
Influência do Pe. Antônio Vieira no  

Brasil  colônia 

Conclusão: 

Com base nas referencias bibliográficas sobre a influencia das idéias do Pe. Antônio 

Vieira na colônia, nota-se seu papel decisivo na construção do mito sebastianista no 

sertão nordestino, através dos seus sermões na qual interligava a soberania do Estado  

de Portugal  e o messianismo político. Nos sermões: Bons Anos, D. Sebastião, 

Quinta Dominga de Quaresma e Sermão do Bom Ladrão, foi averiguado o 

posicionamento de Vieira na colônia, com um discurso voltado contra as violências 

sociais no Brasil. Sua ferramenta oratória, era ouvida por todos da sociedade, 

embora fosse protegido de D. João IV, em nenhum instante deixa de expor suas 

criticas e intenções sobre as questões sociais que ocorriam ao seu redor.  

Justificativa: 
Estudar a sociedade colonial apartir das 

fontes  de Vieira, é sem duvida mergulhar  

em inúmeras abordagens de assuntos no 

ensino de História, através dos sermões 

pode-se analisar: a influência católica, 

barroco, mito e messianismo no Brasil.  

Objetivo geral: Analisar os sermões 

do Pe. Vieira, e verificar as conseqüências 

de sua retórica na sociedade colonial. 

Como outros objetivos, destaca-se a 

interação do Sermão dos Bons Anos(1642) 

com o fato ocorrido em Pernambuco, em 

Pedra Bonita, no ano de 1819. 
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O presente trabalho apresenta o recorte da trajetória do Pe. Antonio Vieira no período 

colonial, no Brasil enfocando na sua influencia na sociedade e nas negociações 

políticas dos colonizadores. Busca-se investigar o seu papel decisivo na construção 

do mito sebastianista no sertão nordestino, através dos seus sermões na qual 

interligava a soberania do Estado  de Portugal  e o messianismo político.  A 

abordagem do assunto é interpretativa, portanto o projeto será qualitativo, ou seja, 

trabalhará com  questões de valores, crenças, atitudes e representações, situado em 

um determinado tempo e espaço, tendo como auxilio sermões de Vieira, referencias 

bibliográficas, manuscritos e artigos. Os discursos nos sermões de Pe. Vieira servirá 

como ferramenta para revelar a legitimação da fala religiosa que busca sua afirmação 

por meio das escrituras sagradas. Assim, o seu enunciador esconde-se na fala 

“divina”, colocando suas palavras como ditos divino, esta estratégia discursiva, não 

só validava o discurso em questão, como protegia o seu enunciador no ato discursivo. 


