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Resumo: O artigo analisa na perspectiva da história do conhecimento psicológico uma narrativa 
produzida no Brasil no final do século XVII: a novela alegórica História do Predestinado 

Peregrino e de Seu Irmão Precito (1682). O autor do romance é um expoente importante da 
Companhia de Jesus no Brasil, que passou a ocupar o cargo de Provincial do mesmo: Padre 
Alexandre de Gusmão. Os resultados mostram que a novela propõe uma articulação entre a 
dimensão psíquica e espiritual, necessária e decisiva para a saúde e a cura das doenças 
anímicas. A atuação do dinamismo psíquico  depende da escolha de um destino apropriado, ou 
em outras palavras que o facto de os apetites sejam dirigidos a um objecto adequado. 
 
Palavras chaves: saberes psicológicos dos jesuítas no século XVII; literatura e psicologia; 
peregrinação. 
 
Abstract: The article analyzes a narrative written in Brazil in the late seventeenth century, the 
allegorical novel História do Predestinado Peregrino e de seu irmão Precito (1682), in the view of 
the history of psychological knowledge. The author of the novel, Father Alexandre de Gusmão, 
was an important exponent of the Society of Jesus in Brazil who came to occupy the charge of 
Provincial. The results show that the novel proposes a link between the psychic and spiritual 
dimensions, necessary and decisive to the health and healing of mental disorders. The role of 
psychic dynamism depends on the choice of an appropriate target or, in other words, depends on 
the fact that the appetites are directed to an appropriate object. 
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Introdução: 
 

Na perspectiva da história dos saberes psicológicos o artigo analisa uma fonte narrativa 
cuja difusão foi ampla no fim do século XVII e ao longo do século XVIII: a novela alegórica 
História do Predestinado Peregrino e de seu irmão Precito (1685a). O autor da novela, padre 
Alexandre de Gusmão baiano e diretor do Colégio do Menino Jesus de Belém em Cachoeira do 
Campo, é um importante expoente da Companhia de Jesus no Brasil que chegou a ocupar o 
cargo de Provincial da mesma. 

O objetivo da novela é a transmissão do percurso educativo dos Exercícios espirituais de 
Inácio de Loyola para a população brasileira, através do emprego dos recursos retóricos próprios 
do gênero da novela alegórica. O processo ocorre através da mobilização do dinamismo anímico 
dos destinatários, concebido conforme a tradição filosófica e retórica ocidental que inspirava a 
Companhia de Jesus. É a este aspecto que dedicaremos nossa atenção, buscando focar os 
saberes psicológicos dos jesuítas que perpassam a construção da novela. 

A perspectiva historiográfica que utilizaremos será a da história dos saberes 
psicológicos, que enfoca pela via temporal aspectos específicos da visão do mundo de uma 
determinada cultura, relacionados a conceitos e práticas referentes ao dinamismo psíquico e 
formulados anteriormente à consolidação da psicologia científica no século XIX. Sugestão 
metodológica importante para o estudo do objeto desta pesquisa provém do modelo 
historiográfico pluridimensional proposto por De Certeau, apropriado para abordar campos 
históricos multifacetados e complexos, onde oralidade e escrita devem ser considerados. De 
Certeau coloca que, levando-se em conta as características de um dado período histórico, o 
universo das práticas (de natureza social, religiosa, cultural) deve ser abordado de modo 
articulado e complementar ao universo conceitual. Com efeito, em muitos casos, o universo das 
práticas revela-se o meio privilegiado de transmissão de um específico universo de ideias (De 
Certeau, 2000). Segundo esse autor as dimensões das práticas e das ideias procedem de modo 
combinado e distinto, por obedecerem cada uma a lógicas próprias e a diferentes regimes de 
temporalidade. A dimensão das ideias é expressão da visão do mundo que perpassa as 
produções culturais da época. A dimensão das práticas, por outro lado, é o conjunto da 
gestualidade, das ações, dos hábitos e dos rituais que tecem o cotidiano da vida das pessoas. 
Tal dimensão expressa e proporciona apropriação e transmissão neste cotidiano, dos 
significados inerentes àquela determinada visão do mundo. 
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O mundo sociocultural do Brasil do período colonial que se estende desde o século XVI 
ao inicio do século XIX, é marcado pela predominância da oralidade. Portanto, especial 
relevância assume aquela segunda dimensão. Deste modo, retomando objeto e objetivo de 
nosso estudo: a novela visa transmitir ideias e valores, mas, sobretudo, sugerir ao leitor práticas 
que o levem a aprender um método de conhecimento de si e de avaliação de suas ações 
visando os valores últimos que o devem inspirar.  
  
Contextualização da novela: 
 
 A criação da novela se insere no esforço cultural da Companhia de Jesus, presente no 
Brasil desde 1549, de “traduzir” uma visão de homem e de mundo da tradição do catolicismo 
ocidental num método de formação do homem a ser aplicado especialmente aos índios. Tal 
formação era por eles concebida, seja como percurso evolutivo da infância até a maturidade por 
meio da educação (Massimi 2002 a), seja como processo de aculturação dos povos ameríndios, 
africanos e orientais por meio da cristianização. No Brasil, ao longo de pelo menos dois séculos, 
os jesuítas constituíram-se numa presença cultural e social decisiva, que se expressou na busca 
de integração entre as diversas componentes da sociedade colonial num corpo social cristão, na 
criação da primeira rede de ensino no país e na elaboração de numerosas obras culturais 
visando integrar as culturas indígenas e as culturas europeias. Destacam-se neste aspecto as 
peças teatrais e as produções poéticas de José de Anchieta1.  

No que diz respeito ao conhecimento do ser humano, os jesuítas não se restringiram 
apenas à antropologia filosófica, de natureza especulativa, mas elaboraram e difundiram uma 
“arte de bem viver” (para utilizarmos um termo caro à mentalidade renascentista), abordagem 
voltada às exigências da vida individual e social e na qual se inserem práticas tais como a 
direção espiritual ou o exame de consciência, construídas e utilizadas sistematicamente nos 
colégios da Companhia. Essa abordagem considera o dinamismo psíquico em suas interseções 
com o subtrato corporal e com a vida espiritual, sendo que a este segundo aspecto os jesuítas 
destinam especial atenção.  

Na perspectiva dos filósofos da Companhia de Jesus que influenciaram o contexto luso-
brasileiro da Idade Moderna, autores dos manuais chamados de Conimbricences, pelo nome 

                                                
1 José de Anchieta (1534-1597) foi um padre jesuíta espanhol e um dos fundadores da cidade de São Paulo. 
Cultivou a gramatica, a poesia, o teatro e a historia, compondo seus textos em português, castelhano, latim e língua 
tupi, tanto em prosa como em verso. 
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latim da cidade de Coimbra onde atuavam como docentes no Colégio das Artes, todo saber deve 
ser baseado na experiência. Por experiência, entendiam uma forma de conhecimento adquirida 
após o agir (modum operandi) e o precedente (e/ou consecutivo) pensar (modum cogitandi). 
Tratava-se de um conhecimento que envolvia todas as potências anímicas (a sensibilidade, os 
afetos, o entendimento e a vontade) e que conduzia à verdade e ao bem2.  
 O autor da novela, Alexandre de Gusmão, nascido em Lisboa em 1629 e falecido na 
Bahia em 1724, veio ao Brasil com dez anos de idade. Entrou na Companhia no Colégio da 
Bahia em 1646 e formou-se nesta instituição religiosa, ocupando vários cargos importantes em 
diversos colégios: mestre de noviços, docente em humanidades, prefeito de estudos no Rio de 
Janeiro, reitor do colégio de Santos, e depois da Bahia e por fim provincial do Brasil. No ano de 
1686 fundou nas proximidades de Salvador, perto do centro urbano de Cachoeira, uma escola 
chamada Seminário de Belém. Tratava-se de um estabelecimento considerado sui generis, para 
onde concorriam alunos de toda parte do Brasil, principalmente da região, pobres e filhos de 
abastecidos fazendeiros. Ali, ao longo de setenta e três anos, receberam a primeira educação e 
ensino cerca de mil e quinhentos estudantes brasileiros. Gusmão foi autor de numerosas obras 
que tiveram ampla difusão no Brasil da época, destacamos entre elas: a Arte de criar bem os 

filhos na idade da puerícia (1685), a Escola de Belém, Jesus nascido no Presépio (1678), o 
Menino Christão (1695), Maria Rosa de Nazaret nas montanhas de Hebron, a Virgem nossa 

Senhora na Companhia de Jesus (1715), Eleição entre o bem e o mal eterno (1720), O Corvo e 

a Pomba da Arca de Noé no sentido Alegórico e moral (1734). 
 
A construção da novela: 
 

História do Predestinado Peregrino e de seu irmão Precito (1685) é uma novela 
alegórica que pode ser analisada sob diferentes perspectivas: literária, retórica, pedagógica, 
teológica ou política. O texto é destinado à leitura e possivelmente também à escuta por parte de 
quem, não possuindo a instrução para ler e para escrever, poderia ouvir a narrativa por boca de 
leitores mais cultos. A referência ao destinatário é importante na construção da obra: já na 
introdução Gusmão declara querer proporcionar ao leitor “um roteiro de vida ou morte 
sempiterna, para que conforme a ele governe seus passos” (Gusmão 1685a, p. I, prólogo ao 

                                                
2 Veja-se a formulação sintética fornecida por Góis no Comentário Conimbricense à Ética aristotélica: “Aquilo que 
pode ser experimentado [quid potest ab aliquo experi] por alguém e alcançar a natureza de fim em relação a 
alguém, pode ser-lhe bom e conveniente” (Góis 1957/1593, pp. 69). 
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leitor). Deste modo, Gusmão busca atingir através da novela o mesmo objetivo a que se 
destinam os exercícios espirituais inacianos: instruir o leitor para orientar sua vida à eleição do 
Bem maior e para guiar seu percurso de modo ordenado sem deixar-se distrair pelos afetos 
desordenados, expressão esta recorrente nos textos de Loyola. Para tanto, é necessário 
conhecer-se a si mesmo. Desse modo, Gusmão declara que através da novela pretende propor 
ao leitor um espelho onde “ver” sua própria condição e, se for necessário, posicionar-ser para 
uma mudança de rumo. 
  A novela tem como eixo central a metáfora da peregrinação e é protagonizada por dois 
irmãos: Predestinado e Precito. Predestinado é casado com uma mulher chamada Reta Razão: 
seu caminho se inicia em Gerson no Egito, de lá parte para Belém, depois para Nazaré, segue 
pelo caminho dos Mandamentos até chegar a Betânia, saindo desta cidade parte para 
Cafarnaum e depois para Bethel e, por fim, chega a Jerusalém. Cada cidade apresenta uma 
significação especifica e exige de Predestinado um preparo para viver nela de acordo com as 
regras estabelecidas. Contrário é o percurso de segunda personagem da novela, Precito, casado 
com uma mulher chamada Própria Vontade, cujo caminho é oposto ao de Predestinado: parte do 
Egito para Beth-Aven (ou casa de Vaidade), depois vai para Efraim (ou Samaria), seguindo para 
Beth-Horon (Casa de Liberdade), Éden (Cidade de Deleites), Babel (Confusão) e por fim, termina 
em Babilônia. Pelos nomes das cidades e pelos governadores, vê-se que Predestinado e 
Precito, ambos peregrinos, seguem caminhos diametralmente opostos, sendo influenciados por 
seus filhos e esposas. O casamento dessas personagens e o perfil dos filhos, na verdade, 
representam a escolha realizada pelos dois irmãos da história: seguir a razão, ou a própria 
vontade; e as consequências decorrentes das ditas escolhas. 

A organização da novela em seis partes corresponde a seis lugares imaginários 
(cidades), que encarnam uma espécie de topologia ideal desenhada pela imaginação e pela 
memória, conforme a longa tradição da arte da memória e os métodos inacianos de meditação. 
Os dois protagonistas empreendem uma longa caminhada direcionada a alcançar a cidade onde 
pretendem estabelecer sua morada definitiva. O percurso é composto por ambientes geográficos 
de vários tipos: colinas, vales, centros urbanos, etc. Todos estes lugares adquirem significado 
metafórico e neles se encontram personagens que são alegorias de posturas morais e espirituais 
(vícios ou virtudes). A deambulação dos peregrinos tem claro significado simbólico ao 
representar o percurso de cada existência humana marcado por uma temporalidade linear, ou 
seja, tendo origem e destino. Desse modo, segundo Gusmão, propõe-se “a história de todo 
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aquele que seguindo os passos, que nesta vida leva, se seguindo o caminho que tomou, ou se 
salva ou se condena” (Gusmão 1685a p. I, prólogo ao leitor).  
 
Metáforas e alegorias utilizadas na novela: 
 

A metáfora que constitui o enredo da novela é a peregrinação. A peregrinação é uma 
metáfora de significação universal: a viagem em busca do centro, ou volta à pátria esquecida ou 
perdida, constitui-se entre os grandes arquétipos míticos da humanidade, presente nas 
literaturas, lendas, religiões de todos os tempos e de todos os povos do mundo. A viagem pode 
indicar seja deslocamento de um lugar para outro, seja passagem do mundo corriqueiro para 
uma dimensão “outra” da vida, para o sagrado. De qualquer modo, exige do participante um ato 
voluntário de abandono dos lugares pátrios, dos afetos e dos hábitos da vida corriqueira, para 
deslocar-se ao longo de um percurso que em muitos casos poderá ser longo e perigoso, tendo 
como destino determinado local. A palavra peregrinação de origem latina, deriva do verbo 
peragere que significa: mover-se sem trégua, aperfeiçoar e levar ao termo. Portanto, o peregrino 
não é simplesmente estrangeiro, viajante, sem pátria. Sua verdadeira pátria é a meta, o destino 
de seu caminhar; sua vida se identifica com a peregrinação da terra do exílio até a pátria (Oursel 
1979; Cardini 1991). No Brasil, esta prática, comum entre os portugueses, foi e é muito 
difundida, enraizada também na tradição indígena, onde as peregrinações em buscas de uma 
“Terra sem males” eram costumeiras (Eliade 1991). 
  Segundo Carruthers (2006) a dimensão pedagógica da pratica da peregrinação consiste 
em proporcionar o processo denominado de ortopraxi: a construção de uma experiência 
disciplinada, que permite ao usuário identificar-se a si mesmo com base numa vivência 
reconhecida como original e constitutiva. A dimensão pedagógica da peregrinação e das demais 
práticas de ortopraxi é baseada no uso de imagens e da memória. As imagens são usadas não 
tanto por veicularem significados, mas por funcionarem como suportes para o pensamento. A 
disposição das imagens obedece não a regras de conteúdo, mas de forma, devendo servir para 
compor relações e redes de relações úteis para a retenção dos conceitos na memória. A forma 
estética e os apelos sensoriais e afetivos por elas suscitados são, portanto, funcionais ao 
exercício da reflexão. Na peregrinação imaginária da novela de Gusmão, o itinerário, os lugares 
e as imagens encontradas pelos transeuntes adquirem então significado alegórico.  
 



Revista Culturas Psi/Psy Cultures 
  Buenos Aires, marzo 2015, Nº 4, 5-23 

ISSN 2313-965X, culturaspsi.org 
 

 11 

  Além do uso da metáfora da peregrinação como eixo da narrativa, o caráter alegórico da 
novela deriva do emprego de figuras alegóricas como personagens do enredo e do “persistente 
recurso à explicação pormenorizada de pequenos quadros, formados, sobretudo, por «figuras»” 
com base nos “conhecimentos em áreas dependentes do complexo e afortunado filão constituído 
por emblemas, hieróglifos e empresas” (Santos 2004, pp. 588). Emblemas e empresas são 
gêneros alegóricos que contêm seja a imagem seja o texto escrito. A imagem é utilizada como 
tal quando representa objetos ilustrativos de um conceito e é acompanhada por uma escrita 
explicativa. A suma destas imagens alegóricas encontra-se na obra Emblemata de Andrea Alciati 
(1531), protótipo absoluto destas produções. De fato, no texto da novela, Gusmão faz uma 
referência explícita ao texto de Alciati (Gusmão 1685a, pp. 135). 

O recurso ao uso da alegoria e aos saberes tributários da emblemática não é peculiar 
apenas a Gusmão, mas “se enquadrada no apreço que a Companhia votou à Emblemática e no 
peso e importância que os jesuítas concederam aos «libri figurati»” (Santos 2004, pp. 592)3.  

O uso que a Companhia faz de emblemas e empresas é decorrente de duas 
características espirituais e pedagógicas do carisma inaciano. Segundo Inácio, em primeiro 
lugar, a imagem veicula a mensagem sagrada, como ele frisa nos Exercícios. Em segundo lugar, 
a imagem é eficaz do ponto de vista de sua ação no dinamismo anímico da pessoa, 
especialmente na memória e na imaginação, de modo a facilitar a meditação. Inácio define para 
tanto o método da compositio loci no primeiro prelúdio do primeiro exercício. Neste texto são 
propostos dois modos diferentes de realizar uma construção visual: recomenda-se inicialmente 
de compor o ambiente imaginando-o de modo visível: neste caso, a composição consiste em ver 
pela vista da imaginação o lugar material onde se encontra o objeto a ser contemplado, podendo 
ser este lugar um local material (por exemplo, um templo ou um monte) conforme a cena 
sugerida pelas narrativas evangélicas. Já na contemplação, ou na meditação de um tema 
invisível, como é o do pecado, a composição consistirá em ver pela vista da imaginação os 
efeitos do mesmo e considerar o homem em sua dimensão anímica e corporal como desterrado 
no mundo animal.  
 
A visão antropológica da novela: 
 

                                                
3 Um documento significativo a respeito do uso da imagem na literatura espiritual produzida pelos jesuítas é o livro 
Imago Primi Saeculi (1640) elaborado no Colégio da Companhia em Anversa, na ocasião do centenário da fundação 
da Companhia e publicado por Balthasar Moretus (Insolera 2004). Trata-se de uma coletânea de empresas 
inspiradas na história da Companhia de Jesus.  
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O que se pretende através da composição da “peregrinação” narrativa, é a mobilização 
pela memória e pela imaginação da sensibilidade, o afeto, o pensamento e a decisão dos 
leitores. A novela de Gusmão utiliza-se da articulação entre as potências do dinamismo psíquico 
anímico para promover a mobilização de certo processo de conhecimento visando a transmissão 
de determinados valores. No texto, evidenciam-se dois valores fundamentais: a ação decisiva da 
liberdade como condição da ordenação da pessoa ao seu Destino; e a afirmação do papel da 
educação para a formação da pessoa. No que diz respeito ao primeiro tópico, o acento é 
propositalmente colocado sobre o papel do livre arbítrio com o objetivo de contrapor-se a leitura 
teológica do tema realizada pelo protestantismo e condensada na obra de John Bunyan 
([1678]2004): O Peregrino. A viagem do cristão à cidade celestial. Quanto à função da educação, 
na novela a qualidade da escola dos filhos é decisivo: a escola a ser escolhida pode ser a de 
uma dona chamada Verdade ou de outra chamada Mentira. Conforme a opção feita, abrem-se 
diferentes modos de aprendizado4. 

O que está em jogo no percurso é o destino da pessoa, outro tema importante veiculado 
pela novela. Os protagonistas da novela, Predestinado e Precito, encarnam a concepção de 
pessoa própria de uma parte central da tradição cultural do Ocidente cristão. Os jesuítas se 
fizeram transmissores deste conceito no contexto do Brasil da Idade Moderna, utilizando-se dos 
instrumentos culturais elaborados no Colégio das Artes de Coimbra e que moldaram sua própria 
formação. Dentre estes, destacam-se os já referidos tratados chamados de Conimbricenses e 
que foram utilizados para os estudos filosóficos nos colégios da Companhia no Brasil (Massimi 
2002a)5. Os tratados são comentários dos textos gregos de Aristóteles. No Brasil, vários textos 
foram produzidos pelos jesuítas com o objetivo de transmitir a visão antropológica que embasava 
seus saberes e suas práticas: o Diálogo do Padre Nóbrega sobre a conversão do gentio 
(Nóbrega, [1551]1989) onde o jesuíta Manuel de Nóbrega aplica o conceito aristotélico-tomista 
de pessoa, de alma humana e de potências psíquicas. A saber, o entendimento, a memória e a 
vontade para justificar a humanidade e a convertibilidade do índio. O tema da pessoa é central 
nas obras do autor de nossa novela. Em Eleição entre o Bem e o Mal Eterno (Gusmão 1720) 
recomenda o cuidado para com a alma. Esta atitude não é óbvia. A alma é uma realidade 
invisível e cuidar dela exige ir além da aparência. O sentido da vista nos revela a beleza do 
                                                
4Alexandre de Gusmão escreveu vários textos pedagógicos, dentre os quais Arte de criar bem os filhos na Idade da 
Puerícia (1685b). A consciência da importância da atuação da Companhia de Jesus para o trabalho educativo da 
sociedade perpassa todo este tratado.  
5 No caso do estudo antropológico e psicológico, evidenciam-se os seguintes textos: o comentário ao tratado De 
Anima (Góis 1602), o comentário ao tratado Parva Naturalia (Góis, 1593a), o comentário ao tratado Ética a 
Nicomaco (Góis 1593b) e o comentário ao De Generatione et Corruptione (Góis 1607).  



Revista Culturas Psi/Psy Cultures 
  Buenos Aires, marzo 2015, Nº 4, 5-23 

ISSN 2313-965X, culturaspsi.org 
 

 13 

corpo, ao passo de que a beleza da alma nós é revelada pelos sentidos interiores. Este 
conhecimento é decisivo: “do conhecimento que tivermos das nossas almas depende o amor, 
que lhe devemos, e desse amor, a nossa salvação” (Gusmão 1720, pp. 341). Neste contexto, a 
novela busca evidenciar a importância do cuidado de si e os métodos para atuá-lo, assim como 
corrigir os efeitos do descuido: a pessoa realiza-se a si mesma somente na medida em que se 
desenvolve de modo ordenado ao seu destino último. Assim coincidem na novela conhecimento 
da pessoa e prática de orientação para que o ser-em-potência da pessoa se atue. 
   As três dimensões do dinamismo que compõem unitariamente a pessoa (corporal, 
psíquica, espiritual) são tematizadas na história dos dois protagonistas da novela. O dinamismo 
corporal é incindível das dimensões psíquicas e espirituais: já vimos que o gesto físico de 
peregrinar envolve os sentidos psíquicos e espirituais. Com efeito, segundo a concepção 
aristotélico-tomista veiculada pelos tratados Conimbricenses, a potência locomotora no homem é 
dirigida pela razão, diferentemente do que acontece nos animais onde é regida apenas pelo 
instinto6. 
  Quanto ao dinamismo espiritual, já vimos que a existência humana como peregrinação é 
o núcleo temático da novela, conforme assinalado com clareza na parte conclusiva onde o autor 
fornece a chave de interpretação das metáforas utilizadas:  
 

Agora te pergunto a ti, que isto lês, isto, que em parábola te represento, não é o que na 
verdade passa entre nós? Não é verdade que todos somos irmãos, filhos todos do mesmo pai, 
que é Deus? Não é certo, que todos nesta vida e em quanto nela vivemos somos como 
Peregrinos, ou como desterrados, e que a nossa pátria é o Céu e a Terra desterro? (Gusmão 
1685a, pp. 359).  
 
 
Aqui Gusmão assinala a qualidade dinâmica da condição humana como um todo e aponta que o 
destino e, portanto, o sentido de cada existência não é predefinido, mas depende do 
discernimento e da decisão livre da pessoa quanto à escolha da direção a tomar.  

                                                
6 Ainda segundo os Conimbricenses é preciso conhecer a “compleição natural”, ou seja, a constituição somática de 
cada pessoa. Os saberes acerca da compleição natural dos corpos individuais se encontram em vários tratados 
elaborados pelos mestres jesuítas de Coimbra, mas, sobretudo, no Commentarii Collegii Conimbricensis Societatis 
Iesu, in Libro de Generatione et Corruptione (Góis 1607). Ali se discutem as teorias dos médicos e dos filósofos 
acerca da diversidade dos temperamentos (Massimi 2000a, Massimi 2000b, Massimi 2010).  
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A estória de Precito mostra que a capacidade do discernimento depende, não apenas dos “bons 
propósitos” e da boa companhia, mas também do cuidado com a possibilidade dos enganos da 
própria vontade. Estes enganos podem levar o individuo ao abandono, ou dos propósitos ou da 
boa companhia, de modo a ficar enredado pela vaidade, pela idolatria, pela soberba e por uma 
enganosa concepção do que seria a liberdade. Imediatamente o engano se configura com uma 
aparência de “delícias”; porém, logo em seguida revela-se no seu aspecto real de “confusão” 
figurada por Babilônia como a cidade infernal (Gusmão 1685a, pp. 360). O desengano que leva 
ao discernimento correto da realidade implica confiar no “conselho da razão” (Gusmão 1685a, 
pp. 361), o que evidencia um ponto importante da concepção antropológica dos jesuítas: para 
que o ser humano seja integro é preciso que a razão ordene o dinamismo pessoal, que a 
existência seja conforme a razão e que a vontade seja submetida a uma alteridade e não se 
afirme por ela mesma.  

As interações entre dinamismo espiritual e dinamismo psíquico são decisivas quanto ao 
funcionamento das potências da alma, suas operações, suas doenças e seus remédios. As 
potências psíquicas constituem-se na interface entre o corpo e o espírito. A ocorrência de 
alguma desordem nessas potências faz com que se instalem as “más inclinações” nas pessoas.  
 
O aparelho hidráulico metáfora do aparelho psíquico: 
 

Na viagem dos dois peregrinos, as potências anímicas são metaforizadas pela imagem 
de um aparelho hidráulico composto por fontes de água, canais e regatos. Segundo o relato: 
“estas fontes não são outras que as duas potências principais de nossa alma, Entendimento e 
Vontade, donde todo o bem e todo o mal provêm” (Gusmão 1685a, pp. 260). As operações 
ocorrem pela mediação de outras potências anímicas. As fontes “correm por dois canos que 
chamam Apetites Sensitivos, um tem por sobrenome Irascível e outro Concupiscível”. Por sua 
vez, os apetites “se deságuam por onze regatos que chamam Paixões, cinco de Concupiscível 
se chamam Amor, Ódio, Desejo, abominação, Deleite, Gozo e Tristeza; os canos do Irascível se 
chamam Esperança, Desesperação, Ousadia, Temor, Ira e Indignação” (Gusmão 1685a, pp. 
260). As fontes podem estar limpas ou sujas e disto depende o bom funcionamento dos canais e 
riachos.  
Na descrição do dinamismo psíquico de Precito, Gusmão parece inspirar-se na posição 
aristotélico-tomista veiculada pelos Conimbricenses: a causa dos desvios não é o exercício da 
vontade por si mesma, mas o fato dela ser mal direcionada, por não estar submetida a razão. De 
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certo modo, a vontade de Precito regrediu ao nível das paixões, dos apetites sensitivos. Os 
Conimbricenses, na Primeira Disputa da Ética (Góis [1593]1957), ao discutirem acerca da 
natureza do bem e do desejo, afirmam que o ato de apetecer evidencia a inclinação de todas as 
coisas para o bem, mediante prévio conhecimento sensorial. Todavia, os seres humanos podem 
identificar este bem com um objeto não apropriado à reta razão e à lei divina (sendo Deus o bem 
maior). Nesse caso, quando ao bem natural se opõe um bem maior, o homem deve ser capaz de 
discernir e optar pelo bem maior. Quando, nestas circunstâncias, o sujeito escolhe o bem menor, 
realiza o mal, não por querer o mal enquanto tal, mas “enquanto aparece bem”, ou seja, “debaixo 
de alguma imagem imperfeita de bem” (idem, pp. 83). 
 
As enfermidades da alma e os seus remédios: 
 

Para que o dinamismo psíquico seja ordenado e proporcione o bem viver à pessoa, 
torna-se decisivo o cultivo ordenado dos apetites e das demais potências, e a identificação das 
“enfermidades” da alma, cujo desenvolvimento é descrito em pormenores por Gusmão. Ele 
retrata o adoecimento anímico, em analogia com as doenças do corpo, como uma “infecção” 
decorrente do fato de que, nas águas das fontes (potências), se infiltram as “más inclinações”. 
De modo que, “a primeira fonte, Entendimento, se infecciona com uns limos pegajosos que 
dizem Maus Ditames; a segunda fonte, Vontade, se infecciona com outros que se chamam Maus 
Afetos” (Gusmão 1685a, pp. 261). Desta infecção decorre que: “se o nosso Entendimento estiver 
infeccionado com ditames depravados, ou doutrinas diferentes” e “se a vontade estiver 
depravada com os afetos desordenados de nossas paixões”, ambos tornam-se incapazes de 
“acertar o entendimento com a verdade” e “a vontade com o bem” (idem). Esta visão é conforme 
a psicologia filosófica de matriz aristotélico-tomista dos Conimbricenses: os afetos, ou paixões, 
são inclinações do apetite sensitivo que movem a vontade. Todavia, segundo a teoria 
aristotélica, estas inclinações devem ser mediadas pela razão7. O apetite sensitivo move a 
vontade sob a pressão dos sentidos internos, dentre eles a imaginação. Este movimento pode 
acontecer de forma ordenada, mas, em alguns casos a vontade pode ser dominada e arrastada 
                                                
7 “O apetite não move a vontade imperando-lhe” (Góis 1593b, pp. 159). Por tratar-se de uma faculdade psíquica 
inferior, ligada ao órgão corporal, que é material, não pode ter domínio sobre uma potência superior e imaterial. O 
apetite move a vontade “por intermédio da noticia intelectiva” do objeto, orientando assim a decisão “se o objeto 
deve ser aceito, ou rejeitado”. Deste modo, quando “a paixão do apetite tem interesse em que o intelecto, deste ou 
daquele modo ajuíze acerca da coisa” pode ocorrer que “a vontade, seguindo a decisão do intelecto, queira ou 
repudie o mesmo que o apetite”.  
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pelos apetites. Então, a razão perde o controle do dinamismo pessoal. Apenas no caso em que a 
força do sentido interno e do apetite seja “tão veemente que absorva absolutamente o uso da 
razão”, a vontade será submetida a uma causalidade necessária e determinista. Quando a 
paixão se apresenta desta forma na vida anímica, torna-se uma inclinação do apetite intensa e 
desordenada que “perturba” e “absorve o juízo” e “lhe tira a faculdade de deliberar” (Gusmão 
1685a,  pp. 161). Trata-se, porém, de uma condição muito específica, pois, de modo geral, “o 
movimento da vontade é livre na medida em que o juízo permanece integro e livre” (idem).  

No enredo da novela, o percurso de Precito exemplifica esta dinâmica. Levado para 
Samaria por Engano, seu conselheiro, num primeiro momento se hospeda na “casa da Vaidade”. 
Depois, por estimulo dos “seus dois filhos Mau desejo e Torta Intenção” resolve seguir o caminho 
da Vaidade e adentra uma terra regida pelo velho “Vício”. Nesta terra Precito se hospeda no 
bairro de “Passatempo”, onde a única ocupação é “jogos, risos e entretenimentos” (Gusmão 
1685a, pp. 247). Da união com a esposa “Própria Vontade”, Precito gera outros filhos: Desprezo 
das coisas eternas e Estimação das coisas temporais. Decorre dos rumos escolhidos por 
Precito, um desequilíbrio interior das potências: as filhas “Dureza do Coração, Cegueira do 
Entendimento, Obstinação da Vontade” o transformam “de tal sorte que não parecia homem de 
razão” (idem, pp. 247). È acometido, no final da história, por uma “confusão” que o atormenta 
“com mil tristezas, desgostos e inquietações” e uma “serpente de terrível aspecto”, metáfora da 
“própria Consciência”, o envolve em “voltas e revoltas a que chamam Imaginações” e morde seu 
coração com “três dentes”. O primeiro dente é a Vontade que “lhe atravessava o coração com 
uma obstinação ou desesperação eterna”, o segundo dente é a Memória que “lhe mordia 
coração com a lembrança das delícias breves pelas quais granjeara aqueles tormentos” e o 
terceiro dentre é o Entendimento que “lhe atravessava o coração com a representação de seu 
Irmão Predestinado, que às portas de Jerusalém estava já alegre para entrar” (idem, pp. 315). 
Em suma, Precito é o caso exemplar do desvio da vontade com relação ao seu alvo, desvio este 
que acarreta a desordem dos atos humanos, a confusão psíquica e o desespero.    
 
Remédios aconselhados 
 
1. O desengano e os processos psíquicos envolvidos 

 
A desordem da experiência humana, assim configurada, é a “doença” que a formação 

jesuítica, proposta por Inácio e por seus seguidores, busca “remediar” por meio de um trabalho 
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sistemático de ordenação das dimensões pessoais. Na novela de Gusmão, os remédios 
propostos a Predestinado correspondem aos grandes pilares da pedagogia jesuítica: o bom uso 
da razão, orientada em sua busca da verdade e do bem, pela moralidade (reta intenção e bom 
desejo). Esta, por sua vez, saberá ordenar bem vontade e afetos. A Predestinado é aconselhado 
que se entregue ao “cuidado da esposa Razão e dos dois filhos Bom desejo e Reta intenção” 
(Gusmão 1685a, pp. 261). “Reta intenção” alimpará o entendimento e “Bom Desejo terá cuidado 
de ordenar bem a vontade” (idem).  

Na tradição jesuítica, e de modo geral no cristianismo da Idade Moderna, este trabalho é 
chamado de “desengano”. O desengano é o entendimento verdadeiro da realidade e é abordado 
também na oratória sagrada, que é o instrumento por excelência deste conhecimento (Massimi 
2005).  

Na novela, o “Desengano” é uma personagem que aconselha Predestinado, retratado 
como alguém que “fixa os olhos em Verdade”. Junto aos conselhos de Desengano, o peregrino 
recebe por um anjo uma tocha, feita de cera muito pura, “fabricada por umas abelhas, que 
chamam Potências da alma” com o pólen de “flores trasladadas do Paraíso ao jardim da Igreja 
Católica por indústria do seu próprio Jardineiro, que é o Espírito Santo” (Massimi 2005). Desse 
modo, Gusmão aponta pelo fato de que o desengano é proporcionado em parte pelas operações 
do dinamismo anímico: as abelhas  como potências da alma têm um papel ativo no processo. 
Por outro lado, para que haja “cera muito pura” são necessárias as “flores” provenientes do 
Paraíso: entenda-se a Graça divina. Neste passo Gusmão coloca, portanto, a posição teológica 
dos jesuítas acerca da relação entre liberdade humana e iniciativa divina, relação esta 
questionada pela doutrina do protestantismo que reafirma com força a predominância da Graça 
(Buzzi, 2000).   

Posta a função decisiva das potências da alma no percurso do desengano é necessário 
conhecer sua atuação, o que explica a atenção reservada à dimensão psicológica na 
antropologia jesuítica. Na novela, filhas e filhos do Predestinado, bem como outras personagens 
que o acompanham, são metáforas dos aspectos do processo anímico associados ao 
desengano.  

A articulação entre as potências anímicas no exercício do desengano é ilustrada por 
Gusmão ao retratar o “Palácio do Desengano”, no capítulo sexto da novela. Em primeiro lugar, 
destaca-se a memória. Todas as portas de acesso ao Palácio correspondem a atividades da 
memória, aplicada a específicos objetos: a porta da Memória da eternidade (podendo ser uma 
eternidade de glória ou de penas); e as portas chamadas de “Novíssimos do Homem” (memória 
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da morte, memória do juízo, memória do inferno e memória do paraíso). Trata-se, em suma, de 
uma memória voltada para acontecimentos definitivos da existência humana. No Palácio, 
existem outros objetos da memória, cuja apresentação paralisa o Peregrino e inviabiliza o 
caminho: trata-se das lembranças do passado, do presente e do futuro, apresentadas em forma 
de quadros. Outros quadros também estão no Palácio, pintados pelo desengano e destinados 
aos transeuntes: trata-se de estórias exemplares de desengano. A representação pictórica 
desses exemplos do desengano é um recurso destinado a evidenciar aos caminhantes as 
diversas possibilidades do destino humano. A memória é complementar ao esquecimento, que 
deve ser aplicado aos objetos maus. Todavia, se usado de modo inconveniente, o esquecimento 
vira doença, como acontece a Precito: trata-se de “um sangue tão maligno”, “que era um pasmo 
de sentidos e potências a que os Médicos chamam Esquecimento, com o qual andava a modo 
estúpido, sem Lembranças de Deus, nem da salvação, nem sentia já os remorsos de 
consciência”. Esta doença fazia com que Precito “tinha os sentidos muito espertos e as 
potências muito atentas”, voltados para as aparências: “por isso sentia por extremo a perda de 
qualquer coisa temporal e pela perda das eternas nenhum sentimento mostrava” (Gusmão 
1685a, pp. 246). 

Outra potência anímica envolvida no processo é o entendimento. O conteúdo proposto 
ao entendimento pelo Desengano é que “o mundo tudo é nada, ou ao revés, nada é tudo o que é 
do mundo” (Idem). Na apreensão deste movimento constante de alternância entre dimensões 
opostas da realidade, a tomada de consciência de que a própria condição humana é submetida a 
estas mudanças é central no desengano. 

Os atos da memória e do entendimento são eficazes na medida em que forem 
acompanhados pelo uso correto dos sentidos que, por sua vez, depende da decisão da vontade. 
Dentre os sentidos, o mais importante é o da vista. Após visitar o Palácio, Peregrino é conduzido 
por Desengano numa montanha de onde pode contemplar o universo inteiro e é colocado diante 
de uma decisão a tomar. Se ele usar os “óculos da carne” se detém na aparência das coisas, ao 
passo de que usando os “óculos do espírito” as enxergará em sua consistência real. No primeiro 
caso, as riquezas aparecem a quem olha como “coisa de grande estimação”. No segundo; os 
óculos do espírito, sendo mais cristalinos, permitem a quem olha “chegar a penetrar as coisas 
mais remotas”, ou seja a realidade toda desde a origem até seu destino. Isto possibilita o juízo. 
Com efeito,  Predestinado, ao considerar “a duração das coisas eternas, a brevidade das coisas 
temporais, a ânsia com que os homens a estas se aplicam, a negligência com que procuram as 
eternas” avalia após longa meditação (Gusmão 1685a, pp. 44). Reconhece então “quão falsas 
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eram todas as esperanças do mundo, quão enganosas suas promessas, que só o eterno era o 
verdadeiro, e todo o temporal engano” (Gusmão 1685a, pp. 44). 

A boa aplicação do ouvido também é importante e requer a mobilização da atenção: de 
fato, é preciso ouvir com atenção e intenção. Gusmão evidencia a importância de que a escuta 
da palavra ouvida aconteça em profundidade, e, portanto, seja algo inerente ao coração. Trazer 
“os ouvidos no coração” significa, com efeito, possuir “a verdadeira intenção e atenção” (Gusmão 
1685a, pp. 69).  

O uso correto dos sentidos externos depende também das atitudes de “diligência” e  
“disposição”, que implicam uma postura ética diante dos fatos e que podem ser adquiridas 
através de três exercícios, que são Lição, Oração e Meditação. 
 
2. A composição de lugar  

 

Destaque especial é dado por Gusmão aos sentidos internos, cujo bom uso é 
proporcionado pela aplicação do método inaciano da Compositio Loci. Gusmão descreve em 
detalhes a prática de compositio loci proposta por Loyola em seus Exercícios espirituais (Loyola, 
[1535]1982). Este método, já vimos, consiste em representar na imaginação a cena da narrativa 
evangélica a ser meditada, colocando-se mentalmente no lugar onde o fato aconteceu8. Na 
novela, é assim descrito o uso deste método: Predestinado, entra numa sala do Palácio de 
Desengano chamada de Composição de Lugar, onde recebe um quadro pintado representando 
uma cena evangélica. Então ele oferece o quadro para três virgens chamadas: Memória, 
Inteligência e Vontade. Assim, o protagonista “fixos os joelhos em terra e o coração em Deus” 
entrega em primeiro lugar o quadro à moça chamada Memória. Esta, “depois de o reconhecer 
brevemente”, o dá para uma segunda virgem, Inteligência, a qual “com ele se deteve em o ver, 
rever e considerar muito devagar com mil discursos e considerações”. Ao ver isto, a terceira 
virgem, Vontade, “notavelmente se lhe afeiçoou e inflamou pelo ter e possuir”, de modo que, 
quando lhe foi entregue por Inteligência “o abraçou com uns abraços, que chama Propósitos tão 
apertados, que já mas lhe puderam arrancar do peito, ou para melhor dizer do coração” 
(Gusmão 1685a, pp. 80). Desse modo, Gusmão metaforiza as operações das potências 
anímicas implicadas na composição de lugar: o reconhecimento da memória; a consideração 

                                                
8  Gusmão dedicou à explicação da composição de lugar um texto: Meditações para todos os dias da semana, pelo 
exercício das três potências da alma, conforme ensina santo Inácio que redigiu em 1689. 
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vagarosa e discursiva da inteligência, o movimento da vontade (ou apetite intelectivo), para se 
apoderar do objeto focado pelo intelecto.  

A ordenação dos afetos (apetites sensitivos) e da vontade (apetite intelectivo) deve 
remediar a desordem que ocorre quando os apetites se aliam com a fantasia (ou imaginação, 
que vimos ser um dos sentidos internos). O desvio desta posição é resumido por uma fala de 
Predestinado ao comentar a condição de Precito: “ter gozado como fins do que devia ser usado 
como meios” (Gusmão 1685a, pp. 189). O efeito é a confusão “com mil tristezas, desgostos e 
inquietações” (Gusmão 1685a, pp. 243). Esta desordem ocorre, seja no nível individual, seja no 
nível social. Terapeuta indispensável para estes desmandos é “uma velha curandeira, que 
somente o sabe curar, a que chamam Mortificação da Vontade” (Gusmão 1685a, pp. 189). 
Predestinado cuida da ordenação de si mesmo, por obra de dois filhos “Rendimento do Juízo” e 
“Sujeição de Vontade” (Gusmão 1685a, pp. 123). Assim, por médio da obediência se tem acesso 
à virtude central para os jesuítas. Conforme à visão inaciana, a obediência encontra fundamento 
na filosofia humana (aristotélica) e confirmação no preceito divino, assim é virtude fundamental 
para ordenar a vida social e política.  
 
3. O exame de consciência  

 

Um recurso muito importante para o conhecimento de si e o cuidado das enfermidades 
anímicas é o exame de consciência, que Gusmão apresenta em pormenores. O exame de 
consciência tem diferentes etapas: exame particular, avaliação das intenções, visão de si, 
conversão sincera e diálogo com o médico espiritual. O exame define-se também como um 
“aparelho” pré-ordenado ao exercício de um ato religioso, ou seja, um dispositivo colocado para 
possibilitar o recebimento do sacramento da confissão. Diversas potências psíquicas são 
mobilizadas pela ação do exame: lembrança, consciência, memória, desejo. O exercício destas 
potências acontece diante de determinado conteúdo que propicia a comparação entre a 
experiência histórica e concreta do sujeito e a experiência modelar proporcionada pelos 
“mandamentos de Deus”, comparação “posta em lembrança”. Assim, o “cubículo retirado”, os 
“livros”, a vela, a imagem de Cristo crucificado são elementos dispostos no ambiente em que 
acontece a prática, voltados a facilitar o dinamismo interior. Ao mesmo tempo, são metáforas de 
disposições internas ao sujeito e indispensáveis para que ocorra o exame: lembrança, 
consciência, memória, desejo, narrativa de sua própria história e conhecimento dos 
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mandamentos divinos. Depois do entendimento, mobilizam-se os afetos, pelo uso de recursos 
voltados a proporcionar efeitos sensoriais: cores escuros, imagens, lágrimas, gestos. 
 
Conclusão: 
 
 O enredo da novela é o tema da peregrinação como figura da vida, moldado pela 
tradição judaico-cristã. No âmbito de sua visão de mundo teológica e filosófica, os jesuítas 
pensam a condição humana como marcada por uma temporalidade orientada na direção de um 
destino final. A liberdade, dimensão constitutiva do dinamismo humano, torna-o protagonista 
ativo do curso linear do tempo: a história. Neste âmbito, o dinamismo psíquico é concebido a 
partir da metáfora do aparelho hidráulico, sendo a enfermidade psíquica concebida como uma 
contaminação das fontes de água, metáforas das potências anímicas desordenadas pela 
influencia de afetos desregrados por influencia do incorreto funcionamento dos sentidos internos, 
sobretudo a imaginação. Vários são os remédios propostos e todos eles agem no sentido de 
recolocar as potencias psíquicas numa relação ordenada entre si e ordenada ao destino. Com 
efeito, a possibilidade da ordenação depende da eleição de uma meta adequada, ou em outros 
termos do fato de os apetites estarem voltados para um objeto adequado. Há, portanto, na 
perspectiva proposta na novela, uma articulação entre a dimensão psíquica e espiritual, 
necessária e decisiva para que haja saúde e cura, ou adoecimento. 
 
Referências bibliográficas: 
 
Alciati, A. (1531), Emblemata (Paris: Edições Steyner). 
 
Bunyan, J. ([1678]2004), O peregrino. A viagem do cristão à cidade celestial (São Paulo: Editora 
Martin Claret). 
 
Buzzi, F. (2000), Teologia e cultura cristiana tra XV e XVI secolo (Genova: Marietti). 
 
Cardini, F. (1991), Gerusalemme d’oro, di rame, di luce. Pellegrini, crociati, sognatori d’Oriente 
fra XI e XV secolo  (Milano: Il Saggiatore).  
 
Carruthers, M. (2006), Machina memorialis. Meditazione, retorica e costruzione delle immagini 
(400-1200) (Pisa: Edizioni della Normale).  
 
De Certeau, M. (2000), A escrita da história (São Paulo: Editora Forense).  



Revista Culturas Psi/Psy Cultures 
  Buenos Aires, marzo 2015, Nº 4, 5-23 

ISSN 2313-965X, culturaspsi.org 
 

 22 

 
Eliade, M. (1991), “Paradiso e utopia: Il messianismo nella società americana. I Quaderni di 
Avallon”, Rivista di Studi sull’Uomo e sul Sacro 24:29-50. 
 
Góis, M. (1593a), Commentarii Collegii Conimbricensis Societatis Iesu, In libros Aristotelis qui 
Parva Naturalia appellantur (Lisboa: Simão Lopes).      
    
Góis, M. ([1593b]1957), Disputas do curso sobre os livros da moral da ética a Nicomaco, 
de Aristóteles em que se contêm alguns dos principais capítulos da Moral (Lisboa: Instituto de 
Alta Cultura).  
 
Góis, M. (1602), “Commentarii collegii conimbricensis Societati Iesu” in Tres libros de anima 
(Venezia).          
 
Góis, M. (1607), “Commentarii collegii conimbricensis Societatis Iesu” in Libro de generatione et 
corruptione Aristotelis Stagiritae nunc recens omni diligentia recogniti et emendati 
(Venezia).          
 
Gusmão, A. SI. (1685a), História do Predestinado Peregrino e de seu Irmão Precito (Lisboa). 
 
Gusmão, A. SI. (1685b), A arte de criar bem os filhos da idade da puerícia (Lisboa).  
 
Gusmão, A. SI. (1720), Eleyçam entre o bem e o mal eterno (Lisboa). 
 
Insolera, L.S. (2004), L’“Imago Primi Saeculi” (1640) e il significato dell’immagine allegorica nella 
Compagnia di Gesú. Genesi e fortuna del libro (Roma: Editrice Pontificia Universitá Gregoriana). 
 
Loyola, I. ([1535]1982), Obras completas, n. 86 (Madrid: Bibliotecas Autores Cristianos).       
 
Massimi, M. (2000a), “A teoria dos temperamentos na literatura jesuítica nos séculos XVI e XVII” 
Atalaia 6-7: 223-236. 
 
Massimi, M. (2000b), “La psicologia dei temperamenti nei Cataloghi Triennali dei gesuiti in 
Brasile”, Physis, Rivista Internazionale di Storia della Scienza 1(37):137-149.         
 
Massimi, M. (2002a), “A Psicologia dos jesuítas: Uma contribuição à História das Ideias 
Psicológicas”, Psicologia. Reflexão e Crítica 14:625-633. 
 
Massimi, M. (2005), Palavras, almas e corpos no Brasil colonial (São Paulo: Edições Loyola).  
 
Massimi, M. (2010), A teoria dos temperamentos e suas aplicações nos trópicos (Ribeirão Preto: 
Editora Holos). 
 



Revista Culturas Psi/Psy Cultures 
  Buenos Aires, marzo 2015, Nº 4, 5-23 

ISSN 2313-965X, culturaspsi.org 
 

 23 

Nóbrega, M. ([1551]1989), Cartas do Brasil (Belo Horizonte: Editora universidade de São Paulo & 
Editora Itatiaia). 
  
Oursel, R. (1979), Pellegrini nel Médio Evo. Gli uomini, le strade, i santuari (Milano: Jaca Book). 
 
Santos, Z. (2004), Emblemática, memória e esquecimento: a geografia da salvação e da 
condenação nos caminhos do “prodesse ac delectare” na história do predestinado peregrino 
(1682) de Alexandre de Gusmão SJ [1629-1724] (Porto: Universidade de Porto). 
 
 
 


