimento de saberes determinados. Episteme...
...significa a existência necessária de uma ordem, de um princípio de ordenação histórica dos saberes anterior à ordenação do discurso estabelecida pelos critérios de cientificidade e dela independente. A episteme é a ordem específica do saber; é a configuração, a disposição que o saber assume em, determinada época e que lhe confere uma positividade enquanto saber.(MACHADO, 1982:148-149)
Seguindo este pressuposto de simultaneidade epistemológica, de que os saberes são construídos por práticas sociais e que ambos se dão segundo as possibilidades de uma dada episteme, em outras palavras, de que os saberes de uma época histórica, mesmo de áreas diferentes, são edificados de acordo com um mesmo paradigma, este estudo enfoca alguns discursos produzidos no Brasil seiscentista que evidendeciam a Era da Representação. Nesta Era o saber se fazia em duas configurações indissociáveis: "a primeira, a da não-distinção entre o que se vê e o que se lê — o olhar e a linguagem se entrecruzam ao infinito — e, a segunda, a da dissociação imediata de toda linguagem, que desdobra — a repetição do comentário."(FOUCAULT. 1985: 55)
O saber se assentava em referir linguagem à linguagem. Ao saber cabia interpretar, fazer tudo falar, provocar a emanação em todas as marcas: o discurso seguido do comentário. É a partir de um texto primitivo que o comentário se tornava possível, pois esse escrito era voltado ao enigmático, era o murmúrio dissimulado na linguagem.
O evento do rompimento entre palavra e coisa tem Dom Quixote como balizamento. Em torno desta personagem, Cervantes escreveu a primeira das obras modernas mostrando a transgressão do antigo parentesco da linguagem com as coisas. Aí, as similitudes perdem seu sentido para a identidade e a diferença. O que caracterizou o século XVII foi a representação. A linguagem ordenaria o mundo e a ordem da composição: o cosmo era internalizado em enquadramentos. Tudo poderia ser ordenado, disposto em quadros pela linguagem.
O deslocamento que aí ocorreu, momento no qual a cultura ocidental abandonava o modo de pensar da tradição e começava a raciocinar sob outros prismas, provocou uma erosão, de proveniência externa, a esse espaço, que para o pensamento, estava do outro lado, mas que jamais havia sido esquecido. No século XVII Descartes (1596-1650) mostrou a existência de duas modalidades de comparação: a da medida e da ordem. A medida consente a análise do semelhante de acordo com a forma computável da identidade e da diferença; pela ordem a comparação se torna simples, possibilitando passar de um termo a outro, depois a um terceiro, sucessivamente. “Se todo o real é representável, sem qualquer resíduo, sem qualquer faixa de inefabilidade ou mistério, o projeto da ciência geral da ordem está autenticado, e o quadro geral do saber pode abrigar a totalidade do ser.”(ROUANET, 1971: 98) A ordem ou a comparação generalizada só se estabelecia conforme o encadeamento da razão. O semelhante, antes tido como categoria fundamental do saber, foi dissociado por análise realizada em termos de identidade e de diferença. A comparação foi reportada à ordem, passou a requerer o pensamento ordenado, que se movimenta naturalmente do simples ao complexo.
Destarte, a Era da Representação emergiu das seguintes modificações, que alteraram o próprio saber: a análise ocupou o locus da hierarquia analógica; a prova da comparação substituiu a semelhança; o discernimento tomou o lugar da proximidade assemelhadora. Sob o antigo paradigma das similitudes, admitia-se de início o sistema geral de correspondências e cada singularidade estava no interior do conjunto, permitindo um infinito jogo das similitudes. Em oposição, o novo fundamento se alicerçava na possibilidade, tanto de uma enumeração completa, como da determinação pontual de passagens seqüenciais necessárias para a obtenção de um conhecimento absolutamente exato das identidades e diferenças. A atividade do espírito não mais consistiria em aproximar as coisas entre si, mas em discernir, ou seja, consolidava-se por estabelecer identidades, e sendo assim, o discernimento impunha a comparação, a localização da diferença. A partir desse novo modelo o texto foi embargado de sua interioridade, com os signos e as verdades. Estas seriam explicitadas por evidência e distinção, restando à palavra a função de tentar traduzi-la: “A linguagem se retira do meio dos seres para entrar na sua era de transparência e neutralidade”.(FOUCAULT, 1985: 71) Para Foucault, esse foi o acontecimento mais abrangente e importante do século XVII, superando a “ventura singular do cartesianismo”.
Neste outro lado do oceano o Padre Antônio Vieira elaborou um saber sobre a metodologia da pregação, atividade que se constituía em prática educativa primordial da colônia, intensificada como signo de humanização diante da perplexidade com que desde oi século anterior os viajantes europeus — a exemplo de Cardim — relatavam as práticas culturais indígenas, incluindo a educação sem reprimendas:
...amão os filhos extraordinariamente, e trazem-nos mettidos nuns pedaços de redes que chamão typoya e os levão às roças e a todo genero de serviço, às costas, por frios e calmas, e trazem-nos como ciganas escanchados no quadril, e não lhes dão nenhum genero de castigo. [...] Estimão mais fazerem bem aos filhos que a si proprios...(CARDIM, 1980: 91)
Para a racionalidade assente era impossível encontrar explicação segundo sua própria tábua, restando enunciar a estranheza e a impossibilidade de alocar tais práticas em espaço de civilização. Assim, a questão fundamental para a visão colonizadora, que perpassa todas as outras, foi enunciada por Gândavo:
A lingoa de que usam, toda pela costa, he huma: ainda que em certos vocabulos differe n'algumas partes; mas nam de maneira que se deixem huns aos outros de entender: e isto até altura de vinte e sete gràos, que dahi por diante ha outra gentilidade, de que nós nam temos tanta noticia, que falam já outra lingoa differente. Esta de que trato, que he ageral pela costa, he mui branda, e a qualquer nação facil de tomar. Alguns vocabulos ha nella de que nam usam senam as femeas, e outros que nam servem senam pera os machos: carece de tres letras, convem a saber, nam se acha nella F, nem L, nem R, cousa digna despanto porque assi nam têm Fé, nem Lei, nem Rei, e desta maneira vivem desordenadamente sem terem alem disto conta, nem peso, nem medido(GÂNDAVO, 2000: [s.p.]).
Apesar do signo civilizador atribuído às letras, seu ensino atendeu apenas ao intuito pragmático, ou seja, dirigidas aos poucos que delas precisariam. Aos gentios esse domínio do saber não se fazia necessário. Nóbrega já opinara sobre o caráter rústico da população nativa, para a qual não aconselhava o letramento. Na primeira carta escrita na Bahia em 10 de abril de 1549 consta: “Cá nom sam necessarias letras mais que para entre os christãos nossos, porem virtude e zelo da honra de Nosso Senhor hé cá muy necessario”.(NÓBREGA, in: HANSEN, 2000:21) Para este pioneiro da evangelização do índio, o aprendizado de leitura e escrita não constituía prioridade quando a tarefa premente era apascentar. Para tanto, opinava sobre ser suficiente a oralidade com narração e testemunho de exemplos edificantes, antigo método romano de Plutarco, reproduzido pelas filosofias Patrística e Escolástica. Todavia, o idealizado se transformou apenas em busca, inclusive para os não selvícolas, pois a realidade se mostrava refratária às aspirações professadas. A língua portuguesa viu-se, das décadas iniciais do século XVI, até fins do XVII, “...quase esquecida devido a indianização do colonizador português e, ao mesmo tempo, ameaçada pela presença freqüente de outros falares europeus. Depois, curvou-se, com diferenças no tempo a no espaço, as "línguas gerais" de origem tupi-guarani.”(VILLALBA 1997: 334)
Sob a primazia de Fé, Rei, e Lei, em detrimento do L de letra, o projeto de colonização se fez da associação entre a Igreja Católica e o governo português, tendo como principais agentes os missionários. Estes eram os professores da colônia. E o principal momento de ensino de Fé, Rei e Lei era a pregação. 
A escolha pragmática acima referida é tratada por Hansen, analisando que “...os jesuítas tinham optado por um humanismo de cultura e de formação, opondo-se nitidamente ao humanismo de erudição.” (HANSEN 2000: 25) Por isso definiram a representação em geral como teatro sacro, no qual encenavam os conceitos e conhecimentos que desejavam transmitir. (Idem, ibidem.) Pesquisando o desígnio civilizatório da linguagem no Brasil Colônia, Hansen resgatou as recomendações emanadas no Concílio de Trento. (HANSEN 2000: 23)
O autor relata haver a assembléia determinado a todos os sacerdotes de que tinham cura das almas a obrigação de conhecer seu rebanho e com ele celebrar a liturgia, fornecendo a palavra divina por ocasião dos ritos, bem como nas boas obras. Como pregar vinculava-se à formação eclesiástica, o Concílio houve por bem indicar a forma de realizá-la na fundação de seminários diocesanos. A formação sacerdotal estabeleceria liames entre o requisito da vocação guiada à apropriação de um espírito profissional no exercício pastoral: celebração do sacrifício, da liturgia e administração dos sacramentos.
Assim, a fala do pregador conta a respeito das configurações do saber sobre a educação deste tempo. Os textos escolhidos são do Padre Antônio Vieira (1608 - 1697), não considerado aqui como um sujeito que enuncia seu discurso próprio e específico, mas como alguém que expressa a episteme do século XVII. Como afirma Hansen:
Nos sermões portugueses dos séculos XVI, XVII e XVIII, o ‘eu’ da enunciação e o ‘tu’ da recepção não eram categorias psicológicas, mas representações de posições sociais preenchidas por outras representações hierárquicas extraídas do todo social objetivo. Uma vez que os discursos eram retoricamente produzidos, ‘eu’ e ‘tu’ resultavam da aplicação de uma técnica que construía tipos, ou seja, não eram expressão da interioridade psicológica de um sujeito dotado de autonomia individual ou autoral, como ocorre hoje com a livre-concorrência liberal. Resultando de uma racionalidade não-psicológica, os sermões punham em cena mimeticamente, de modo verossímil e decoroso, as categorias teológico-políticas que então modelavam as três faculdades e constituíam a pessoa humana, a memória, a vontade e a inteligência.(HANSEN 2000: 33)
Vieira exemplifica a linguagem da semelhança, mas também a da representação. Trata, à primeira vista, das questões divinas, mas na verdade da evangelização e instrução, e não raro elabora algumas teorias sobre esta última.
No Sermão do Rosário, de 1633 o orador dizia da inferioridade negra: “... os pretos, por terem sido gentios e serem cativos, são de inferior condição, acrescenta o mesmo S. Paulo, que isto tanto se entende dos hebreus, que eram os fiéis, como dos gentios, e tanto dos cativos e dos escravos, como dos livres e dos senhores.(VIEIRA. Sermões. v. 8) Outro Sermão, o Décimo Quarto, pregado à irmandade dos pretos de um engenho da Bahia, 1633, também trata do negro. Fala que todos são filhos da Virgem, inclusive os pretos: “De maneira que vós os pretos, que tão humilde figura fazeis no mundo, e na estimação dos homens;[...] estais inscritos e matriculados nos livros de Deus.”(Idem. v.11: 300)
A Contra-Reforma afirmava que o poder real é diretamente decursivo de Deus, que o concede para ordenar a humanidade. A concessão divina de poder real é condicionada ao pacto de sujeição. Quando todas as gentes se reúnem em um único corpo de vontades unificadas, ou seja, como um “único corpo místico”, alienam-se do poder e o transferem para a pessoa mística do rei, que é pessoa sagrada porque representativa da soberania popular. A conseqüência dessa concepção é que a educação deve fazer com que os indivíduos se integrem com harmonia no corpo político do Estado, em um corpo organizado hierarquicamente, comandado pela cabeça, lugar do rei. Daí essa integração significar subordinação à cabeça real, ou «servidão livre». O dever ser estava ligado ao ideal do reino português, no espírito do sebastianismo adequado às Escrituras. Um reino com a vocação de «sal da terra», composto por três estados e “...atendendo a suas preeminências, são designais, atendam a nossas conveniências, e não o sejam. Deixem de ser o que são, para serem o que é necessário, e iguale a necessidade os que desigualou a fortuna.” Daí a relação entre os elementos da natureza formadores do sal e o governo:Fogo, ar e água como signos do Estado Eclesiástico, da nobreza e do povo, respectivamente, mas sob a primazia do primeiro.
As mensagens do Padre Vieira, naturalmente, visavam a espiritualidade, mas também as práticas sociais específicas, portanto possuíam um caráter político. Irritava-se com os pregadores que não conseguiam comunicação efetiva com o público, exasperava-se com o público que não ouvia o pregador. As armas da retórica eram desembainhadas nessas situações. Ora, era na Igreja que a sociedade colonial se encontrava mais amiúde. Era o espaço da oração, mas também das notícias, das fofocas,... e dos flertes. “O flerte entre os sexos ocorria freqüentemente dentro das igrejas, no horário da missa. O padre rezava em latim, de costas para os devotos. As mulheres ficavam sentadas, à mourística, no grande salão, e os homens da sociedade colonial sentavam-se nas laterais. Nessa posição, muitas moças flertavam com o sexo masculino e entabulavam ligações afetivas proibidas.(RIBEIRO, 2000: 84) Também Mott trata da atitude informal dos fiéis, mesmo no interior dos templos. Na Igreja de Santa Clara, em Salvador, um viajante afirmou que enquanto o padre rezava a missa, a população que lá estava, incluindo freiras e padres, movimentava-se e produzia um burburinho tal, de forma que a celebração, “...pela euforia, barulho e irreverência, parecia mais um convescote.”(MOTT 1997: 158) 
Pécora (1994) identifica que Vieira buscava nos casos retóricos “o sentido literal, o alegórico e o anagógico, distribuindo-os em feixes de significações adequadas à ocasião, segundo as três virtudes teologais: alegoria e Fé, tropologia e Caridade, anagoge e Esperança.” (p. 17) Anagogia tem origem no vocábulo grego angogé, que significa 'ação de fazer subir', Utiliza-se a palavra para designar êxtase, arrebatamento e elevação da alma para a contemplação das coisas divinas. Anagogia refere-se, na mesma linha à interpretação das Sagradas Escrituras, ou de outras obras clássicas, com a trasnposição do sentido literal ao sentido místico.
Hansen interpreta que o pregador deveria ter a habilidade de adaptar sua fala à variedade de audiências, conforme os gêneros de pregação, “...podendo-se falar de pregação culta e popular ou, em termos do século XVII, ‘discreta’ e ‘vulgar’, que implicavam questões específicas de temática e de linguagem relacionadas também a um diretório pastoral específico, como é o caso dos sermões de missão.”(HANSEN, 2000:30) O autor mostra a recomendação de Frei Luís de Granada sobre como falar à plebe:
Porque Ia ruda y necia muchedumbre ha de ganarse con largas oraciones: pues, para que ella no sólo sepa y entienda, sino que haga lo que queremos, importa aterrarla y conmoverla, no solamente con silogismos, sino también con afectos y con un gran golpe de elocuencia: Ia cual pide, no un razonamiento breve y angosto, sino acre, vehemente y copioso.(In: HANSEN, 2000:30) 
Por isso, nenhuma coincidência fortuita, nenhum acaso na fala de Vieira sobre o dom das línguas, nas vésperas do Espírito Santo, a um público de noviços e padres. O orador não desperdiçava sua retórica. Ao contrário, sempre era conveniente. Percebe-se que convergiam ao teor de suas prédicas, no mínimo, público específico, local, acontecimentos e o calendário litúrgico. O orador encaminhava sua fala às questões vivenciadas pelos ouvintes. Destarte, em véspera de Espírito Santo, pregou no Colégio, no dia da renovação dos votos dos noviços. A Exortação Primeira em Véspera do Espírito Santo(VIEIRA. V.5: 378) foi proferida no Colégio da Bahia e dedicada aos “irmãos noviços e estudantes da Companhia de Jesus, zelosos, como todos devem ser, de empregar e sacrificar a vida à conversão e salvação dos gentios nas missões das nossas Conquistas”. Pregar especialmente aos futuros sacerdotes, de acordo com o próprio Vieira, era uma nova obrigação que lhe foi acrescida ao assumir a superintendência das missões da Província do Brasil. Esclareceu que se dirigia a todos, sem exceção: aos futuros graduados em Artes — com borlas azuis —, e em Teologia — com borlas brancas, argumentando que se a ciência das línguas é a condição para expandir o reino de Deus, a primeira a ser conhecida é a língua da Terra e “...nesta Província, que o estudo da língua anteceda a todos os outros, sem que a eles possa passar algum da Companhia de Jesus, sem primeiro ser rigorosamente examinado e aprovado nela.”(Idem. v.5. : 385)
Falou aos que não estudaram as línguas da terra por almejarem ciências que imaginam maiores. A Companhia permitiria aos noviços terminarem seus estudos no Maranhão ou em Portugal, e em outras áreas de conhecimento além de Artes e Teologia. A viagem seria confortável e pouco demorada. Finalmente, admoestou aos que se avaliam com dons demais para desperdiçá-los com gente tão baixa: “A maior gula da natureza racional é o desejo de saber.” O grau obtido no colégio para a conversão dos gentios seria de doctor gentium, como de São Paulo: doutores do mundo. Este grau não se dá na “Baía, em Coimbra ou Salamanca, senão nas aldeias de palha, nos desertos e nos sertões.”(Idem. v.5.:390) E exortou os futuros pregadores: 
Venha, pois do Céu um raio desse fogo divino, que alumie os nossos entendimentos, que inflame as nossas vontades, que penetre, que excite, que anime, que afervore, que acenda os nossos corações e os encha, como encheu aos Apóstolos, do zêlo forte, intrépido, e ardente de sair de Jerusalém, e converter o mundo.(Idem. v.5. : 395) 
A Companhia de Jesus havia se organizado para assumir uma nova grande missão. A expedição — com muitos missionários — estava em São Luís do Maranhão, de partida para o Rio Amazonas. Nessa ocasião Vieira proferiu o Sermão do Espírito Santo, tratando da questão das línguas e da relação entre ensinar e aprender. Apenas o Espírito Santo ensina. O pregador diz e o Espírito Santo ensina. O mestre diz para todos, mas não ensina a todos. Todos ouvem, mas nem todos aprendem. Para converter almas, não bastam as palavras, mas principalmente a luz. A luz do fogo, do fervor, do empenho e do amor. Para ensinar homens infiéis e bárbaros, é muito necessária a sabedoria, mas é muito mais necessário o amor. Para ensinar é necessário saber e amar; porque “..quem não ama não quer, e quem não sabe não pode.” 
As medidas de amor e sabedoria são diferentes conforme a quem se ensina. Para ensinar na Europa ou aos cultos: pouco amor e muita sabedoria; para ensinar os ‘boçais’, “...homens tão irracionais como brutos, e tão insensíveis como os troncos, e tão estúpidos e burros como as pedras [...] ainda que baste pouca sabedoria é necessário muito amor.”(Idem. v.5.: 401) Quando os portugueses chegaram ao Brasil encontraram rastros de São Tomé nas pedras, mas nenhuma lembrança do que ele pregou. Isso provava a barbárie da gente, pois enquanto as pedras conservaram os rastos, nas gentes nada se encontrou sobre a pregação: “...as pedras conservaram a memória do apóstolo, os corações não conservaram memória da doutrina.”(Idem. v.5.: 405) 
Se os brasis são como o lunático que respondeu a Cristo que cria nEle e em seguida pediu ajuda para sua incredulidade, se não têm capacidade para conservar o aprendido: “há-se de estar sempre ensinando o já aprendido, há-se de estar sempre plantando o já nascido, sob pena de se perder o trabalho e mais o fruto.”(VIEIRA, v.5.: 407-8) Por isso com estas gentes de má qualidade, o trabalho nunca termina. É preciso assisti-las, “não só alguns dias ou anos, mas para sempre”. 
Em relação à mesma temática, Frei Vicente do Salvador também escreveu seu desabafo:
Confesso que é trabalho labutar com esse gentio com a sua inconstância, porque no principio era gosto ver o fervor e devoção com que acudiam á igreja, e quando lhes tangiam o sino á doutrina ou á missa corriam com um ímpeto e estrepito que pareciam cavallos; mas em breve tempo começaram a esfriar de modo que era necessario leval-os á força, e se iam morar nas suas roças e lavouras, fóra da aldeia, por não os obrigarem a isto. (SALVADOR 1918: 393) 
Suposto, pois, que a graça transforma as feras em homens, doutrinando e ensinando, ou seja, a fé e a educação humanizam os seres, por mais toscos que sejam, a palavra do grande orador tem por desígnio orientar o caminho da salvação. Ensinar aos que o ouvem, de modo geral, aos fiéis, mas também, e gradativamente com maior freqüência, ao próprio clero. Nestas ocasiões ele ensinava técnicas retóricas e de oratória. De sua experiência no púlpito infere princípios, métodos e matérias e ensina-as aos religiosos. Prega ao pregador. O Sermão da Sexagésima(VIEIRA. v.1: 3-38), do ano de 1655, é um de seus tratados sobre a temática. 
Vieira já havia enunciado — e continuou manifestando — alguns saberes pertinentes ao magistério e ao ministério, como a respeito das línguas ou da dificuldade de aprendizagem, principalmente nos Semões da Epifania e do Espírito Santo. Todavia, tratava-se de recomendações esporádicas, ligadas às mensagens que se propunha a difundir. Nessas outras incursões teóricas a poética sobressaía em primeiro plano. Todavia, no Sermão da Sexagésima, contando com vinte e dois anos de púlpito, o religioso sistematizou um conhecimento objetivo sobre a pregação ideal, indicando as dificuldades mais comuns e ensinando formas para superá-las. É um autêntico método didático sobre a pregação, “muito distinto e muito claro.”(p. 20.)
A temática geral do sermão é a passagem bíblica do semeador que semeou em várias áreas, foi boicotado e pouco colheu, mas continuou semeando, pois Jesus mandou “pregar a todos os seres”. Iniciou o sermão conceituando os seres, classificando-os, alocando-os em quadros típicos da Era da Representação:
Todas as criaturas quantas há no Mundo se reduzem a quatro géneros: criaturas racionais, como os homens; criaturas sensitivas, como os animais; criaturas vegetativas, como as plantas; criaturas insensíveis, como as pedras; e não há mais. Faltou alguma destas que se não armasse contra o semeador? Nenhuma. A natureza insensível o perseguiu nas pedras, a vegetativa nos espinhos, a sensitiva nas aves, a racional nos homens. E notai a desgraça do trigo, que onde só podia esperar razão, ali achou maior agravo. As pedras secaram-no, os espinhos afogaram-no, as aves comeram-no; e os homens? 
Daí a missão do pregador, uma espécie de código de ética que, apesar dos reveses, universaliza a palavra. Quando Cristo mandou que os Apóstolos pregassem pelo Mundo, disse-lhes que fossem e pregassem a todas as criaturas. Isso implica em missão nem sempre gloriosa aos olhos deste mundo. Nesta labuta, nem sempre os frutos nascem, como no caso do semeador.
Tudo isto padeceram os semeadores evangélicos da missão do Maranhão de doze anos a esta parte. Houve missionários afogados, porque uns se afogaram na boca do grande rio das Amazonas; houve missionários comidos, porque a outros comeram os bárbaros na ilha dos Aroãs; houve missionários mirrados, porque tais tornaram os da jornada dos Tocatins, mirrados da fome e da doença, onde tal houve, que andando vinte e dois dias perdido nas brenhas matou somente a sede com o orvalho que lambia das folhas. 
Perguntou, então, como deveria proceder o semeador evangélico ao ver o fracasso de seus primeiros trabalhos. Deveria desistir? Abandonar a messe? Permanecer no campo já que lá estava, mas apático, uma vez que sua obra não frutificara? Falou, então, da importância de tratar permanentemente e metodicamente da seara, vigiar a semente lançada, pois o fruto não depende só de lançar a semente, mas de limpar sempre o solo e vigiar seu crescimento. Sob este argumento considerou que as almas dos gentios necessitam da ação continuada e exclusiva da Companhia de Jesus.
Dizia que o pregador será julgado não apenas pelo que semeia, como pelas distâncias que percorre, sem vacilar diante das dificuldades que a natureza lhe apresenta: as pedras, os espinhos, as aves, o homem. Cristo ordenou que se pregasse a todas as criaturas porque há homens-brutos, homens-pedras, e homens-homens. O que aconteceu com as sementes lançadas ao léu, também aconteceu com os pregadores do Maranhão. Não germinaram porque não houve preocupação com nenhuma técnica de plantio ou de cuidado do solo. Por isso o pregador deve voltar-se à busca de melhores instrumentos. 
Novamente Vieira lança mão da classificação, identificando a existência de três condições que definem o entendimento: doutrina, graça e conhecimento.
Fazer pouco fruto a palavra de Deus no mundo, pode proceder de um de três princípios: ou da parte do pregador, ou da parte do ouvinte, ou da parte de Deus. Para uma alma se converter por meio de um sermão, há de haver três concursos: há de concorrer o pregador com a doutrina, persuadindo; há de concorrer o ouvinte com o entendimento, percebendo; há de concorrer Deus com a graça, alumiando. Para um homem se ver a si mesmo, são necessárias três coisas: olhos, espelho e luz. Se tem espelho, e é cego, não se pode ver por falta de olhos; se tem espelho, e tem olhos, e se é de noite, não se pode ver por falta de luz. Logo há mister luz, há mister espelho, e há mister olhos. Que coisa é a conversão de uma alma, senão entrar um homem dentro em si, e ver-se a si mesmo? (Idem. v.1:10)
A questão aqui evocada é relativa ao autoconhecimento, que se obtém pela reflexão, por um voltar da consciência sobre si mesma, para examinar o próprio ato de consciência sobre as coisas. Este é o modo primeiro do filosofar, de um ensimesmamento, êxtase ou espanto, enfim, o instante de uma verdadeira hermenêutica que apreende os conteúdos avaliando-os de uma perspectiva própria.
Crendo que a palavra divina não deixa de frutificar, Vieira volta a atenção às outras duas variáveis, pregador e ouvintes, argumentando que não se pode atribuir a culpa a estes últimos, pois não apenas a palavra de Deus não havia tido bons e grandes frutos, e sim nenhum fruto e nenhum efeito. Ora, os ouvintes são maus ou bons. “...se são bons, faz neles grande fruto a palavra de Deus; se são maus, ainda que não faça neles fruto, faz efeito”.(Idem:11) Analisou os níveis de limitações que os ouvintes têm para apreender a palavra, aspectos que transpostos aos saberes pedagógicos contemporâneos seriam enunciados como desmotivações e dificuldades de aprendizagem. 
Supondo estas duas demonstrações, que o fruto e efeito da palavra de Deus não foi condicionado nem por Deus nem pelos ouvintes, conseqüentemente dependeu do pregador: “E assim é. Sabeis cristãos por que não faz fruto a palavra de Deus? Por culpa dos pregadores. Sabeis pregadores por que não faz fruto a palavra de Deus? Por culpa nossa. Mas como em um pregador há tantas qualidades e em uma pregação há tantas leis, e os pregadores podem ser culpados em todas, em qual consistirá esta culpa?”(Idem: 13.) 
Inventariou cinco variantes que devem ser objeto de preparação e cuidado para que a pregação cumpra seu desígnio: a pessoa, a ciência, a matéria, o estilo e a voz. “A pessoa que é, a ciência que tem, a matéria que trata, o estilo que segue, a voz com que fala. Vamo-las examinando uma por uma, e buscando esta cousa.”(p.14) 
Ao tratar da pessoa do pregador como a primeira das categorias necessárias à pregação ideal, Vieira vinculou ética e magistério, de modo que todas as subdivisões da temática têm o norte axiológico. 
A credibilidade do pregador é obtida, não por palavras e compêndios, mas pela vida coerente com tais palavras e compêndios. É necessário que o pregador seja autêntico e isso se expressa no nexo harmonioso entre ser, dizer e fazer.(p. 15-16) Os fiéis não avaliam a ética segundo os preceitos discursados, mas pelo testemunho que os permite ver e escutar, inferindo sobre a probidade do pregador. Se ele é probo, pode-se acreditar no que diz e aconselha. Caso contrário, não merece nem atenção, apenas desprezo e pilhéria. O pregador, comprometido com sua prática pedagógica, legitima suas recomendações, vivendo-as. Ele precisa questionar-se permanentemente: “Que coisa há que eu devesse ainda fazer à minha vida, que lhe não tenha feito?”(p. 11) Precisa, sempre, estabelecer congruência entre o cogito e o labor, pois pensamento e ação, concepção e vida não podem ser dissociados. 
Já na introdução elaborada para a edição dos Sermões Vieira advertia: “Se gostas da afetação e pompa de palavras, e do estilo que chamam culto, não me leias.” No Sermão da Sexagésima reitera sua opção pela leveza, sem deixar de fazer a crítica à empostação pernóstica dos dominicanos:
Será porventura o estilo que hoje se usa nos púlpitos? Um estilo tão empeçado, um estilo tão dificultoso, um estilo tão afetado, um estilo tão encontrado a toda a arte e a toda a natureza? Boa razão é também esta. O estilo há de ser muito fácil e muito natural. Por isso Cristo comparou o pregar ao semear.(p.18) 
O Ratio studiorum, método pedagógico jesuítico, definia três elementos essenciais que a Retórica deveria contemplar: os preceitos, o estilo e a erudição. Estas deveriam resumir e balizar toda a educação. Percebe-se que o saber elaborado por Vieira não é decorrente desse método, considerado o paradigma da educação colonial. 
Explica quais são os sermões e as palavras do céu, sob a episteme clássica, sob a máthesis. Rejeita as características da Era da Semelhança, similitude e æmulatio, denubciando esta última em sua opacidade de enrolar-se sobre si mesma e realizar jogos de símbolos dos sentidos e da imaginação. Mostra-se impertinente com as confusões de linguagem que inquietam as palavras. Não elimina a comparação, pois esta é a possibilidade mesma do conhecer, mas dota-lhe de outro sentido: o da medida e da ordem. A medida da divisão em partes comparáveis a unidades exteriores comuns, e a ordem da continuidade. Como Descartes no Discurso do Método (1987) — e simultaneamente a ele — propõe ordem, medida, clareza e a distinção:
As palavras são as estrelas, os sermões são a composição, a ordem, a harmonia e o curso delas. Vede como diz o estilo de pregar do céu, como estilo que Cristo ensinou na terra? Um e outro é semear: a terra semeada de trigo, o céu semeado de estrelas. O pregar há de ser como quem semeia, e não como quem ladrilha ou azuleja. Ordenado, mas como as estrelas: Stellæ manentes in ordine suo. Todas as estrelas estão por sua ordem, mas é ordem que faz influência, não é ordem que faça lavor. Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fazem o sermão em xadrez de palavras. Se de uma parte está branco, da outra há de estar negro; se de uma parte está dia, da outra há de estar noite; se de uma parte dizem luz, da outra hão de dizer sombra; se de uma parte dizem desceu, da outra hão de dizer subiu. Basta que não havemos de ver num sermão duas palavras em paz? Todas hão de estar sempre em fronteira com o seu contrario? Aprendamos do céu o estilo da disposição e também o das palavras. Como hão de ser as palavras? Como as estrelas. As estrelas são muito distintas e muito claras grifos do autor deste trabalho.(VIEIRA, V.5 :20)
É a retirada da linguagem do meio dos seres e das coisas para entrar, como disse Foucault, “na sua era de transparência”, de exigência de “palavras muito distintas e muito claras” como condição do conhecimento. Uma busca da verdade não restrita à matematização e ao mecanicismo — aliás, meramente circunstanciais —, mas inserida na Ciência Universal da medida e da ordem, na máthesis.
Assim há de ser o estilo da pregação; muito distinto, e muito claro. E nem por isso temais que pareça o estilo baixo: as estrelas são muito distintas, muito claras e altíssimas. O estilo pode ser muito claro e muito alto; tão claro que o entendam os que não sabem, e tão alto que tenham muito que entender nele os que sabem. O rústico acha documentos nas estrelas para a sua lavoura, e o mareante para a sua navegação, e o matemático para as suas observações e para os seus juízos. De maneira que o rústico e o mareante, que não sabem ler, nem escrever; entendem as estrelas; e o matemático, que tem lido quantos escreveram, não alcança a entender quanto nelas há. Tal pode ser o sermão: estrelas, que todos as vêem, e muito poucos as medem.(Idem : 20)
A máthesis, condição de possibilidade do conhecimento clássico, foi o solo do saber cartesiano que substituiu as comparações das qualidades polimórficas por comparações com as qualidades simples; foi também o solo da proposta de Vieira: trocar a erudição pela clareza. É claro que para o jesuíta esta permuta se fez em seu próprio nível intelectual e de acervo letrado, ou seja, no âmbito erudito, mas primando pela comunicação. 
Sim, padre: porém esse estilo de pregar, não é pregar culto. Mas fosse! Este desventurado estilo que hoje se usa, os que o querem honrar chamam-lhe culto; os que o condenam chamam-lhe escuro, mas ainda lhe fazem muita honra. O estilo culto não é escuro, é negro, e negro boçal e muito ceirado. É possível que somos portugueses, e havemos de ouvir um pregador em português, e não havemos de entender o que diz? Assim como há léxicon para o grego, e calepino para o latim, assim é necessário haver um vocabulário do púlpito. Eu ao menos o tomara para os nomes próprios, porque os cultos têm batizados os santos, e cada autor que alegam é um enigma.(Idem 21)
Assim como Cervantes, Vieira acreditava que seu estilo não era requintado ou pomposo. Ternes cita o literato espanhol utilizado por Foucault como marco da Era Clássica, um dos edificadores do deslocamento epistêmico, que desprendeu as palavras à prosa do mundo e as uniu na cadeia da representação: “É assim que Cervantes descreve seu estilo: "...uma legenda seca como as palhas, falta de invenção, minguada de estilo, pobre de conceito, e alheia a toda erudição e doutrina, sem notas às margens, nem comentários no fim do livro... "(TERNES 1998: 23) Enquanto Vieira tece seus Sermões sob a paixão evangelizadora, pathos que faz de gregos, romanos, evangelistas, patrísticos e escolásticos personagens das cenas belicosas da razão contra-reformista em oposição ao demônio e à ignorância, “Dom Quixote vagueia ao sabor da aventura, em cujo delírio rebanhos viram exércitos, moinhos de vento, gigantes, simples pousadas, castelos luxuosos, criadas suadas e cheirando a alho, princesas encantadoras”(idem. Ibidem)
A temática relativa à matéria do sermão é discorrida no sentido didático. A organização do conteúdo a ser pregado exige considerá-lo como unidade, “uma só matéria”, evitando a dispersão da mensagem da prédica. 
Será pela matéria, ou matérias, que tomamos pregadores? O sermão há de ter um só assunto e uma só matéria. [...] Eis aqui o que acontece aos sermões deste gênero. Como semeiam tanta variedade, não podem colher coisa certa. [...] Por isso nos púlpitos se trabalha tanto e se navega tão pouco. Um assunto vai para um vento, outro assunto vai para outro vento; que se há de colher senão vento? O sermão há de ser de uma só cor, há de ter um só objeto, um só assunto, uma só matéria.(VIEIRA, Sermões. V.1: 22)
O conteúdo deverá ser estruturado com lógica, partindo de conceitos, tecendo argumentos para chegar a um epílogo coerente. Os argumentos que o tornam ao mesmo tempo probo e acessível são da autoridade das Escrituras, da ordem da racionalidade e do testemunho dos exemplos.
Há de tomar o pregador uma só matéria; há de defini-la, para que se conheça; há de dividi-la, para que se distinga; há de prová-la com a Escritura, há de declará-la com razão, há de confirmá-la com o exemplo, há de amplificá-la com as cousas, com os efeitos, com as circunstâncias, com as conveniências, que se hão de seguir, com os inconvenientes, que se hão de seguir, com os inconvenientes, que se devem evitar; há de responder às dúvidas, há de satisfazer às dificuldades, há de impugnar e refutar com toda a força de eloqüência os argumentos contrários, e depois disto há de colher, há de apertar, há de concluir, há de persuadir, há de acabar. Isto é sermão, isto é pregar, e o que não é isto, é falar demais alto. Não nego, nem quero dizer que o sermão não haja de ter variedade de discursos, mas esses hão de nascer todos da mesma matéria, e continuar, e acabar nela.(Idem: 23)
A disposição da matéria deve se fazer a partir de um núcleo central no qual os assuntos derivados — divididos em partes — se fundam. Galhos, ramos e folhas são decorrentes desse centro, ligados uns aos outros — enumerados — como as cadeias de razões cartesianas, “harmonicamente segundo a natureza sabiamente criada por Deus.”(idem. ibidem)
A composição precisa também ser autorizada e mostrado o seu proveito. A força da autoridade é demonstrada com os preceitos dos sábios e dos santos; o proveito que a mensagem traz é confirmada por exemplos.
Verdade, conhecimento e seu domínio compõem a categoria ciência. A verdade está nos evangelhos, mas para interpretá-la meticulosamente é preciso conhecê-la. O conhecimento não apenas visitado mas vivido e construído. Cada sermão é uma criação e só trará frutos quando usado por quem o elaborou. Tramar os vários significados depende de conhecimento e consolida o conhecimento, permitindo ao pregador a confiança de sua propriedade, o domínio necessário para ensiná-lo. É o saber — elaborado e não copiado de outrem — que faz convincente o discurso.
Por um lado, a probidade intelectual é posta em relevo; por outro, a condição do orador mostrar-se fluente, seguro e natural, está na criação de seu próprio discurso.(VIEIRA. V.1.: V24)
Apenas consegue pregar convenientemente quem edifica sua fala sobre alicerces sólidos, conhecimentos aprofundados.
Hansen lembra o novo tipo de pregador segundo as diretivas do Concílio de Trento que também deveria compatibilizar, na invenção do discurso e em sua pregação, os paradigmas do orador ciceroniano e do doutor agostiniano, isto é, enfatizando tanto retórica como teologia, “...mas subordinando a primeira à segunda, para tornar a palavra não só eloqüente, persuasiva e eficaz, no sentido ciceroniano, mas principalmente para fazer dela uma revelação substancial da sua Causa Eficiente, Deus, segundo as duas fontes autorizadas, a traditio e as Escrituras.”(HANSEN 2000:28)
Pode-se dizer que em Vieira o sentido de autoria e invenção ultrapassava o mnemônico, e portanto, as usuais práticas educativas do período, pois conforme assevera Hansen sobre a evidência de que na retórica contra-reformista a invenção significava “...algo diverso da significação romântica da ‘invenção’, como ‘originalidade’”, visão elaborada apenas a partir do século XIX. O autor explica: “...invenção pressupõe a memória de tópicos já conhecidas do público, que faz da sua repetição um critério positivo de avaliação dos discursos”(HANSEN 2000: 40)
A discussão do elemento “voz” se refere tanto ao potencial, como da entonação especial para fazer ressaltar alguma palavra ou expressão e da relação entre pregador e ouvinte. Em 1652, no Sermão de Nossa Senhora de Penha de França Vieira já proclamava ser mais eloqüente o silêncio do que a escritura em muitos livros. Na ocasião da sexagésima transpôs a idéia para a suavidade da fala e principalmente da racionalidade em substituição à agressividade dos gritos. O argumento refere-se à racionalidade do pregador para utilizar a voz estrategicamente, de modo a marcar o ouvinte para provocá-lo, para desassossegá-lo. 
No entanto, o fundamental é influenciar na interioridade, na alma do ouvinte. Este objetivo apenas se realiza quando há sutileza da moderação persuasiva. 
Desça minha doutrina como chuva do céu, e a minha voz e as minhas palavras como orvalho, que se destila brandamente e sem ruído? Que diremos ao exemplo ordinário de Cristo, tão celebrado par Isaias: não clamará, não bradará, mas falará com uma voz tão moderada, que se não possa ouvir fora? E não há dúvida que o praticar familiarmente, e o falar mais ao ouvido que aos ouvidos, não só concilia maior atenção, mas naturalmente e sem força se insinua, entra, penetra, e se mete na alma.(Idem: 28)
Vieira retoma os argumentos relativos às cinco categorias, inferindo que, apesar dos cuidados que demandam, não constituem essas o âmago da questão. O foco de sua análise é a relação entre ética, vaidade e verdade. Assevera que verdade não é compatível com vaidade e que esta última é uma das causas das prédicas malogradas. Se o exercício do magistério se faz com manipulação do sentido das palavras, não cumpre com sua vocação de transmitir a palavra verdadeira. 
Vieira mostra que a pregação do Evangelho também pode ser quimera e que a fidelidade às Escrituras implica em escolha de conteúdos pertinentes, em uma organização que, vertida à «curricular» seria explicitada na seleção de matérias relevantes ao apreendente. Há que censurar as distorções. Do pregador exige-se a responsabilidade como mister, além da submissão à verdade. Por isso não sucumbirá à presunção.
Verdade da palavra e genuinidade do testemunho convergirão, necessariamente. Ou seja, os exemplos evocados serão apropriados aos pressupostos e teorias. A verdade é inteiramente verdade. Opõe-se tanto às quimeras — junção de verdades parciais — como em fragmentos que levariam aos mesmos resultados. A oposição entre fábula e ciência, remete aos clássicos antagonismos entre doxa e episteme, conjectura e idéia, senso comum e conhecimento científico, filosofia e ideologia.
Hansen atribui a este sermão ser uma crítica aos “...«estilos cultos» baseados em conceitos retoricamente agudos, mas sem proporção teológica, explicita a ortodoxia conciliar. Equiparando a oratória dos dominicanos rivais a uma cena de comédia, Vieira a desqualifica como falta de decoro e farsa.”(HANSEN, 2000:28)
Responsabilidade do pregador é evocada, uma vez que este detém o poder de influenciar as pessoas em suas atitudes, em suas relações com os outros. Daí a comédia — sob o signo de fingimento, dissimulação ou simulação — ser condenada por sua tendência...
...a motivar desvelos, a acreditar empenhos, a requintar finezas, a lisonjear precipícios, a brilhar auroras, a derreter Cristais, a desmaiar jasmins, a toucar primaveras, e outras mil indignidades destas. Não é isto farsa a mais digna de riso, se não fora tanto para chorar? (VIEIRA. V.1.: 35)
O pregador haverá de respeitar ao ouvinte, o que não significa não bajulá-lo, mas inversamente, falar o que ele precisa ouvir, ensinando o que ele precisa aprender. O posicionamento ético do pregador não pode ser suscetível ao receio de rejeição ou de possíveis avaliações negativas de sua pessoa. O pregador agirá de acordo com seu desígnio de intermediar a verdade aos homens.
A verdade provoca mudanças nas ações humanas. Por isso deve ser perseguida, pois o que se deve almejar é uma pregação-educação transformadora. Como disse S. Paulo: “O pregador há de saber pregar com fama e sem fama. Mais diz o apóstolo: há de pregar com fama e com infâmia. Pregar o pregador para ser afamado, isso é mundo, mas infamado, e pregar o que convém, ainda que seja com descrédito de sua fama, isso é “ser pregador de Jesus Cristo” (VIEIRA,. v.1.: 36).  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 casa confuso e atônito, sem saber parte de si, então é a pregação qual convém, então se pode esperar que faça fruto.(Idem,. v.1.: 37-8) pois os ensinamentos probos não têm por norte a acomodação. Inversamente, pretendem o descontentamento e a inquietação, motores por excelência das transformações. Terminando o discurso, Vieira afirma aos ouvintes que se enganavam quando imaginavam que desejaria o contentamento e a satisfação em relação ao pregador e às próprias consciências. Desejava, sim, desenganá-los para que se descontentassem deles mesmos. 
Hansen afirma que o Sermão da Sexagésima, desde que Vieira pregou na Capela Real de Lisboa em 1655 “...foi considerado uma teoria do «método português de pregar»”. (HANSEN 2000:28) Isto posto e, considerando que no Brasil seiscentista o ministério sacerdotal era a prática educativa por excelência na qual a prédica se destacava, entende-se que a metodologia elaborada pelo brilhante orador pode ser inscrita na História da Educação, atendendo a mesma ordem da inscrição cartesiana na história das idéias. 
A essa simultaneidade epistemológica, da necessidade de uma produção de idéias nítidas, alocadas em categorias perfeitamente distintas, pode-se acrescentar a inferência de Ivã Lins, outro conhecido biógrafo de Vieira, sobre a física. Lins acreditava que o grande orador sofrera a influência de Descartes. Pautava essa suposição na suspeita de que o padre, apesar de jamais haver mencionado o filósofo francês das idéias claras e distintas, conhecia a física cartesiana, pois suas explicações sobre o arco-íris coincidiam.(LINS in: PAIM, 1997: 295) 
Em 1678 Os Sermões foram editados na íntegra, revisados pelo próprio autor, mas não como iniciativa e gosto próprios, e sim como aceitação da “ordem expressa, reiterada muitas vezes, do Geral dos jesuítas e admirador confesso vieiriano João Paulo Oliva.”(PÉCORA, 1994: 23.) 
Pregar ao pregador é educar o educador: os sermões de Vieira cumpriram ou foram orientados ao cumprimento dessa tarefa. A revelação divina fundamenta a presença da autoridade e da eficácia da prédica católica. A condição de julgar com probidade é prerrogativa da expressão verbal do pregador porque é a manifestação de Deus. Sua palavra espelha a luz de Deus, condição ao julgamento verdadeiro e probo. Dessa forma, se a consciência iluminada é o locus judicativo de Deus, o ponto onde se assenta o veredicto divino, o Estado deve a ela se submeter. Seu arbítrio define se é legítimo ou não, orientando a correção, quando necessária. Se o sacerdote fala de seu ministério, fala tanto em nome de Cristo —enunciando o revelado nas Escrituras — como da tradição, pronunciando a vontade de Deus: mescla o domínio divino com o governo terreno. “Essa íntima fusão de teologia e política caracteriza toda a pregação pós-tridentina.”(HANSEN. 2000:22) Uma vontade divina convergente aos interesses do Estado, conforme a exortação de todos ao serviço do reino:
Só digo por conclusão, e em nome da Pátria o encareço muito a todos, que ninguem repare em dar seu generoso ânimo tudo o que se pedir [sendo o sal da terra] ainda que para isso se desfaça a fazenda, a casa, o estado, e as mesmas pessoas; porque se pelo outro caminho deixarem de ser o que são, por este tornarão a ser o que eram: Vos estis sal terræ. A água deixando de ser água, faz-se sal, e o sal desfazendo-se do que é, torna a ser água. Neste círculo perfeito consiste a nossa conservação e restauração. Deixem todos de ser o que eram, para se fazerem o que devem; desfaçam-se todos como devem, tornarão a ser o que eram. Este é em suma o espírito das nossas quatro palavras: Vos, estis, sal, terra(VIEIRA. V.7 p:169) 
A Idade Clássica foi assim revelada em sua configuração de elaboração de um saber pedagógico no paradigma da representação. 
A continuidade da obra do orador mostra-o ainda mais próximo de Cervantes, pois Ternes lembra que D. Quixote era apenas um fidalgo da Mancha, com um perfil comum, exceto sua única fraqueza: a paixão pelos livros de cavalaria. Dessa obsessão desmesurada, “...tanto naquelas leituras se enfrascou, que passava as noites de claro em claro e os dias de escuro em escuro, e assim, do pouco dormir e do muito ler, se lhe secou o cérebro, de maneira que chegou a perder o juízo.” (TERNES, 1998:22) 
A loucura de Quixote era peculiar, pois era questão de honra — sua e da república —, fazer-se um cavaleiro andante que vivenciasse tudo o que havia lido.
Vieira sonhara com O Quinto Império sob o comando de Portugal. Já havia publicado seus sermões, em doze volumes, e elaborava o Clavis Profetarum, essência do Império desejado, com Fé, Rei — português — e Lei conciliadora dos direitos dos Judeus que subsidiavam a não-falência econômica de Portugal. Havia se emocionado com os escritos de Bandarra, sapateiro-poeta-profeta-arauto da restauração, como todo patriota de seu tempo e reino. 
Os escritos do Jesuíta mesclavam, sem divisas nítidas, as similitudes real e divina. Com a morte de seu apreciado D. João IV, resolveu consolar a rainha e profetizou, por escrito, a emergência do quinto império e a ressurreição do finado rei, que seria, então, imperador. Tal delírio — a escrita profética — levou o pregador ao Tribunal do Santo ofício. Como afirmava Foucault, duas experiências podem se constituir e duas personagens podem aparecer: o louco e o poeta.
Interpreta-se essa «loucura» de Vieira, não como doença, mas desvio, como função cultural necessária capaz de juntar todos os signos em infinitas semelhanças; o poeta, para o papel inverso, o “...alegórico; sob a linguagem dos signos e sob o jogo de suas distinções bem determinadas, põe-se à escuta da ‘outra linguagem’, aquela sem palavras nem discursos da semelhança.(FOUCAULT, 1985: 64)
O sebastianismo agia como uma crença popular que consolava e alimentava a esperança do povo. D. Sebastião devia voltar com seu exército para cumprir a redenção. Afinal, todos acreditavam que Deus havia escolhido Portugal, acima de qualquer outra nação, para reformar e dominar o mundo inteiro: "...um só Império cuja cabeça será Portugal"(VIEIRA. [ s.d]:[ s.p.]). E Vieira se tornara o nobre e erudito arauto convicto dessa esperançosa vox populi, clima no qual Deus e rei, Igreja e Trono são uma só coisa, “...não por razões políticas mas por razões teológicas. Como estariam separados, se unidos no próprio Deus? O fato de Deus ter querido deificar a criatura humana, fazendo-se pois presença junto à humanidade, deifica todas as instâncias sociais, reunindo-as umbilicalmente à Igreja fundada por Cristo...”(PAIVA, 2001: 25)
Daí, nenhum estranhamento com os registros de Azevedo, considerado o melhor biógrafo do orador, sobre o momento do falecimento de Vieira, que após tomar a Extrema Unção expirou, em 18 de julho de 1697:
Neste momento uma grande estrella, ou facho luminoso, se accendeu no céo. Presumivelmente a alma do apostolo, que se librava ao empyreo. Também, tres dias antes e tres depois da morte, uma estrella nova brilhou sobre o Collegio; informou disso os ouvintes o orador das exéquias em Lisboa.(AZEVEDO, 1918, v.2.: 308) 
O mesmo biógrafo conta, ainda, que em 1720 os ossos de Vieira foram retirados da sepultura — na Capella do Colégio da Bahia —, para alojar outro cadáver. Nesta ocasião, observou-se um fenômeno que permaneceu visível por muitos anos:
….a parte concava do craneo era semeada de particulas brilhantes, como de metal, em que a luz faiscava. Cousa natural que, neste homem, de tão intensa vida do intellecto, o envolucro physico, na parte onde tumultuava o pensamento, offerecesse anomalias que do commum dos mortaes o distinguissem…(AZEVEDO, 1918, v.2.:309)
A respeito desses registros Laura de Mello e Souza analisa a relutância que se tem, na atualidade, para acreditar nessas “evidências maravilhosas”, rutilações como vestígio material de uma inteligência brilhante. Isso manifestava, “...em linguagem simbólica, algo que hoje a razão tem por verdade incontestável: que o padre Vieira foi a mais brilhante expressão do século XVII em mundo lusitano”(SOUZA, 2000b: 8) Em outras palavras, disse Azevedo (1918, v.2: 311): “E não se creiam desprezíveis inventos da impostura taes factos: quantas vezes a illusão pessoal e a lenda sequente melhor representam a verdade historica do que a mesma realidade?” 
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