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“Com palavras governamos os homens”. 
Disraeli (1804 – 1881) Contarini Freming. I, 21 
(Apud Dicionário de Citações, Paulo Rónai) 

 
 

 
 
 
 
 

“Pouco val(em) coração, astúcia, e siso, 
se lá dos céus não vem celeste aviso”.  

(Camões, Lusíadas: II – 59) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Também eu...  era em minha juventude inexpedito de 
l íngua e ativo de mãos; hoje, porém, após a experiência, 
vejo que, entre os mortais,  é a l íngua, não as obras, que 
em tudo guia”. Sófocles (497 – 406 a. C) Filoctetes 
(Tradução do Pe. E. Dias Palmeira).  
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RESUMO 

 

Nem tudo que acontece à volta das pessoas é perceptível por elas.  Talvez esta 
afirmação se encaixe no que se refere à questão do poder .  Ele permeia as 
relações sociais,  está presente de alguma forma onde seres humanos se 
encontram para fazer alguma coisa, entretanto, nem todos percebem que alguns 
têm mais poder que outros.  Assim, o poder envolve uma autêntica rede de 
relações e eventos. E esta constatação nos leva a uma idéia básica: como usar o 
poder com inteligência,  isto é,  como usar o poder em benefício próprio, quando 
este for o caso, e quando o util izar em benefício da maioria,  das grandes 
causas sociais.  O que está em jogo no jogo do poder é: como usar determinadas 
porções de poder em prol dos que dele necessitam, sem eliminar os opositores,  
sem transformar o exercício do poder em autoritarismo, sem esmagar os que 
fazem o contraponto ao poder que, na prática, justifica nossa existência e a 
validade dos nossos desejos de poder.  Mas como exercer o poder,  senão 
discursivamente? Então o poder não existe por si  só, ele só existe na 
sociedade, nas relações sociais.  E aqui entra um outro poder que está 
inseparado das diversas formas de poder: o poder da l íngua .  A língua, não 
simplesmente como um código, ou como um instrumento de comunicação ou de 
“transmissão” de idéias.  Mas a l íngua como um constructo social e histórico, 
como uma entidade produtiva, como dialogia e interação, como o espaço 
privilegiado do exercício das relações sociais,  com todas as implicações daí 
decorrentes.  E o poder e o poder da língua, da linguagem, poderá ter mais ou 
menos eficácia,  a depender dos recursos estil ísticos ou retóricos util izados no 
discurso. Este trabalho objetiva proceder a uma análise interpretativa de 
algumas passagens do Antigo e do Novo Testamento, com base em teorias que 
nos pareceram suficientes,  adequadas para analisar o corpus escolhido.  
O corpus tem por base um dos livros mais interessantes e l idos da humanidade 
e encontramos nele os dois pilares básicos da nossa dissertação: as relações de 
poder e as figuras de retórica .  Os resultados obtidos pela análise empreendida 
dão sustentação às hipóteses da pesquisa. 
 
Palavras-chaves: poder,  l íngua, retórica. 
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ABSTRACT 

 
 
 
People are not able to perceive all things that happen around them. Perhaps this statement 

perfectly fits the concerns related to the issue of power. It permeates social relations and it is 

somehow found wherever people get together to do something, although not everybody 

perceive some have more power than others. Thus, power involves an authentic net of relations 

and events, and this consideration takes us to an essential idea: how to use power with 

intelligence, that is, for one’s own benefit, when that is the case, or when to use for the benefit 

of a common cause, that is, for great social demands. In respect to the subject of power, the real 

point is how to use certain portions of power in favor of those who are in need, without 

eliminating opponents, without turning the use of power into any form of authoritarianism, 

without destroying those who are in counterpoint to the power that, in practice, justify our own 

existence and the validity of our desire for power. But how to exercise power, if not 

discursively? For it dos not exist in itself, but within society, in social relations. And here we 

come to a point clearly related to a plenty of other forms of power exercise: the power of 

language. Language, not simply meant as a code or an instrument for communication or 

transmission of ideas, but as a social and historical construct, as a productive entity carried out 

by means of dialogism and interaction, a privileged space for social relations, with all 

implications derived from that. Thus the power and the power of language may be more or less 

effective, depending on rhetorical or stylistic resources applied in discourse. This paper aims at 

proceeding an interpretative analysis of some passages from the Old Testament and the New 

Testament, based on theories that seem to us properly sufficient to help us to accomplish our 

goal.  

      Our corpus is taken from the one of the most popular and interesting books of all mankind, 

where we can find the two basic aspects to be focused on this dissertation: relations of power 

and figures of rhetoric. The results obtained from the analysis are consistent with the 

hypothesis of the research.  
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INTRODUÇÃO 
 

 

O homem inventou a linguagem e a língua porque precisou delas. Sem elas, talvez não 

tivesse sobrevivido na face da terra. E por que conseguiu? Houve sucesso porque o homem 

desenvolveu a capacidade de pensar, de memorizar, de acumular conhecimentos, de elaborar, 

enfim. Da mesma forma, o homem, desde seu surgimento até os dias de hoje, inventou a 

infinidade de instrumentos que hoje conhecemos. 

Assim, a humanidade, nas diversas dimensões de seu longo e penoso desenvolvimento 

(histórico, social, intelectual, espiritual, científico, tecnológico, cultural) construiu para si 

variadas formas de compreender os fenômenos humanos ou os eventos a eles relacionados. 

Assim, o espírito humano, ao longo dos séculos, desde a impropriamente chamada pré-história 

(Cotrim, 2002: 15 a 17) até os dias de hoje, criou textos (orais, escritos, visuais) que 

contivessem o poder não apenas de analisar e interpretar determinados fenômenos, como 

também a possibilidade de perpetuar a experiência da humanidade, historicamente construída. 

Muitos foram os instrumentos criados, alguns com base no próprio corpo material (faca, 

martelo, marreta, tesoura(1)), mas talvez nenhum com o poder maior de reproduzir, perpetuar ou 

reformular a experiência social do que a língua, a linguagem articulada. Com esses dois 

recursos, o homem concebeu conceitos, teorias, artefatos e analisou a si mesmo; construiu a 

sociedade e a história e possibilitou a reprodução das experiências humanas de geração a 

geração. Com a língua, o homem categorizou o mundo e buscou acordos para construir a 

realidade.(2) Com o desenvolvimento do aparato cerebral (segundo Chomsky) e do aparato 

fisiológico (o aparelho fonador), há milhares de séculos, ele empreendeu um sistema produtivo 

e revolucionário: a língua.(3) Em seguida, lentamente, recorrendo ao que dispunha mais perto, 

ao alcance da mão, inventou a escrita (por exemplo, a escrita cuneiforme dos sumérios, surgida 

cerca de 3.100 a.C.). 

 

 
________________________ 
(1) Burns, A. William e Hutchison, Paula – O homem e suas ferramentas, Tradução de Luiz Fernandes, 
Distribuidora Record – RJ – 1964. 
(2) Peter L. Berger e Thomas Luckmann – A Construção Social da Realidade – Vozes – 2004. 
(3) Émille Benveniste, Problemas de Lingüística Geral, Vol. II. 
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Provavelmente, as três maiores invenções do ser humano, no curso de sua lenta evolução, 

tenham sido a língua, a invenção da escrita e a da imprensa. Parece-nos difícil imaginar o 

estado em que se encontra hoje a humanidade sem a criação e o desenvolvimento desses três 

recursos. Parece que o homem, simbolicamente, inventou a si mesmo e ao mundo que o cerca 

quando criou um complexo sistema de comunicação por meio da língua, da linguagem verbal e 

não-verbal e com elas a variedade de linguagens daí decorrentes. O homem, como único ser 

autoconsciente do planeta terra, talvez só exista porque existe discursivamente. A consciência 

do mundo parece só se dar nesse nível, isto é, no plano do discurso, portanto discursivamente, 

lingüisticamente. 

De posse desse poder discursivo, dessa habilidade construída, forjada e aperfeiçoada 

historicamente, dialeticamente, os seres humanos foram, de forma vagarosa, sem a velocidade 

de hoje, construindo artefatos que pudessem explicar dúvidas básicas ou acessórias que sempre 

chamaram sua atenção na longa, lenta e penosa marcha nossa dos tempos imemoriais da vida 

nas cavernas (relembre-se a alegoria da caverna de Platão) até a fase em que o homem 

empreendeu viagem interplanetária e conseguiu ver o globo terrestre a milhares de quilômetros 

de distância. 

E assim, se tomarmos apenas essas três construções culturais, históricas, empreendidas 

pelo gênio humano, verificaremos o quanto heterogênea foi nossa caminhada e o quanto ainda 

é parecido hoje. Explicitamos: quando lemos os seguintes textos: 1º) a teoria do Caos, segundo 

a mitologia grega, reunião confusa de todos os elementos, antes da formação do mundo. 

Conforme Hesíodo, no começo havia quatro seres: o Caos (abertura ou vazio), Gaia (a terra), o 

Tártaro (nas profundezas da terra) e Eros (o amor). 2º) Alegoria da caverna, talvez o mais 

famoso texto de Platão. É uma história tecida para ilustrar como a maioria das pessoas vive 

com uma espécie véu (ignorância) sobre os olhos, o que permite ver apenas uma noção 

indefinida e distorcida acerca de coisas como a verdade e a beleza. Esta construção abstrata, 

simbólica e comovente foi escrita há cerca de 2.500 anos. 3º) A bela, simbólica e poética teoria 

criacionista da formação do mundo, segundo o livro do Gênesis. Estamos diante de três 

realidades humanas, porém de interpretações distintas entre si. 

A alegoria platônica da caverna é aceita em qualquer círculo de filosofia como uma 
intrigante e extraordinária metáfora, isto é, como uma inteligente produção simbólica capaz de 
ilustrar como a maioria das pessoas vive na “ignorância”, nas “sombras”, ou nas “trevas”, 
como se estivessem com um véu sobre seus olhos (consciência). Este véu, como um 
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simbolismo de separação, de confusão, de falta de claridade (só muito tempo depois viria o 
Racionalismo da Renascença e o Iluminismo ou século das luzes, do período neoclássico) e de 
poder de distinguir, não permite a revelação total e clara do mundo objetivo, extralingüístico. A 
quase total escuridão da “caverna” (a mente primitiva do homem?) permite apenas uma noção 
distorcida e indefinida acerca de fenômenos da vida exterior à caverna, tais como as noções de 
verdade, de beleza, de alteridade. Os objetos da natureza que vão além do espaço diminuto da 
caverna e a vida dinâmica do universo não dizem respeito ao que está por trás do véu, porque 
ignorada por aqueles que estão na “escuridão”. 

Considere-se agora o mito de Pandora – a primeira mulher – (diferente da Eva do 
Gênesis) o símbolo da completude humana. 

Hoje, todas as culturas ocidentais civilizadas, cultas, aceitam essa narrativa como um 
mito, isto é, como uma forma simbólica, metafórica, alegórica de explicar, no âmbito da 
primitiva cultura grega, a concepção daquela época do surgimento do homem e da mulher. 
Numa época tão distante, em que só se dispunha da tradição oral, e, portanto, os seres humanos 
ainda não haviam criado outras tecnologias de perceber, de apreender a realidade, enfim, de 
pensar que fossem capazes de explicar as diversidades de fenômenos que a natureza física e 
humana colocava diariamente diante deles. A solução dos líderes que detinham alguma forma 
de poder na comunidade era recorrer a fantasias, a míticas construções que hoje 
compreendemos com tanta clareza. 

Entretanto, se tomarmos o terceiro caso por nós selecionado — o capítulo 01 do livro de 
Gênesis — o primeiro a aparecer no Pentateuco, mas não o primeiro a ser escrito(4), e se 
afirmamos tratar-se também, como as outras duas, de uma construção alegórica, de uma 
metáfora inteligente, hábil e oportuna para o contexto social e histórico em que viviam as 
comunidades semíticas daquela época, a polêmica estará instaurada. Ora, entendemos que, se 
havia os habitantes das cavernas, também já existiam os observadores da caverna e dos que lá 
dentro viviam. Se a alguém ocorreu criar, narrar o fenômeno Pandora, é porque havia um 
interlocutor, um receptor da mensagem a demandá-la. 

 
__________________________ 
 (4) O livro de Gênesis, que hoje ocupa a primeira página da Bíblia, foi escrito no século VI a.C. 
enquanto o livro do profeta Miquéias — que sequer aparece no Pentateuco — foi escrito no século VIII 
a. C. 
Isto aconteceu porque a ordem de classificação atual dos livros e dos textos da Bíblia não corresponde 
à ordem cronológica em que esses livros e textos foram escritos. Assim, as lideranças hebréias, por 
necessidades do contexto histórico em que viveram, habilmente colocaram o referido livro abrindo o 
Pentateuco. Nota elaborada com base no Dicionário Compacto Bíblico – Fr. Francisco de Jesus Maria 
Sarmento – Editora Rideel – 1ª edição – SP – 2001. 
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Nesse ponto da exposição em curso, talvez seja interessante rever alguns conceitos 

bakhtinianos a respeito de língua e de Filosofia da linguagem. 

Para Bakhtin (2004: 14),

 “A língua é um fato social e sua existência se fundamenta nas necessidades de 

comunicação (...) o signo (lingüístico) e a enunciação são de natureza social e não individual”. 

Desse modo, Para Bakhtin: 

 

“Língua é dialogia e interação e este diálogo (e esta interação) são de 

natureza social e ideológica. Todo locutor pensa e se exprime para um 

auditório definido”. (2004: 113). 

 

A citação bakhtiniana acima transcrita autoriza-nos dizer que os três modelos culturais em 

análise foram concebidos para um auditório bem definido. O locutor (fonte e emissor da 

mensagem) tinha consciência para que receptor ou receptores (auditório) estava se dirigindo. 

Com um detalhe: este locutor (emissor), sujeito social, ator social, tem consciência do poder 

que tem o produto social por ele (ou por eles) criado. Sabe que o poder do eu enunciador e o de 

sua criação estão associados a um outro poder — o poder do sistema que veicula a mensagem, 

a língua. A palavra, portanto, é o território comum do locutor e do interlocutor (2004: 113). 

A citação backtiniana ajuda a esclarecer a tese de que ninguém fala ou escreve para si 

mesmo. Quem fala ou escreve, fala e escreve para o outro. Sem o princípio da alteridade, a 

língua como dialogia e interação perderia uma de suas bases teóricas. 

Assim, o problema que pretendemos analisar nessa dissertação e a hipótese que desejamos 

comprovar referem-se a algumas passagens que consideramos metafóricas, num dos livros mais 

lidos e polêmicos da produção cultural da humanidade: a Bíblia. 

Para este trabalho, escolhemos um percurso que nos pareceu o itinerário mais adequado 

aos nossos propósitos, dentro das nossas limitações de tempo e de talento. Pesquisamos os 

conceitos de poder, suas origens, tipologias e características e avaliamos que pontos serviriam 

na costura do nosso texto. Essa questão do poder, associado ao poder da língua, é básico para 

nossa dissertação. Em seguida, estudamos alguns aspectos da linguagem figurada e da retórica. 

Nesse quadro, pesquisamos com mais extensão as teorias sobre metáfora e, em menor 

intensidade outras figuras aqui utilizadas, tais como a metonímia, a apóstrofe, a anáfora, a 

alegoria, a personificação e o símile, num total básico de sete recursos. Feito isso, passamos a 
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analisar o corpus, segundo a metodologia, as hipóteses e os objetivos explicitados em seus 

devidos lugares. 

Nosso corpus se restringe 1º) a vinte passagens escolhidas no Antigo Testamento. As 

escolhas vão do Pentateuco, os cinco livros atribuídos impropriamente ao grande patriarca 

hebreu Moisés(5), até o profeta Naum. 2º) A vinte passagens colhidas no Novo Testamento. As 

escolhas incluem diversas passagens dos evangelhos canônicos: Mateus, Marcos, Lucas e João 

e algumas passagens dos Atos dos Apóstolos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
________________________ 
(5) Joan Comay, Quem é Quem no Antigo Testamento, Imago, (2004: 228). A Bíblia foi redigida em cerca de dez 
séculos. É obra de uma imensidão de escritores e não de apenas um. Aliás, a maior parte dos autores é 
desconhecida. O povo hebreu era uma comunidade de narradores. Os primeiros usaram as tradições orais 
existentes bem antes deles. Isto porque, antes da invenção da escrita, o povo transmitia, oralmente, de pai para 
filho, as histórias criadas sobre os ancestrais e sobre as origens dos povos. Assim, não era possível Moisés haver 
escrito uma obra que tem partes que existiram antes dele e outras que foram escritas após sua morte. 
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1 – METODOLOGIA 

 

Hoje, é consenso entre historiadores e intelectuais que a Bíblia é um patrimônio cultural 

da humanidade. Entretanto, esta nem sempre é a visão da tradição religiosa judaico–cristã. Para 

muitas pessoas, (intelectualizadas ou não), a Bíblia é bem mais que isto. Nela estão a origem e 

o funcionamento do universo. Referimo-nos à teoria Criacionista do livro de Gênesis, não por 

acaso, o primeiro a constar na Bíblia, mas não o primeiro a ser escrito (ver nota de rodapé na 

introdução). 

Esta dissertação compreende uma pesquisa de caráter analítico e interpretativo centrada 

em uma amostragem representativa do material integral do corpus, no caso a Bíblia. Por uma 

questão de simetria, selecionamos vinte passagens do Antigo Testamento e vinte do Novo 

Testamento. Os excertos escolhidos não foram retirados aleatoriamente. Escolhemos o que 

consideramos mais simbólico, mais emblemático para representar o texto integral dos 73 

(setenta e três) livros que compõem a Bíblia, bem como o espírito que norteou esta 

extraordinária produção textual da humanidade. Assim, o critério básico que orientou a escolha 

não foi a quantidade de certos exemplos, mas a representatividade, a qualidade dos exemplos 

escolhidos. Portanto, o corpus em análise enfatiza o que consideramos pertinente e portador das 

características suficientes para lastrear e comprovar nossas hipóteses. Dessa forma, os recortes 

textuais separados para análise prestam-se para a finalidade pretendida porque, neles, temos os 

componentes essenciais da dissertação que são: o poder da linguagem figurada e da retórica 

que permeiam o discurso bíblico. As amostras têm: 

1 – Relevância. Todos os excertos selecionados trazem algum elemento da retórica. 

Apresentam uma grande variedade de figuras, que participam das estratégias cognitivas, 

persuasivas e argumentativas dos atores sociais em interação. 

2 – Essas estratégias são básicas para a construção de sentido, como uma atividade social, 

bilateral, para a percepção da realidade que o argumentador pretende implantar em aliança com 

seu interlocutor. 

3 – A hipótese de que o discurso alegórico bíblico procede a um constante uso desses 

recursos estilísticos, dessas expressões lingüísticas figuradas ou metafóricas. Assim, a Bíblia 

recorreu à retórica de um modo geral, com a finalidade de construir, na interação com o 

interlocutor, uma realidade que lhe interessa ou como diz Nelly de Carvalho (2003: 74): “Usar 
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os recursos retóricos é usar a comunicação para definir a realidade como se deseja que ela seja 

vista”. 

Como o sujeito diz mais do que pensa e do que quer dizer, porque a fala é reveladora 

(Castro, 1986), o que o interlocutor deseja, com seu posicionamento, sua retórica e sua 

semântica, é uma mudança de comportamento do ou dos que estão na interação. Assim, 

pretende-se sempre uma mudança no curso da história; em algum momento, uma mudança 

individual; em outro, uma mudança coletiva. Isto vai depender das circunstâncias, do local e da 

relação em que se instalou o conflito de interesses ou de idéias. Observe-se aqui a questão do 

“poder”, inseparável do uso da língua, na medida em que o “poder” é exercido 

discursivamente, mesmo quando ocorre o fenômeno da delegação. 

Nessa dissertação, analisamos o poder, entretanto sem aprofundar a relação com as 

questões ideológicas. Seria uma atitude alienada de nossa parte não fazer a relação com a 

ideologia. Isto é evidente e o sabemos. A decisão pela relação não aprofundada foi uma escolha 

consciente em função do tempo e da prioridade dada à questão técnica, da retórica. 

Como já foi dito anteriormente, escolhemos vinte passagens do Antigo Testamento e vinte 

do Novo Testamento. Também por razões metodológicas, limitamos o número de figuras para 

análise: metáfora, metonímia, alegoria, anáfora, apóstrofe, personificação e símile. 

É flagrante a necessidade de impor estes limites ao corpus, sem prejuízo do universo de 

textos à disposição para análise (A bíblia tem 73 livros e cerca de mil e quinhentas páginas, 

dependendo da edição). Os extratos escolhidos abarcam os dois pilares da Bíblia e 

correspondem aos momentos mais significativos dos textos sagrados da tradição judaico-cristã. 

As amostras analisadas foram tiradas de três edições da Bíblia, observando-se a qualidade 

da tradução e o compromisso de fidelidade dos tradutores aos originais. As edições estão todas 

nas referências bibliográficas. Observou-se também o critério da universalidade da tradução 

(traduções ecumênicas). Esta escolha nem aumenta nem diminui nosso trabalho, mas revela 

uma opção metodológica pela qualidade da tradução e pelos critérios de acessibilidade. 

Nos extratos do corpus do A. T., escolhemos os trechos em que as figuras de retórica 

parecem se dirigir a públicos diferentes, distantes no tempo e no espaço. Um outro critério 

metodológico adotado foi o seguinte: escolher trechos que contivessem não apenas as figuras 

de linguagem para análise, mas também que mostrassem momentos de tensão, de conflito, para 

que a problemática das relações de poder fosse mais visível. 
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As escolhas do N. T. referem-se, em sua quase totalidade, a passagens com a atuação de 

sua figura máxima: Jesus. As passagens escolhidas seguiram a concepção de língua como um 

lugar de interação. É impressionante como a concepção interacional e dialógica da língua 

encaixa-se com perfeição aos contatos de Cristo com todos os interlocutores, inclusive com as 

pessoas supostamente de baixa condição socioeconômica. Aproveitamos também o princípio 

da oralidade. Aliás, vale a pena nesse momento, lembrar um detalhe: assim como muitas 

passagens do A. T., os quatro evangelhos de Cristo primeiramente foram ouvidos; só muitos 

anos depois da ausência física do Salvador é que foram escritos e conseqüentemente lidos. Este 

detalhe é interessante, na medida em que é como se ocorresse o seguinte: durante a denominada 

vida pública de Jesus (cerca de três anos), o processo de convencimento se dava por meio da 

linguagem falada, da interação verbal face a face, o que coloca Cristo na posição de um orador 

de excelência ímpar. 

Para análise dos trechos escolhidos, recorremos também a leituras especializadas sobre 

religião; foram textos com visão científica, crítica e historicamente elaborada, e não apenas 

produtos ideologicamente concebidos para divulgação doutrinária, reforçamento da fé ou 

defesa dessa ou daquela corrente religiosa. 

Quanto às teorias aplicadas na análise dos textos escolhidos, seguimos os autores que 

estão estudados e citados na fundamentação teórica. Optamos pelos autores da tradição, para a 

metáfora e as outras figuras aplicadas na análise. Para a parte específica da retórica, adotamos 

as idéias de Olivier Reboul (Introdução à Retórica – 1998), por entendermos que são as mais 

encaixadas com o que realmente pensamos. 

Quanto à delicada questão do poder, optamos pelos autores citados ao longo da 

fundamentação, porque também entendemos que a conceituação teórica por eles produzida e 

proposta corresponde ao que pensamos sobre o assunto. É a seguinte a seqüência dos excertos 

que serão analisados: 

 

a) Referentes ao Antigo Testamento 

 
Excerto nº 01 – Retirado do capítulo 3 do livro de Gênesis (1 a 5) Bíblia da TEB – 1994: (27 a 

28). 
 
Excerto nº 02 – Retirado do capítulo 14 do livro de Números (1 a 9) – Bíblia da TEB – 1994: 

226). 
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Excerto nº 03 – Retirado do livro de Josué. Cap. 10 (5 a 8 e 12 a 14) – B. S. Ed. Pastoral – 
Paulus – 2003: 251 e 252. 

 
Excerto nº 04 – Retirado do livro de Juízes. Cap. 9 (7 a 15)  Ed. Paulus – 2003: 280. 
 
Excerto nº 05 – Retirado do capítulo 02 – do 2º livro de Samuel. (17 a 27). 
 
E
 

xcerto nº 06 – Retirado do capítulo 12 – do 2º livro de Samuel – (1 a 15). 

E
 

xcerto nº 07 – Retirado do livro de Jó – Cap. 38 (1 a 18) – TEB – 1954: 1219: 1220 

E
 

xcerto nº 08 – Retirado do livro dos Salmos. Salmo 17 (18) TEB –  1994: 1022 

Excerto nº 09  - Retirado dos Salmos 22 (21) – TEB – 1994: 1027. 
 
Excerto nº 10 – Retirado do livro dos provérbios. Cap. 1 (8, 9 e 20 a 23) –  TEB – 1994: 1230 / 

1231. 
 
Excerto nº 11 – Retirado do livro do Eclesiástico. Cap. 2 (1, 10, 11, 12, 13 e 14) Paulus – 2003: 

902 e 903. 
 
E
 

xcerto nº 12 – Retirado do primeiro livro do profeta Isaías. Cap. 1 (1 a 6) Paulus –  2003: 949. 

E
 

xcerto nº 13 – Retirado do livro do profeta Isaías Cap. 60 (1 a 7) Paulus – 2003: 1001 e 1002. 

Excerto nº 14 – Retirado livro do profeta Jeremias. Cap. 2 (20 a 22) = Ed. Paulus 2003: 1011 / 
1012. 

 
Excerto nº 15 – Retirado do livro das Lamentações Cap. 4  (1 a 22) – Paulus – 2003: 1075 / 

1076. 
 
Excerto nº 16 – Retirado do livro do profeta Baruc – Cap. 3 (9 a 14) – TEB / 1994: 1821 e 

1822. 
 
E
 

xcerto nº 17 – Retirado do livro do profeta Baruc – Cap. 5 (1 a 6) – TEB – 1994: 1825. 

E
 

xcerto nº 18 – Retirado do livro do profeta Miquéias – Cap. 5 (1 a 4) – Paulus –  2003: 1198. 

Excerto nº 19 – Retirado do livro do profeta Miquéias. Cap. 6 (1 a 6) – Paulus – 2003: 1198/99. 
 
Excerto n 20 – Retirado do profeta Naum. Cap. 1 (1 a 5) – Paulus – 2003¨1201. 
 
b) Referentes ao Novo Testamento. 
 
E
 

xcerto nº 01 – Retirado do evangelista Mateus (Mt 4: 18, 23). 

E
 

xcerto nº 02 – Retirado do evangelista Mateus (Mt 4: 26 a 29) 

E
 

xcerto nº 03 – Retirado do evangelista Mateus (Mt 4: 30, 32). 

Excerto nº 04 – Retirado do evangelista Mateus (Mt 7: 13, 14). 
 
E
 

xcerto nº 05 – Retirado do evangelista Mateus (Mt 8: 9). 

E
 

xcerto nº 06 – Retirado do evangelista Mateus (Mt 15: 10 a 18). 

Excerto nº 07 – Retirado do evangelista Mateus (Mt 18: 19 a 22). 
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Excerto nº 08 – Retirado do evangelista Mateus (Mt 23: 23, 25 e 27). 
 
E
 

xcerto nº 09 – Retirado do evangelista Mateus (Mt 26: 57 a 66). 

E
 

xcerto nº 10 – Retirado do evangelista Marcos (Mc 7: 24 a 30). 

Excerto nº 11 – Retirado do evangelista Marcos (Mc 10: 35 a 40). 
 
E
 

xcerto nº 12 – Retirado do evangelista Lucas (Lc 2: 22 a 25). 

E
 

xcerto nº 13 – Retirado do evangelista Lucas (Lc 9: 57 e 62). 

E
 

xcerto nº 14 – Retirado do evangelista Lucas (Lc 11: 24 a 26; 33 e 34). 

Excerto nº 15 – Retirado do evangelista Lucas (Lc 13: 18 a 21).  
 
E
 

xcerto nº 16 – Retirado do evangelista Lucas (LC 17: 20 e 21). 

E
 

xcerto nº 17 – Retirado do evangelista João (Jo 1: 1 a 5). 

Excerto nº 18 – Retirado do evangelista João (Jo 8: 12) 
 
E
 

xcerto nº 19 – Retirado do evangelista João (Jo 14: 1 a 7). 

Excerto nº 20 – Retirado dos Atos dos Apóstolos (At 13: 21 e 27 e 13: 14 a 47). 
 
 
1.1 – Hipóteses 

 

No nosso entendimento, a linguagem bíblica recorreu à retórica, à linguagem figurada, 

para atingir de maneira mais eficaz os seus objetivos. Constituem hipóteses para nosso 

trabalho: 

a) Vamos analisar a linguagem figurada e passagens bíblicas porque supomos que esta é uma 

forma de convencer leitores e ouvintes. 

b) Acreditamos que a persuasão e o convencimento também se deram pelo uso da linguagem 

figurada. 

c) Entendemos que a utilização dessas formas de expressão, de usar a retórica, está associada 

ao exercício de alguma forma de poder. 

 

1.2 – Objetivos 

 

O objetivo desta dissertação não é polemizar com nenhuma tendência religiosa da tradição 

judaico–cristã. Tampouco faz parte do projeto qualquer intenção de desqualificar os defensores 

das teorias que poderão ser contrariadas em alguma parte deste texto. Como aceitamos a teoria 

de que língua é diálogo e interação e que, por isso, todo locutor fala ou escreve para um 
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auditório bem definido, estamos nos dirigindo aos que pretenderem conosco dialogar, interagir, 

e aceitar debater, com o espírito aberto e desarmado, as idéias e posições aqui assumidas. 

Aceitamos a teoria de que a fala, os enunciados, os atos comunicativos não são simétricos, isto 

é, não são passíveis de decodificação imediata. Assim, a fala não se destina unicamente a 

transmitir informações, a comunicar o que é de interesse de todos, mas também a encobrir 

conteúdos que veicula. Fica clara aqui a questão conceitual da ideologia, assunto este que não 

vamos aprofundar nesta dissertação, mas que também não podemos ignorar completamente. 

Como são muitas as concepções de ideologia, parafraseamos alguns conceitos que iremos 

adotar em nossa dissertação. Ideologia, de um modo bem genérico, é entendida como um 

conjunto das convicções políticas, sociais, filosóficas, quer de um indivíduo, quer de um grupo 

de indivíduos. Para Marilena Chauí (2001), “ideologia(6) não é um ideário qualquer, mas um 

ideário histórico, social e político que oculta a realidade e que esse ocultamento é uma forma 

de assegurar e manter a exploração econômica, a desigualdade social e a dominação política”. 

Em filosofia, o conceito de ideologia refere-se ao pensamento teórico que pretende 

desenvolver-se sobre seus próprios princípios abstratos, mas que, na realidade, é a expressão de 

fatos, principalmente sociais e econômicos, que não são levados em conta ou não são 

expressamente reconhecidos como determinantes daquele pensamento.  

Em política, a noção refere-se ao sistema de idéias dogmaticamente organizado como um 

instrumento de luta política. Neste sentido, é que se pode falar de ideologia burguesa, liberal e 

outras. Dessa forma, quando o discurso político dominante diz solenemente: “todo homem é 

livre e senhor de sua palavra” e que “numa sociedade democrática, todo homem tem 

assegurado o direito de dizer aquilo que pensa” e ainda que “todos são iguais perante a lei”, 

será que, na prática, esse discurso corresponde à realidade dos fatos? 

 

 
____________________________ 
 (6) outros conceitos de ideologia. 
1º) Em Marx: Está associado ao conceito de “formas invertidas” de consciência e à existência material dos homens, isto é, à 
distorção do pensamento que nasce das contradições sociais e as oculta. Em Marx, o conceito de ideologia muda com o 
desenvolver do pensamento do autor e combate o mundo de aparências. 
2º) Em Lênin: A ideologia torna-se a consciência política ligada aos interesses de cada classe; em particular, Lênin dirige sua 
atenção para a oposição entre a ideologia burguesa e a ideologia socialista. 
3º) Em Lucaks: Este autor emprega as palavras ideológico / ideologia tanto para referir-se à consciência burguesa quanto a 
proletária. Para ele, o Marxismo, vg, é a ideologia do proletariado combativo. 
4º) Em Gramsci: Segundo esse pensador italiano, é na ideologia e pela ideologia que uma classe pode exercer hegemonia 
sobre outras. 
5º) Em Althusser: Para esse teórico francês, a ideologia é uma teoria sobre ideologias. Ele procurou estudar a ideologia em 
geral e as ideologias específicas. (Burguesa, liberal, neoliberal, socialista, feminista, machista.) 
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Objetivo geral: 

 

Observar, nos excertos selecionados, o uso da retórica como uma prática generalizada nos 

textos bíblicos. 

 

Objetivos específicos: 

 

1) Identificar a existência e a eficiência da linguagem figurada nos textos bíblicos. 

2) Confirmar que a persuasão e o convencimento dos interlocutores foram ajudados também 

pelo uso dos recursos da linguagem figurada. 

3) Mostrar que as pessoas, individualmente ou organizadas em comunidades, em posição de 

liderança, foram capazes de, discursivamente, com o domínio da língua, conhecer, perceber 

as necessidades dos outros, refletir sobre elas e elaborar metáforas e aplicar recursos 

retóricos para construir uma realidade, dotada de sentido, com a finalidade de explicar, de 

um certo ponto de vista, questões sociais, filosóficas, existenciais, cosmológicas, ligadas a 

questões transcendentais, espirituais. 

4) Finalmente, estabelecendo associação entre língua e poder, com prioridade para a 

construção de metáfora e para o uso de figuras, mostrar que o domínio consciente da 

linguagem, pelas lideranças políticas, religiosas, familiares, empresariais, educacionais, é 

uma forma de ter poder, de exercer poder. 
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2) FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 – Conceitos de poder 

 

O poder tem sido um componente constante na base da convivência e dos 

relacionamentos humanos. Afirmam diversas teorias que o desejo de poder é algo comum a 

todos os indivíduos. Aqui entra uma enorme diversidade de poder, desde o poder político ao 

poder pessoal, desde o poder econômico até o poder religioso. 

A verdade é que o conceito de poder sempre comporta uma idéia de atividade, segundo o 

dicionário de filosofia de André Lalande. (1999: 818). Segundo essa mesma fonte, (1999: 819) 

nas “Mélanges philosophiques”: 

 

Quanto mais o poder autônomo for perfeito num ser, tanto 

mais este ser é uma pessoa. (1999: 819) 

 

Ora, se alguma forma de poder é algo comum a todos os seres humanos e se o poder de 

autonomia torna a pessoa mais pessoa, não se pode condenar em ninguém a vontade de ter 

poder. Por esses raciocínios, não; mas é possível questionar a quantidade de poder que algumas 

pessoas detêm; ou como adquiriram esse poder ou ainda como exercem esse poder e se a forma 

e a extensão do poder e seu exercício não podem ter um efeito contrário sobre os indivíduos de 

um determinado grupo, numa determinada comunidade. 

A partir daqui, parecem acabar certos consensos a respeito do assunto. Göethe (pensador e 

escritor alemão) referindo-se ao poder político, ponderava: 

 
 “Todo indivíduo que aspira ao poder já vendeu a alma ao diabo”. 

(Apud Dicionário de Citações, de Paulo Rónai).  

 

E Montesquieu ⎯  em “O espírito das leis” ⎯ discorre: 

 

 “É uma verdade eterna: qualquer pessoa que tenha o poder tende a abusar 

dele. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o 

poder seja contido pelo poder”. (2000: 702 e 703) 

 



É com essa linha de argumentação que Montesquieu elaborou a até hoje seguida teoria 

dos três poderes (o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário). 

Em palestra proferida no SENAC (Recife, PE, 1998) sobre o tema “PODER”, o 

administrador de empresas e consultor Luciano Vaz Fonseca fez uma ligação interessante sobre 

a questão da presença do poder e de outros insumos na vida cotidiana das pessoas. Por meio de 

gráficos, o palestrante alertou para existência de um triângulo que orienta as ações humanas na 

vida dos indivíduos. Observemos a figura 01 proposta a seguir. 

 
Fig. 01 

 PODER Sonhos

Ética

SEXO$

Silêncio
Absoluto

Deus

Paz Fé

Dor
Sofrimento

Holismo

_ +

Obs.: Êxtase absoluto / equilíbrio / harmonia / felicidade.
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Segundo essa teoria, poder, dinheiro e sexo são três itens ou pontos de sustentação dos 

relacionamentos nas complexas sociedades humanas, mesmo que não tenham a mesma 

intensidade linearmente em todas as pessoas. 

Se considerarmos o segundo gráfico, (modelo holístico de desenvolvimento — as quatro 

dimensões da personalidade humana(7)) perceberemos que o ser humano não é, de forma 

nenhuma, unidimensional. Assim, pouco importa a graduação ou a intensidade com que estes 

itens são priorizados na vida dos indivíduos. A verdade é que a existência do item “PODER” 

está sempre presente. 
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Fig. 02 
Aprendizagem e desenvolvimento / modelo holístico de desenvolvimento. As quatro 

dimensões da personalidade humana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________ 
(7) Moscovici, Fela – Renascença Organizacional – LTC Editora – RJ – 1998 – Pág. 101  
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Como nosso trabalho se refere a uma produção textual que remonta a um período da 

história com cerca de 6.000 mil anos e considerando, que, onde há história, há língua e relações 

de poder, vamos citar dois casos ocorridos no Antigo Testamento para ilustrar exemplos nos 

dois gráficos em explicação. Nos dois casos que vamos citar, duas personagens de grandeza 

indiscutível agiram com desequilíbrio ou com desarmonia entre os postulados das figuras 01 e 

02. Refiro-me a Moisés e a Davi. 

Essas duas personagens grandiosas do Antigo Testamento, confirmando as limitações da 

criatura frente à condição humana, cometem abuso de poder e de autoridade. Ao descer do 

monte Sinai, agindo discursivamente, Moisés se desequilibra diante de Aarão, seu irmão, e do 

povo hebreu no famoso episódio da construção do Bezerro de Ouro. Sua indignação procede, 

mas não justificava a matança que promoveu. E Davi, o herói nacional dos hebreus, cometeu 

uma indignidade que inclui os três elementos do triângulo da figura 01 e desequilibrou as 

fronteiras da figura 02. Foi o sexo que levou o poder do rei Davi a usurpar a única ovelhinha de 

Urias, (veja-se a parábola criada pelo profeta Natã, especificamente para criticar o rei Davi, no 

episódio que envolveu Betsabéia, a bela mulher de Urias) oficial dedicado do exército hebreu. 

Estes dois exemplos são apenas ilustrativos para chamar atenção sobre os perigos ou riscos que 

apresentam o desequilíbrio dos gráficos em estudo. O caso de Moisés encaixa-se no gráfico 02 

e o de Davi no 01 e no 02. 

Não é por acaso que o conceito “poder” é tão estudado, discutido, pensado e sobre o qual 

tanto tem-se escrito. A bibliografia é abundante, com uma infinidade de obras, autores e 

abordagens. 

Há enfoques filosóficos, políticos, econômicos, administrativos, psicológicos, entre 

outros. 

Voltando à figura 01, onde aparece o triângulo, podemos observar: 

 

1º) O item “poder” aparece no topo da pirâmide, enquanto na base aparecem dinheiro e 

sexo. Procedendo-se a uma leitura dialógica e dialética da figura, dinheiro, sexo e poder 

formam uma triangulação integrada, isto é, uma extremidade está associada às outras, está 

integrada, interagindo uma com as outras. 

2º) No topo da pirâmide, na mesma linha do “poder”, aparece o item “sonhos”. Os 

“sonhos” humanos estão associados a projetos, a metas a atingir e aqui entra o conceito de 

“poder” na perspectiva filosófica de “potência”, que é “agir” (1999: 818 e 819). 



3º) Do interior da pirâmide, sai o item “ética”, cujo conceito está acima do de moral. O 

gráfico sugere a necessidade de pensar na ética do poder, isto é, o poder tem que estar lastreado 

pela ética. 

Aliás, a presença da ética pode ser uma das poucas garantias de que dinheiro e sexo têm 

uma origem (causa) e uma finalidade (conseqüência) em relação de moderação e equilíbrio, 

para que não danifiquem as relações sociais. 

De certa forma, o poder é um componente humano que permeia os outros dois itens 

básicos da pirâmide, bem como os outros conceitos daí decorrentes. 

4º) Pela figura, o triângulo superior repercute nos dois triângulos decorrentes, sugeridos 

na seqüência: 
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Fig. 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silêncio
Absoluto

Deus

Paz Fé

Dor
Sofrimento

Holismo

_ +

Obs.: Êxtase absoluto / equilíbrio / harmonia / felicidade.
 

 

A análise do “poder” da figura 01 completa-se com a da figura 02, na medida em que a 

complexidade da vida humana é multidimensional. 
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O modelo holístico é sugerido a partir do aprofundamento da análise do primeiro 
triângulo. Na figura 01, a idéia de holismo, no sentido de totalidade, só aparece no 3º triângulo 
quando o homem interioriza conscientemente as relações entre poder, dinheiro e sexo, quando 
associa tudo isso aos projetos de vida para si a para a humanidade e aceita os padrões éticos 
convencionados pela sociedade e pelos arquétipos morais e religiosos que a cultura, 
sedimentada ao longo de séculos, impõe como regras de convivência. Evidentemente, tudo isto 
é criado pelo homem e para ele repassado discursivamente. 

A análise holística da questão do poder impõe-se no modelo holístico de 
desenvolvimento, com as quatro dimensões básicas da personalidade humana. 

A figura nº 02 sugere que estas quatro dimensões não são fixas, rígidas. O equilíbrio 
holístico pode dar uma relativa estabilidade, mas qualquer desarrumação nos triângulos da 
figura 01 vai alterar as fronteiras entre as quatro dimensões. 

E aqui já entra um ponto derivado do “poder” que é o “autopoder” ou o “autocontrole”, 
que uma espécie de “poder” intra-orientado, ou um poder para controlar o “poder”. 

Finalmente, observe-se que as explicitações para cada uma das quatro dimensões do 
modelo holístico de desenvolvimento (figura 02) retomam os desdobramentos da figura 01: 

 
a) Dinheiro ($) e sexo = dimensão física. 
b) Poder = dimensão emocional. 
c) Sonhos / ética = dimensão emocional. 
d) Paz / Fé / Deus = dimensão espiritual. 

 
2.1 – O poder da língua 

 
A análise e interpretação empreendidas anteriormente só podem ser feitas por meio de um 

código, de um instrumento criado historicamente pelo homem: a língua. Entretanto, é um 
engano pensar que a língua, apenas como código ou como instrumento, é capaz de produzir um 
texto como o que estamos lendo. Retomando Bakhtin, língua é diálogo e interação que 
pressupõem a existência de atores sociais em “luta” numa arena dialógica(8).  Então, a análise e 
a interpretação produzidas neste texto foram construídas discursivamente. Com esta reflexão, 
pretendemos fazer a ligação para analisar os sistemas de força e poder da língua nas relações 
sociais aí incluindo o discurso religioso.  

 
 

________________________ 
 (8) Esta expressão lembra o modelo de processamento de informações nas relações interpessoais chamado 

“janela de Johary”. Nesse modelo, existem quatro janelas, que são arena, ponto cego, fachada e desconhecido. 



Queremos levar para a análise das metáforas no discurso religioso um pouco do estudo do 

funcionamento da língua e das linguagens e algumas implicações daí decorrentes. 

É preciso atentar para o fato concreto de que a língua é o “instrumento” maior do 

pregador religioso, dos profetas, dos escritores bíblicos em sua atuação com seus ouvintes, 

leitores, seguidores reais ou potenciais. Ele é um ator social que está em permanente diálogo 

com outro ator social que é seu interlocutor, contemporâneo seu ou não, do mesmo nível social 

e econômico ou não, numa relação face a face ou não. 

Com o enorme desenvolvimento da lingüística pós-estruturalista, diversas são as teorias 

sobre língua sugeridas no século XX, assim como diversos são os ramos da lingüística. Como 

recurso ilustrativo, observamos os gráficos a seguir propostos: 
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Microlingüística   e  Macrolingüística 

Fig. 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(In Bárbara Weed Wood - Hist. Concisa da Lingüística - pág. 11) 

Obs.: Para Lyons, existe também a Etnolingüística 
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Lingüística estruturalista e pós-estruturalista: novas concepções de língua e linguagem e 

sua associação com a questão do poder. 

 

Fig. 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na esteira da figura anterior (05), vale a pena analisar a figura nº 06, a seguir 

proposta, que é um quadro analítico e comparativo das teorias sobre língua e linguagem, 

associadas à questão do poder. 

 
- A língua é linguagem e somente linguagem. 
- Concepção parcialmente verdadeira. 
- A língua é uma forma de linguagem muito 

importante, a mais importante de todas, mas a 
língua é também um sistema de força e poder, 
produtor de forças e efeitos. 

- A língua é mais do que linguagem e a linguagem é 
mais do que a língua: é poder. 

 
 
- A língua é signo. 
 
- É também ação, força. 

 
- Em numerosos usos e contextos produz forças de 

ação, reação e efeitos. 
 

 
 

1) TEORIA 

 
DA 

 
LINGUAGEM 

 
 

2) TEORIA 

 
DO 

 
SIGNO 

- Sustenta que a língua é um instrumento ou um 
sistema de comunicação ou informação. 

- Concepção parcial, reducionista. 
- É também um modo de ação, um meio de produção 

de efeitos, um sistema de força e poder. 
- Um sistema pragmático de ação, de produção de 

forças. 
 

- Vê a língua como instrumento ou sistema de 
expressão da pessoa. 

- Seu mundo interior, suas vivências, experiências, 
pensamentos, desejos e esperanças. 

- Trata-se de uma dimensão importante, mas a língua 
não se limita a essa função. 

 
 

 
 

3) TEORIA 
DA 

COMUNICA-
ÇÃO E DA 
INFORMA-

ÇÃO 

 
 

4) TEORIA 

 
DA 

 
EXPRESSÃO 
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- A língua como uma estrutura semântica (estática) 

associada à estrutura sintática (de relações). 
- Dimensão estruturalista, formalista. 
- Dimensão importante, mas a língua não se reduz a 

isso. 
 

 
 

- A língua é o conjunto dos níveis de significação 
semiótica, lógica e simbólica. 

- Ela estuda o outro sentido, ou o sentido implícito, o 
sentido “por trás” das palavras ou além das 
palavras. 

- Estuda 04 tipos distintos de signos: os semânticos, 
os semióticos, os signos lógicos e os simbólicos. 

 
 

 
5) TEORIA 

 

 
SEMÂNTICA 

 
 

6) TEORIA 
 

 
SEMIÓTICA 

- Em determinados usos e contextos, a língua em uso 
é uma ação, ou parte de uma ação. 

- Ela é um meio ou instrumento de ação pragmática. 
(John Austin / Escola de Oxford.) 

- Representa uma dimensão da língua de grande 
importância para as atividades pessoais e 
profissionais. 

 
 

- Defende a idéia de que a língua é algo complexo que 
deve ser definido como um sistema de sistemas. 

- É como um sistema produtor de forças de ação, 
reação e efeitos na interação. 

- A língua é um sistema de força e de poder. 
 
 

 

 
 

7) TEORIA 
 

 
PRAGMÁTICA 

 
 

8) TEORIA 
DA FORÇA 

LINGÜÍSTICA 
 

Obs.: Este esquema didático e sintético apresentado acima foi elaborado com base no 

livro “O Poder da Língua no Âmbito Jurídico”, do prof. Torre Medina (2005). 
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2.1.2 – Características do poder 

 

Considerado por alguns estudiosos como um recurso e por outros como uma relação 

social, caracterizada por alguma forma de dependência, o poder, em suas multivariadas formas, 

permeia a sociedade, as relações sociais de quaisquer níveis e em qualquer forma de sociedade. 

Ele é uma realidade concreta, observável onde houver duas ou mais pessoas em interação.  

Dahl (1957), (Apud Mendonça) numa análise objetiva e atualizada deste fenômeno social, 

assume uma posição segundo a qual o poder, nos diversos espaços sociais, envolve uma 

habilidade para que atores sociais consigam que outras pessoas façam alguma coisa que, de 

certa forma, sem o componente do poder não seria feita. 

Já Foucault (1979), (Apud Mendonça) de forma menos genérica, aborda o assunto 

apresentando dois paradigmas teóricos para a questão do poder: um paradigma jurídico e um 

estratégico. 

 

1 – O paradigma jurídico assume a perspectiva formal do sistema social, segundo esse 

paradigma, o poder gera obediência e a possibilidade de transgressão. Esse paradigma tem 

como base o pensamento de Hobbes(9). 

2 – O paradigma estratégico assume a perspectiva dos atores envolvidos nas relações 

sociais. Para Foucault, o poder é uma situação estratégica que surge com cada relação social, à 

medida que essa relação apresenta uma desigualdade de forças. Por essa razão, o poder, na 

dinâmica das relações sociais, está se produzindo a cada momento e em todos os pontos do 

complexo enredo social em que se estabelecem quaisquer tipos de relações. Segundo Foucault 

(2005), (Apud Mendonça) esse paradigma tem como base o trabalho de Maquiavel. 

 

 

 

 

 

 
________________________ 
(9) Hobbes Thomas, 1588 – 1679. Filósofo, pensador e escritor inglês. Escreveu diversas obras, mas a mais 

famosa e importante é o Leviatã, publicada em 1651. 
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Foucault (1979) chama ainda a atenção para um detalhe não perceptível por todos os 

analistas. Segundo ele, o interessante na análise dessa questão é que os poderes não estão 

localizados em nenhum ponto específico da estrutura social. Os poderes se espalham e 

funcionam como uma espécie de rede de dispositivos ou mecanismos (de controle, de 

observação) a que nada ou ninguém escapa. Nessa rede elastecida, não existe exterior possível, 

limites, fronteiras. Vem daí a interessante e também polêmica idéia de que o poder não é algo 

que alguma pessoa ou alguma instituição detêm como se detém uma coisa, como uma 

propriedade que se possui ou não. Para Foucault (1999), não existem, exatamente, de um lado 

os que têm poder e do outro aqueles que não o possuem. Numa análise curiosa, assevera ele: 

 

 

“O poder não é algo que se possa dividir entre aqueles que o 

possuem e o detêm exclusivamente e aqueles que não o 

possuem e lhe são submetidos. O poder deve ser analisado 

como algo que circula, que só funciona em cadeia. Nunca 

está localizado aqui ou ali, nunca está nas mãos de alguns, 

nunca é apropriado como uma riqueza ou um bem. O poder 

funciona e se exerce em rede. Nas suas malhas, os indivíduos 

não só circulam, mas estão sempre em posição de exercer 

este poder e de sofrer sua ação. O poder não se aplica aos 

indivíduos; passa por eles...”. (Foucault, 1979, pg. 183, 

Apud Mendonça, 2005). 

 

2.1.3 – O poder e as relações sociais 

 

O poder como acontecimento humano se dá nas relações sociais. É evidente que aqui nos 

referimos a quaisquer tipos de poder. 

Uma concepção relacional de poder enfatiza dois aspectos, isto é, pelo menos dois 

ângulos de visão, sendo que o poder não é uma relação simplesmente escolhida ou evitada, mas 

uma relação tornada mais ou menos necessária pelas circunstâncias sob as quais as pessoas se 

reúnem. Nas relações de poder, observa-se que existe, usualmente, uma tensão entre 

consentimento e resistência. Esse estado produz duas conseqüências: as alternativas do agente 



25 

em vantagem são também limitadas pela relação, e o agente em situação de vantagem, 

freqüentemente, depende do envolvimento do cúmplice do agente em desvantagem e, dessa 

forma, deve descer ao outro uma área de autonomia e mesmo de resistência. É essa situação, 

esse estado de coisas que gera a tensão referida anteriormente. 

 

O poder e suas bases 

 

O poder está normalmente baseado na posse de recursos e muitas vezes esses recursos são 

assimétricos. Por quê? Porque o fenômeno do poder está ligado a padrões assimétricos de 

dependência, por meio dos quais uma pessoa ou unidade se torna dependente de outra, de 

maneira desbalanceada. Nesse fenômeno da assimetria, é importante o modo de levar essa 

pessoa ou essa unidade a perceber e representar os tipos de relações desejadas na interação. 

 

O poder e seus efeitos 

 

O poder produz um efeito, causa uma repercussão na mesma relação social. Considerando 

o aspecto da subjetividade no fenômeno do poder, Krausz (1991), acrescenta que o poder é um 

fenômeno subjetivo, com repercussões em diversos níveis, por exemplo, no intrapessoal, no 

interpessoal, no grupal e no social. Isto acontece, na medida em que seus efeitos se dão nas 

relações entre indivíduos. A compreensão do poder passa, necessariamente, pelo 

comportamento humano e pela compreensão dos processos que o determinam. Por essas 

razões, o estudo do poder deve ser feito com base num enfoque multidisciplinar e 

interdisciplinar. 

 

O poder e a ambigüidade 

 

Do ponto de vista da psicologia social, o poder possui um aspecto de muita relevância, 

que é a tendência a ocultar-se, inclusive chegando a negar-se como tal, ou seja, a negar-se 

como poder e a apresentar-se como exigência natural ou razão social, o que de certa forma 

reflete uma atitude ideológica, no mínimo, no plano discursivo. 
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 “Onde há poder, ele se exerce. Ninguém é, propriamente falando, seu 

titular; e, no entanto, ele sempre se exerce em determinada direção, com 

uns de um lado, outros do outro. Não se sabe ao certo quem o detém, 

mas se sabe quem não o possui... Cada luta se desenvolve em torno de 

um foco particular de poder”. (Idem, 1979: 75) 

 

O poder tem ainda outra característica, na esteira da anterior, que foi explicitada: é a da 

ambigüidade. 

Tanto Morgan (1996) como Foucault (1979) vêem o poder como um fenômeno que gera 

ambigüidade em todos e possui três aspectos a seguir relacionados: 

a) O primeiro é aquele em que o poder molda ou modela culturas organizacionais; (no 

caso da Bíblia, o Pentateuco é uma espécie de Constituição Federal do povo hebreu). 

b) O segundo é o poder como sancionador e mantenedor de uma cultura organizacional 

existente; (o poder das lideranças hebréias definia o que fazer e como fazer). 

c) O terceiro é o poder transformador de uma cultura organizacional. (No caso dos 

hebreus, tivemos lentamente a passagem de uma vida nômade para uma organização fixa num 

território). 

 

O poder não é, assim, uma unidade global, passível de observação e análise, como algo 

estanque, estável, mas uma prática social que assume formas heterogêneas (durante seu 

exercício e sua manifestação) às vezes díspares entre si, porque se trata de uma prática 

constituída historicamente e resulta de articulações locais circunscritas a determinadas áreas de 

ação. 

 

2.1.4 – O poder e os conflitos de interesses 

 

Sabe-se que, quando os membros de uma organização (imagine-se, no caso da nossa 

dissertação, do conjunto do povo hebreu, na saída do Egito ou na travessia do deserto, sob o 

comando de Moisés, Aarão e dos outros líderes) desejam fazer as coisas acontecerem, 

geralmente percebem a crescente necessidade de influenciar colegas, subalternos e superiores. 

Como gerentes, eles devem procurar desenvolver algumas redes informais de influência mútua. 

Desenvolver e implementar todos os tipos de inovações requer coalizões (acordos) para 

construir e suportar novas maneiras de fazer negócios (transações). O modo como a influência 
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é adquirida segue a lei da reciprocidade, que é considerada como o princípio básico de todas as 

transações organizacionais, uma vez que, nessas relações, existe a expectativa de trocas 

recíprocas (uma forma de partilhar os níveis ou as redes de poder?). Essas trocas fazem com 

que as pessoas atuem no que hoje chamamos de “toma–lá–dá–cá”, não no sentido 

rigorosamente material da expressão, mas na acepção de que há algum tipo de compensação 

(psicológica, moral) e evitem sentimentos de injustiça e de exploração. 

Assim, se a base da influência organizacional depende de trocas mútuas e satisfatórias, 

então as pessoas são influenciadas, à medida que elas podem oferecer alguma coisa de que os 

outros integrantes da organização precisam (carências). Dessa forma, o poder curiosamente 

também nasce da habilidade de perceber “carências”, “lacunas”, de encontrar e conhecer as 

necessidades dos outros. Este é um aspecto psicossocial do poder que passa despercebido a boa 

quantidade de pessoas. 

Mintzberg (1995) (Apud Mendonça) comenta que, no jogo de forças entre as áreas da 

organização, competem forças em cinco diferentes direções, de forma que a cúpula estratégica 

exerce uma tração para a centralização; cada setor pretende executar suas tarefas a seu modo, 

demonstrar sua influência e importância ou insatisfação com algum aspecto da organização (no 

caso da nossa dissertação, veja-se o episódio em que Aarão, irmão de Moisés, se sentiu 

obrigado pelas lideranças abaixo dele a construir o famoso “bezerro de ouro”, posteriormente 

criticado de forma violenta por Moisés). 

Essa observação de Mintzberg (1995), aponta para identificação de como uma relação de 

poder repousa num presumido conflito de interesses divergentes em alguma área da 

organização, que são “os módulos ou vértices da teia”. Eles, freqüentemente, pré-existem às 

pessoas particulares que vêm ocupar a relação. As relações que as pessoas criam e mantêm, 

tramadas ao longo dos módulos, nos quais elas mesmas se encontram, tornam-se a teia de 

trabalho de poder. O poder constitui-se como uma relação de atividades e atitudes humanas, um 

cenário de interesses conflitantes. O grau ou a intensidade desses conflitos e a forma de 

gerenciá-los podem determinar o sucesso ou o fracasso dos empreendimentos humanos. 

Percebe-se que o conceito de conflito aparece diretamente relacionado ao de interesses 

porque o conflito emerge sempre que os interesses colidem. O conflito está sempre presente, 

quer nas relações interpessoais, quer na dinâmica da organização, podendo estar implícito ou 

explícito. 
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2.2 – Linguagem figurada 

 

Diferente da definição de língua como conceito abstrato, saussuriano, a língua é, 

concretamente, a capacidade que a espécie humana historicamente desenvolveu para 

comunicar-se por meio da fala e da escrita. Já a linguagem é uma habilidade específica dos 

seres humanos, com o uso de uma técnica corporal complexa e que supõe uma função 

simbólica. Como veremos mais adiante, esta função simbólica é predominantemente consciente 

e intencional, decorrendo daí o que se convencionou chamar-se de linguagem figurada. Esta 

linguagem é constituída de uma infinidade de recursos, genericamente chamados de figuras. A 

concepção de linguagem figurada está associada ao potencial polissêmico das palavras, bem 

como a questões ideológicas, ligadas ao uso do poder discursivamente observado. Surge, então, 

a conhecida dicotomia denotação x conotação e todas as implicações semânticas daí 

decorrentes.  

Antes de entrarmos no estudo mais detalhado de algumas figuras, tomemos alguns 

exemplos apenas como ilustrações preliminares. O estudo da linguagem figurada sugere 

revisitar a dicotomia saussuriana do signo lingüístico. Isto também equivale a reconsiderar a 

bifurcação denotação x conotação, portanto linguagem literal x linguagem figurada. É 

inevitável também rever o conceito de polissemia, que, entre outras coisas, pode ser resumido 

como a possibilidade que uma mesma palavra tem de apresentar sentido diverso dependendo 

do contexto. Por isso, é preciso muito cuidado com as escolhas lexicais, por exemplo, na 

linguagem jurídica. No chamado jargão jurídico (ou juridiquês) esta questão se apresenta 

revestida de matizes ideológicos e de simbolismos de denominação. Isto porque, há, no 

vocabulário jurídico, as palavras unívocas e as equívocas. As primeiras são as que contêm um 

só sentido. Por exemplo, furto e roubo são palavras unívocas, porque no discurso jurídico o 

significado delas não se confunde. As segundas são as chamadas palavras plurissignificantes ou 

polissêmicas. Elas possuem, no discurso jurídico, mais de um sentido. A identificação se dará 

no contexto lingüístico em que estão em uso. Nesta categoria de vocábulos, estão os verbos 

seqüestrar e seduzir, por exemplo. 

No direito processual, seqüestrar é apreender bem em litígio, enquanto o mesmo verbo no 

direito penal é privar alguém de sua liberdade de locomoção. 

Na linguagem usual, fora do sentido jurídico, seduzir significa “exercer fascínio sobre 

alguém para benefício próprio”. Já no direito penal, significa “manter conjunção carnal com 
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mulher virgem, menor de dezoito anos e maior de quatorze, aproveitando-se de sua 

inexperiência ou justificável confiança” (Dicionário jurídico, Rideel, 1999). O conceito de 

polissemia é assim muito importante para a produção e a compreensão da linguagem figurada. 

Considere ainda a seguinte ilustração: Ex.: Os conceitos de linha. 

 

a) Material próprio para costurar as bordas dos tecidos. 

b) Os vários atacantes de um time de futebol. 

c) Os trilhos de trem ou bonde. 

d) Uma certa conduta de um indivíduo. 

e) Postura, comportamento. 

 

Assim, dependendo do contexto, ocorre polissemia quando um único significante remete a 

vários significados. 

 

Considere-se o poema proposta abaixo: 

 

 

 

Lua Cheia 

 

 

Boião de leite 

que a noite leva 

com mãos de treva, 

pra não sei quem beber. 

E que, levado muito devagarinho, 

vai derramando pingos brancos 

pelo caminho 

 

(Cassiano Ricardo - Poesias completas) 
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2.2.1 – Linguagem figurada e persuasão 

 

Como todos sabem, o debate sobre persuasão é antigo. No livro Linguagem e Persuasão 

(Citelli, 2005: 6), o autor afirma que, no discurso, o elemento persuasivo é algo que está 

“colado” a outros elementos “como a pele ao corpo”. Esta afirmação é interessante, na medida 

em que, de saída, retira o mito da neutralidade de alguns discursos que, segundo alguns 

estudiosos, teriam o objetivo apenas de informar. 

No livro, Citelli estabelece a ponte entre o estudo da retórica e da persuasão, hoje, e o que 

se pensou sobre esses assuntos desde a tradição aristotélica. Como, de alguma forma, veremos 

isto em outras oportunidades, evitaremos comentar especificamente esta trajetória como forma 

de evitar ser repetitivo. No que interessa aos fundamentos teóricos de que necessitamos para 

ajudar a análise do nosso corpus, vamos aproveitar uma observação do autor citado que nos 

parece relevante para nossa análise. É que, para Citelli, (2005: 14), na relação entre retórica e 

persuasão não é essencial saber se o ato de convencer está ou não revestido de verdade. Por 

quê? Porque a ação de persuadir corresponde a buscar adesão a uma tese, referindo-se à 

perspectiva de entendimento. Considere-se aqui o discurso de Caleb e Josué a respeito da 

qualidade da terra de Canaã: o que eles queriam era a adesão do povo hebreu à causa da 

conquista da chamada “terra prometida”. Não estava em jogo, para os dois locutores, a verdade 

acerca da afirmação de que lá “emana leite e mel”. O que importava, naquele momento, era 

levar os hebreus a aceitar a idéia. Assim, para Citelli (2005, op. cit), do lado do persuasor, é 

possível que ele não esteja operando com uma verdade absoluta. Isto também não significa que 

o eu enunciador esteja conscientemente mentindo. Relembre-se o episódio da travessia do 

Atlântico, por Cristóvão Colombo, em 1492. Persuadir, diz Citelli, (2005) não é apenas uma 

questão estética. Assim, os usos das diversas figuras de retórica no discurso bíblico não têm 

como objetivo o simples embelezamento do texto. Não se trata apenas de um verniz, de um 

cosmético qualquer. Ao contrário da estética parnasiana do século XIX, que defendia a idéia do 

artesanato verbal, a associação entre persuasão e retórica tem um fundamento ideológico, e um 

objetivo de mudança comportamental esperado. 

Nessa perspectiva, quando o eu enunciador (ou locutor) se decide pelo uso das figuras de 

retórica, é que elas constituem recursos importantes que integram as estratégias usadas pelo 

falante / escritor com a finalidade de prender a atenção do interlocutor. Essas figuras fazem 

parte dos argumentos articulados pelo discurso e cumprem a função de redefinir a informação 
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(Citelli, 2005: 21). Isto cria no interlocutor determinados efeitos capazes de atrair a atenção, 

num primeiro momento, e mudar comportamentos, num instante ulterior. 

 

2.2.2 – Linguagem figurada e o estudo de algumas figuras 

 

O que é figura? É com esta pergunta que Reboul inicia o capítulo VI do Livro Introdução 

à Retórica. Segundo ele, trata-se de um recurso de estilo que permite aos usuários da língua 

expressar-se de modo simultaneamente livre e codificado; livre, porque não somos obrigados a 

recorrer a ele para nos comunicar em nossas interações. Codificado, porque cada figura 

constitui “uma estrutura conhecida, repetível, transmissível”. (op. cit. 1998: 113). 

O autor lembra que a expressão “figuras de retórica” não constitui pleonasmo, porque 

existem figuras não retóricas. Existem as poéticas, as humorísticas e as de palavras. Para ele, a 

figura só é de retórica quando exerce papel persuasivo, como na célebre frase de Marx: “A 

religião é ópio do povo”. Diz Reboul que a figura de retórica é funcional. Examinaremos aqui 

apenas algumas figuras de sentido(10). 

Como sabemos, a retórica é constituída de uma infinidade de recursos estilísticos. 

Entretanto, na análise do corpus da dissertação, utilizaremos apenas algumas figuras além da 

metáfora (que será a figura base do trabalho). São elas: 

 

a) Metonímia 

b) Alegoria 

c) Anáfora 

d) Apóstrofe 

e) Personificação 

f) Símile 

g) Metáfora 

 

 

 

 
__________________________________ 
(10) As figuras de palavras referem-se aos significantes; as de sentido, ao significado. 

 



a) Metonímia 

 

Metonímia – Esta palavra (do grego meta onoma, que significa troca de nome, (Citelli 

2005: 22) indica a utilização de um termo em lugar de outro, mas diferente da metáfora, pois 

aqui acontece um processo ou uma relação de contigüidade (Citelli, 2005: 22). Portanto, ao 

contrário da metáfora, a metonímia surge de uma relação objetiva entre o plano de base e o 

plano simbólico. Ex.: “Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor 

(Lucas, 2.23). Neste caso, “todo primogênito” está em lugar do plural “todos os 

primogênitos...” aqui, usou-se uma palavra singular em lugar de uma palavra plural. Temos, 

pois, uma relação de contigüidade e não de transferência ou de transposição. 

Segundo Reboul, esta figura designa uma coisa pelo nome de outra com a qual está 

habitualmente associada. Seu poder de argumentação é, primeiramente, o da denominação, 

para ressaltar o aspecto da coisa que interessa ao orador. Assim, o trono e o altar é uma 

metonímia valorizadora; o sabre e o aspersório é metonímia depreciativa, porque nivela 

Exército a extermínio, e a igreja a superstição. 

Tomando por base o nexo habitual, Reboul sustenta que “a força argumentativa da 

metonímia provém da familiaridade, e essa força desaparece quando a metonímia vem de outra 

cultura”. Ele argumenta ainda que a metonímia é capaz de criar símbolos como A foice e o 

Martelo, A rosa e a Cruz. 

 

Metonímia / outros exemplos 

 

“Se o desmatamento de nosso território continuar nesse ritmo, em breve não restará uma 

sombra de pé”.   Árvore 

 

Na frase, sombra significa “árvore”, porque entre o significado de ambos existe uma 

relação de implicação. Sombra implica árvore, já que a sombra é um efeito produzido pela 

árvore. Essa mudança de sentido é uma metonímia. 

Metonímia é, então, a alteração do sentido de uma palavra ou expressão quando entre o 

sentido que o termo tem e o que adquire existe uma relação de inclusão ou de implicação ou de 

contigüidade. Outro exemplo. 
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“As chaminés deveriam ir para fora da cidade de São Paulo”. 

 

Na frase, nesse contexto, chaminé significa “fábrica”. Essa alteração de sentido ocorre 

porque o significado básico de chaminé, inclusive como parte do significado todo, é fábrica. É 

o que a tradição chama de “a parte pelo todo”. 

Como podemos perceber pelos dois exemplos, a metonímia distingue-se nitidamente da 

metáfora, porque enquanto esta se baseia numa intersecção de traços significativos, aquele se 

fundamenta em relações de inclusão e de implicação. 

Quando é que um termo tem valor metonímico e não metafórico? Quando a leitura do 

termo em seu sentido próprio produz uma inadequação, uma imprecisão de sentido. 

Assim, quando dizemos 

 

“no verão, o sol é mais quente do que no inverno”, a palavra sol não está designando o 

astro, porque, nesse sentido, seria inadequado ou impreciso dizer que o sol esfria no inverno. 

Nesse contexto em análise, sol significa não o astro (causa = fonte de calor), mas o calor (o 

efeito). 

Da mesma forma que a existência de uma metáfora, cria no contexto, um plano de leitura 

metafórico, a metonímia, uma vez construída, pode estabelecer, no contexto, um plano de 

leitura metonímica para o restante do texto. Atente para o texto que segue: 

 

“Você comerá seu pão com o suor do seu rosto, até que volte para a terra, pois dela foi 

tirado. Você é pó, e ao pó voltará”. (Gênesis, cap. 03, Bíblia Sagrada, Edição Pastoral, Editora 

Paulus – 1990). 

 

Suor, aqui, é o efeito do trabalho, implicado, portanto, por este significar aqui trabalho. 

A partir dessa metonímia, pão deve ser lido, isto é, entendido como alimento. 

 

b) Alegoria 

 

É considerada por alguns lingüistas como a personificação de um nome abstrato. Assim, 

na frase “a justiça punirá os criminosos”, teríamos a palavra “justiça” em função alegórica. Na 
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realidade, é difícil haver unanimidade nesse assunto, pois nessa mesma sentença, alguns já 

acham que existe simplesmente uma metáfora, ou uma metáfora consistente em emprestar 

atributos humanos a estes seres inanimados. Como forma de melhor lastrear nossa base teórica 

procuramos o conceito de alegoria em outros autores, a seguir identificados. 

 

Alegoria (figura didática?) 

 

No livro Introdução à Retórica, Reboul conceitua alegoria nos seguintes termos: 

 

é “uma descrição ou uma narrativa que enuncia realidades 

conhecidas, concretas, para comunicar metaforicamente 

uma verdade abstrata. Ela é a estrutura do provérbio, da 

fábula, do romance de tese, da parábola. 

Apesar de ser uma seqüência de metáforas ⎯ andorinha 

com boa nova, verão com felicidade ⎯ nem por isso a 

alegoria é uma metáfora expandida. Exatamente porque 

todos esses termos são metafóricos, enquanto na metáfora 

expandida os termos figurados se encaixam num contexto 

de termos próprios, de tal modo que a mensagem só possa 

ter um sentido, o figurado”. (1988: 130) 

 

Assim, no enunciado “Ponha um tigre no seu carro”, tigre é metafórico, o restante não. A 

alegoria é considerada um recurso didático, porém intrigante, cuja finalidade não é tornar as 

coisas mais claras ou mais concretas, mas deixar algo no ar, isto é, os textos dizem alguma 

coisa a mais do que estão verdadeiramente dizendo. Nesse ponto do comentário, pode-se citar a 

alegoria da caverna, de Platão, e as parábolas do semeador ou do “filho pródigo”, de Cristo. 

Para Reboul, a alegoria é uma figura didática na medida em que corresponde à antiga 

pedagogia do mistério, que consiste em retardar a solução para estimular o discípulo a procurá-

la, como um recurso de motivação de aprender. Daí decorre seu papel argumentativo. Reboul 

cita um exemplo interessante retirado do Antigo Testamento, do livro do profeta Samuel (2 SM 

–  XII, 1). No exemplo trazido por Reboul, o profeta Natã vai dizer ao rei Davi: 
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Havia dois homens numa mesma cidade, um rico e outro 

pobre. O rico possuía gado pequeno e grande em 

abundância. O pobre nada tinha, a não ser uma 

ovelhinha (...) que ele amava como filha. Um hóspede 

chega à casa do rico que, poupando-se de tomar um dos 

animais de seu rebanho para servir ao viajante, pega a 

ovelha do pobre para prepará-la... 

 

A narrativa de Natã deixa o rei Davi intrigado e indignado que pergunta quem é esse 

homem “que merece a morte”. E o profeta, com a autoridade que seu “cargo” lhe conferia, 

responde secamente ao rei: “Esse homem és tu”. 

Quem leu essa passagem no livro de Samuel vai lembrar-se de que Davi, numa noite de 

insônia, viu uma mulher banhar–se num terraço de uma casa, perto de seu palácio. A mulher 

era a bela Betsabéia, esposa do general Urias, cujo nome aparece na genealogia de Cristo, no 

Evangelho de Mateus. O rei Davi engravida a mulher de seu general e, por meio de Joab, outro 

general, provoca a morte de Urias. Dessa união, nascerá Salomão, filho e sucessor de Davi, 

futuro terceiro rei de Israel. 

Para Reboul, a força da alegoria vem assim: se Natã tivesse apenas exposto o crime, o rei 

poderia ter elaborado um outro discurso e justificado seu ato. Mudaria a linha de argumentação 

e o desfecho não seria o mesmo. O rei não percebeu que se tratava dele e, ao condenar o 

homem rico que cometeu tamanha indignidade, prendeu-se em seu próprio veredicto. Sem a 

alegoria, a cena seria a mesma? O discurso do rei seria o mesmo? O entendimento do rei seria o 

mesmo? Dizendo de outro modo, a força da alegoria a que se refere Reboul é a força ou o 

poder da palavra a que nos referimos em capítulos anteriores. 

 

Alegoria outros conceitos e funções 

 

A principal função da alegoria parece ser a de concretizar, tornar claras, facilmente 

apreensíveis, determinadas realidades abstratas ou espirituais. Como exemplos de figuras 

alegóricas pode apontar-se O POLVO, no sermão de Santo Antônio, do Pe. Antônio Vieira. O 

autor encontra no polvo uma imagem da hipocrisia e da traição.  



36 

Etimologicamente, alegoria (Alegoria, em grego significa “outro discurso”) consiste num 

discurso que faz entender outro. Pondo de parte as divergências doutrinárias acerca do conceito 

preciso que o vocábulo encerra, podemos considerar alegoria toda concretização, por meio de 

imagens, figuras e pessoas, de idéias, qualidades ou entidades abstratas. 

O aspecto material funcionaria como disfarce, dissimulação, ou revestimento, do aspecto 

moral, ideal ou ficcional. 

Visto que a narração constitui o expediente mais adequado à concretização do mundo 

abstrato, tem-se como certo que a alegoria implica sistematicamente um enredo, teatral ou 

novelesco. E daí a impressão de equivaler a uma seqüência logicamente ordenada de metáforas: 

o acordo entre o plano concreto e o plano abstrato processa-se minúcia a minúcia, elemento a 

elemento e não em sua totalidade (Moisés, M. op. cit. 1974 – pág. 15) 

Ele dá como exemplos: 

 
1 – Roman de La Rose (Séc. XIII) 

2 – A Divina Comédia – de Dante 

3 – O Mito da Caverna (de Platão) 

 
Como técnica de representação do mundo abstrato, ou imaginário, a alegoria parece 

remontar ao começo da própria espécie humana. 

As inscrições rupestres, no interior de grupos e cavernas, ou os hieróglifos parecem 

indicar o afã obstinado de emprestar formas aos conteúdos mentais frutos da elaboração 

intelectual ou da fantasia. O termo alegoria aparece entre os gregos. Platão já o emprega na 

República e o primeiro conceito foi dado por Aristóteles, na Poética. 

Mais adiante, Cícero e Quintiliano retornam à discussão do conceito. 

Entre os povos antigos, o emprego profuso da alegoria desenvolveu-se com os persas, 

árabes e judeus, proverbialmente dotados de exuberante imaginação. E na exegese do velho 

testamento, levada a efeito pelos sábios reunidos em Alexandria, no século II da nossa era. 

Dado seu caráter dual, a alegoria move-se num espaço retórico em que ainda coexistem 

 
A fábula, 

A parábola, 

O apólogo, 

O símbolo. 
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Segundo Jacinto do Prado Coelho (Dicionário de Literatura, vol. 1). 

 
Alegoria é um tipo de metáfora (Lato sensu), que compara uma 

realidade sempre de caráter abstrato com um termo metafórico sempre 

concreto, visível, plástico, freqüentemente uma personificação. Assim, 

as figuras que nascem da alegoria fixam-se para representação da 

mesma realidade (a justiça, a morte, o amor). 

 

Além da fixidez, é ainda típico da alegoria o fato de a realidade ser traduzida termo a 

termo para o plano metafórico e não em conjunto, globalmente, como o símbolo. Assim, os 

pormenores da configuração da alegoria têm, cada um, uma função representativa da realidade 

a que se alude. Temos, neste caso, uma série de metáforas. 

A alegoria pode ser um processo mais vasto de construção (de infra-estrutura) 

enformando, por exemplo, todo um conto, toda uma peça de teatro, toda uma epopéia. (Coelho, 

op. cit. Vol. 1) 

Sob determinada história concreta e facilmente compreensível, esconde-se um segundo 

sentido mais importante, equivalendo-se os membros do plano real subjacente, com os 

membros do plano metafórico, alegórico, que são os que estão patentes. É o caso de muitos 

autos medievais (O Auto da Alma, As Três Barcas, de Gil Vicente). A exemplo de outras 

figuras, não há consenso quanto ao conceito de alegoria. 

 

A dicotomia “sentido alegórico e sentido literal em Todorov” 

 

Em “Introdução à Literatura Fantástica”, Todorov trabalha o binômio – poesia e alegoria, 

partindo da perspectiva sentido alegórico e sentido literal, desenvolvendo definições da 

alegoria. (1975: 65) 

Analisando problemas da literatura fantástica, o autor (1975: 66) chama a atenção dos 

leitores para as relações do “fantástico” com dois gêneros que ele chama de vizinhos daquele 

gênero, que são a poesia e a alegoria. 

Partindo da oposição sentido próprio e sentido figurado, Todorov principia por definir 

alegoria citando uma definição não dele, mas de Ambus Flecter, segundo a qual “em termos 

simples, a alegoria diz uma coisa e significa outra diferente” (1975: 69). 
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Todorov critica esta definição de alegoria, alegando que ela é demasiado aberta, 

generalizante, transformando a alegoria numa superfigura. 

O autor então define alegoria como “uma proposição de duplo sentido, mas cujo sentido 

próprio (ou literal) se apagou inteiramente. Assim, por exemplo, nos provérbios — “Tanto vai 

o cântaro à fonte que um dia se quebra “— ninguém, ou quase ninguém, pensa, escutando 

estas palavras, em um cântaro, em uma fonte e na ação de quebrar; apreende-se imediatamente: 

correr riscos em demasia é perigoso”. Portanto, Todorov deixa claro que o falante / ouvinte / 

escritor / leitor acessa primeiramente o sentido figurado, o sentido semanticamente estendido 

pelo emissor da mensagem. 

Assim entendida, a alegoria foi estigmatizada, pelos autores modernos, como contrária à 

literalidade. 

Buscando outras definições de alegoria, Todorov cita uma definição de Quintiliano 

segundo a qual “uma metáfora contínua se desenvolve em alegoria” (1975: 70). 

O autor em estudo explica assim didaticamente a definição de Quintiliano: se uma 

metáfora vem isolada (aquele político é uma raposa) ela indica somente um modo figurado de 

falar; mas se a metáfora vier contínua, isto é, vier estendida, seguida, ela mostra a intenção 

segura de dizer também uma outra coisa que ultrapassa o objeto primeiro do enunciado. Leia-se 

este exemplo: 

 
Uma grande empresa é uma frota de muitos navios. Algumas vezes, 

basta um navio naufragar para puxar com ele o restante da frota e 

seus comandantes. (Exemplo nosso) 

 

Todorov passa em seguida a comentar uma definição de alegoria, seguindo o retórico 

francês Fontanier: 

 
 “A alegoria consiste em uma proposição de duplo sentido, de 

sentido literal e de sentido espiritual simultaneamente” (Apud 

Todorov, 1975: 70) 

 

Fontanier exemplifica sua definição com quatro versos de Boileau retirados da “Art 

Poétique”). 
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J´aime Mieux um ruisseau qui, sur la molle arène, 

dans um pré plein de fleurs lentement se promène, 

qu´um torrent debordé qui, d´um cours orageux, 

Roule plein de gravier sur um terrain fangeux.(11). 

 

Todorov destaca que a intenção de Boileau não é descrever um riacho, e sim falar de dois 

estilos, ao que, aliás, Fontanier também diz: para Boileau, um estilo ornado e florido é 

preferível a um estilo impetuoso, desigual, assimétrico, desregrado. 

Até agora, Todorov expôs definições de alegoria que trazem as seguintes implicações: 

 (1) Para a primeira categoria conceitual, a alegoria implica a existência de, ao menos dois 

sentidos para as mesmas palavras num determinado enunciado, num determinado contexto. 

Nessa categoria conceitual, afirmam-se às vezes que o sentido primeiro em que a palavra foi 

usada deve desaparecer, outras vezes que os dois devem estar presentes, juntos. 

(2) Para a segunda categoria conceitual, este duplo sentido é indicado na obra de forma 

explícita, isto é, ele não depende da interpretação (arbitrária ou não) de um ouvinte / leitor 

qualquer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________________ 
(11) Prefiro um riacho que, sobre a mole areia, 
num prado cheio de flores lentamente passeia,  
do que uma torrente transbordante que, num curso tempestuoso, 
rola cheia de saibro num terreno pantanoso”. Obs. Tradução do editor. 
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c) Anáfora 

 

Esta figura, de amplo uso na poesia e na prosa, é considerada o inverso da epífora(12). 

Trata-se de um recurso estilístico que consiste na repetição de uma ou mais palavras no 

princípio de sucessivos segmentos métricos (poesia) ou sintáticos (prosa). Os versos abaixo 

transcritos, do poeta Manuel Bandeira, são exemplos de anáfora 

 

Vi uma estrela tão alta, 

Vi uma estrela tão fria! 

Vi uma estrela luzindo 

Na minha vida vazia. 

 

Já no exemplo a seguir, de Olavo Bilac, temos a repetição apenas de uma palavra. 

 

“Tudo é silêncio, tudo é calmo, tudo nudez”. (Olavo Bilac) 

Dubois (1997: 46) afirma que, em retórica, “anáfora é a repetição de uma palavra (ou um 

grupo de palavras) no início de enunciados sucessivos, sendo que esse processo visa a enfatizar 

o termo assim repetido”. Esta definição de Dubois acrescenta um dado importante para a 

análise que vamos empreender. É que ele chama a atenção para a questão da ênfase, portanto 

aborda a questão quanto à finalidade consciente da repetição. 

De acordo com Santos Jota (1981: 35), há uma variedade de anáfora. Explicita ele: 

 
Anáfora é a repetição de palavra(s) no começo de frases seguidas, 

onde diversos membros de uma frase assim se encontram, por 

reforço ou por simetria. Exs.: “Ela, ela jamais virá”; Nada fiz, 

nada faço, nada farei”. 

 

 

 
_______________________ 
(12) Epífora – Figura diferente da anáfora, que é a repetição de uma palavra no começo da frase, a epífora é a 
repetição de uma ou várias palavras no fim de frase ou de várias frases. 
Exs.: a) Ele desejou tudo, tudo. 

b) Ela desejou tudo, ela conseguiu tudo. Zélio dos Santos Jota, Dicionário de Lingüística, 1981: 120. 
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Logo em seguida, afirma o autor: 

 
Existe também a anáfora alternada, que é aquela em que duas 

palavras (ou um grupo de palavras) se alternam: 

“Um é triste; outro, alegre; um, calado; outro, expansivo (1981: 

35)”. 

 

Segundo ele, há ainda a anáfora regressiva, que é aquela em que “a palavra anafórica vem 

antes daquela(s) a que se refere” (1981: 35). Veja-se este exemplo: 

“Ouça isto: Desejo todos aqui”. Nesta frase, o pronome “isto” é anafórico; nesse caso, 

regressivo. 

 

d) Apóstrofe 

 

Etimologicamente, esta palavra em grego significa “mudança de rumo”. Esta figura, 

muito usada nos textos bíblicos, designa a derivação ou a interrupção que o emissor da 

mensagem (orador ou poeta) pratica para dirigir-se a uma pessoa ou a uma entidade fora do 

contexto imediato do discurso. Vem usualmente em forma exclamativa. Vejam-se os exemplos 

a seguir: 
 

“Sabei cristãos, sabei príncipes, sabei ministros, que se vos há de 

pedir estrita conta do que fizestes...” (Pe. Antônio Vieira — 

sermão da 1ª Dominga da Quaresma Apud M. Moisés – 1974: 35) 

 

E este interessante e comovente exemplo de um discurso de Cristo, extraído do 

Evangelho de Lucas (10: 13 a 15) 

 
Aí de ti, Corozaim! Ai de ti, Betsaida! Porque, se em Tiro e 

Sidônia tivessem sido feitos os prodígios que foram realizados em 

teu meio, há muito tempo teriam feito penitência, cobrindo-se de 

saco e cinza. Por isso haverá, no dia do juízo, menos rigor para 

Tiro e Sidônia do que para ti. E tu, Cafarnaum, que te elevas ao 

céu, serás precipitada até aos infernos. 



Ao ler os dois exemplos anteriores, ocorre uma curiosa observação: é que nessa figura, 

parece haver uma interfiguração, isto é, duas figuras agem simultaneamente, que são a 

apóstrofe e a personificação. Por essa razão, alguns autores, como Dubois (1997: 64) define 

Apóstrofe da seguinte forma: 

 
Dize-se que uma palavra está em apóstrofe quando serve para 

designar por seu nome ou seu título uma pessoa (ou algo 

personificado), a quem nos dirigimos durante a conversa (1997: 64) 

 

Assim, a apóstrofe, ao mesmo tempo que interpela emotivamente pessoas, também pode 

interpolar coisas personificadas. Um conhecido exemplo de Fernando Pessoa pode ilustrar esta 

observação: 

 

MAR PORTUGUÊS 
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Ó mar salgado, quanto do teu sal 

São lágrimas de Portugal! 

Por te cruzarmos, quantas mães choraram, 

Quantos filhos em vão rezaram! 

Quantas noivas ficaram por casar 

Para que fosses nosso, ó mar! 

Valeu a pena? Tudo vale a pena 

Se a alma não é pequena. 

Quem quer passar além do Bojador, 

Tem que passar além da dor. 

Deus ao mar o perigo e o abismo deu, 

Mas nele é que espelhou o céu. 

(Fernando Pessoa – Antologia poética) 
 

 

 

E no Dicionário de Lingüística (1981: 92) Zélio dos Santos Jota define a apóstrofe como 

sendo uma 
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Interpelação que faz o autor a pessoa ou coisa personificada. A 

apóstrofe se pode evidenciar diretamente, num discurso, quando o 

orador interpela o ouvinte, mas sem pretender resposta; e 

indiretamente, quando o escritor supõe diante de si o leitor, 

interpelando-o então. 

Ex.: E vocês, pais e mães, que fizeram pelos filhos? 

 

e) Personificação 

 

Trata-se de uma figura de retórica de largo uso, tanto na literatura, como no discurso 

extraliterário. É também chamada de animismo ou de prosopopéia, dependendo de uma 

variação que pode ocorrer no texto. Assim, quando a ação verbal é atribuída a animais, com 

ações exclusivas dos seres humanos, temos uma prosopopéia. De todo jeito, quando se atribui 

vida ou qualidades humanas a seres inanimados ou irracionais, ausentes, mortos ou abstratos, 

temos, na realidade, como bem sugere o próprio termo, personificação (ou animismo) que é 

uma espécie de humanização que pode ser operada de diversos modos (Moisés, M. 1974: 422, 

423). 

 

1º) quando se conferem a objetos inanimados e a abstrações qualificativos exclusivos dos 

seres humanos. Ex.: a) A noite chegou tristonha e serena. 

b) A chuva semeou um pouco de esperança no solo calcinado pelo sol dos 

trópicos. 

 

2º) Uma segunda forma de operar a humanização ocorre quando, nas apóstrofes, nos 

dirigimos aos seres inanimados como se eles fossem capazes de praticar ações típicas ou 

exclusivas dos seres humanos no que se refere aos processos cognitivos de compreensão 

discursiva e de uso da inteligência específica dos seres humanos. 

 

“Agora tu, Calíope, me ensina 

o que contou ao rei o ilustre Gama; 

inspira imortal canto e voz divina 

neste peito mortal que tanto te ama!”  

(Lusíadas, III – 1) 
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3º) A terceira forma com que se opera a humanização refere-se aos casos típicos de 

prosopopéia, quando os animais do mundo irracional assumem o papel de seres humanos. Isto 

acontece particularmente nas fábulas. 

 

f) Símile 

 

É uma figura que consiste numa comparação de coisas semelhantes. Enquanto, na 

metáfora, temos uma comparação abreviada, no símile temos uma comparação em que todos os 

termos estão presentes na sentença. É, pois, uma figura de comparação. 

Veja-se este exemplo retirado do evangelho de Marcos (4: 26 a 29) 

 
O grão que germina sozinho. 

 

(26) Dizia também (Jesus): “O Reino de Deus é como um homem que lança a semente à terra.  

(27) Dorme, levanta-se, de noite e de dia, e a semente brota e cresce, sem ele o perceber.  

(28) Pois a terra por si mesma produz, primeiro a planta, depois a espiga e, por último o grão 

abundante na espiga.  

(29) Quando o fruto amadurece, ele mete-lhe a foice, porque é chegada a colheita”. 

 

Alguns autores vêem correlação retórica entre símile, analogia e metáfora. Estes três 

recursos têm uma ligação entre si e como tal já foram vistos desde a antiguidade clássica. Para 

Reboul “Raciocinar por analogia é construir uma estrutura do real que permita encontrar e 

provar uma verdade graças a uma semelhança de relações” (op. cit. 185). Na argumentação, 

as relações são simplesmente semelhantes. O autor exemplifica com esta analogia satírica: 

Hierarquia é como prateleira: quanto mais em cima, menos utilidade. 

Para Reboul, “a metáfora é uma analogia condensada que expressa certos elementos do 

tema ou do foro, omitindo os outros. Aliás, para o próprio Aristóteles, a metáfora deriva da 

analogia”. (1998: 187) 

Observe-se o exemplo de Aristóteles: 

A velhice é a noite da vida. 

Nesta sentença, a analogia está subjacente, pois a velhice está para a vida como a noite 

está para o dia. Para Reboul, a metáfora condensa um símile = a velhice é como a noite da vida 

e pode ser explicada também como analogia = a velhice é para a vida o que a noite é para o dia. 
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Para o autor, só haverá “metáfora” se a analogia lidar com dois termos heterogêneos, no caso, 

idades e horas. Segundo ele, uma metáfora não pode derivar de uma comparação simples. 

Quanto ao poder argumentativo da “metáfora”, ele afirma que vem do fato de a metáfora 

condensar uma analogia. 

Ele cita como mais um exemplo a sentença tranqüilizadora que poderia ser expressa a um 

idoso angustiado pela idéia de morte aproximada: 

 
 “Morrer é dormir”. 

 
Nessa metáfora, está condensada a seguinte analogia: 

 
Tema  Foro    Relação 

 
 

A: Morrer C: Dormir   Resultado natural 

B: Viver  D: Estar acordado  Repouso após o cansaço 

 

A metáfora argumenta porque estabelece contato entre dois campos heterogêneos, isto é, o 

segundo campo ⎯ o foro⎯ introduz no primeiro uma estrutura que não aparecia à primeira 

vista. Entretanto, para Reboul, como para Ricoeur, a metáfora é redutora e por isso mais 

convincente. 

Por tudo que se viu, Reboul considera a metáfora, por excelência, a figura que dá 

fundamento às estruturas da realidade. 

Olivier Reboul conclui seu trabalho defendendo mais que a necessidade da retórica, mas 

sua insubstituibilidade. Diz ele: 

 
Ninguém convence as massas porque é sincero em política, nem é 

pregador ou missionário porque é crente sincero. É preciso 

aprender; e se alguns têm mais dom do que outros, significa apenas 

que são dotados para aprender. A arte é necessária à expressão, arte 

sem a qual ninguém seria crível ou, mais simplesmente, 

compreendido. Mas que arte não se confunda com artifício... (op. cit 

1998: 229) 

 



2.2.3 – Diferentes concepções de metáfora, segundo a tradição 

 

A tradição vê nesse clássico recurso a chamada figura de transferência (ou translatio, em 

latim). Nessa perspectiva, há metáfora quando a significação imediata de uma palavra é 

substituída por outra com a qual mantém relações de semelhança ou subentendidas (Citelli, 

2005: 20 e 21). Dessa forma, alguns processos são próprios das operações metafóricas, tais 

como: 

1º - Transferência ou transposição. É uma operação de passagem do plano de base (a 

significação própria da palavra ou expressão) para o plano simbólico (representativo, 

figurativo). 

2º - Associação – Ao fazer a transposição, ocorre um processo de associação subjetiva 

entre a significação própria e o efeito figurativo. Veja-se este exemplo tirado do evangelista 

João (Cap. 18: 10, 11 e 12). 

 
(10) Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou dela e feriu o servo do 

sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. (o servo chamava-se 

Malco).(11) Mas Jesus disse a Pedro: “Enfia a tua espada na bainha! 

Não hei de beber eu o cálice que o meu pai me deu?” (12) Então a 

coorte, o tribuno e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o ataram. 

 
Analisando o exemplo destacado com base na teoria anteriormente explicitada temos o 

seguinte gráfico: 

Plano de Base Plano simbólico 
 
Beber o cálice... Prisão / tortura / crucificação 
 

Transposição 
Comparação subjetiva 

 
 Apreensão emotiva, pessoal. 

 

No excerto em análise, “beber o cálice que meu pai me deu” está associado à via crucis de 

Cristo, isto é, prisão / interrogatório / humilhação / tortura física e psicológica / morte na cruz. 

46 
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Portanto, a frase “beber o cálice...” constitui uma metáfora porque não vai ser acessada no 

plano de base, mas no plano simbólico, numa operação cognitiva de associação. 

Segundo Platão e Fiorin (1998), são dois os mecanismos básicos de alteração de sentido 

das palavras: a metáfora e a metonímia. Esses dois recursos retóricos são chamados 

normalmente figuras de palavras. Considere os seguintes exemplos: 

 

“O interior de São Paulo está coberto por doces mares, donde se extrai o açúcar”. 

 

Extensos canaviais 

 

Com base nestes exemplos, os autores citados (1998) definem metáfora como sendo a 

alteração de sentido de uma palavra ou expressão, na medida em que entre o sentido que o 

termo tem habitualmente e o que ele passa a adquirir existe um corte, uma ruptura. Veja-se 

mais este exemplo dado pelos autores citados: 

 

“A urbanização de São Paulo está sendo feita de maneira criminosa, porque está 

destruindo os pulmões da cidade”. 

 

Árvores 

 

Na realidade, a teoria de metáfora adotada pelos dois autores referidos não acrescenta 

muito às teorias sobre o assunto já existentes. Nossa intenção, ao inserir os autores, é mostrar a 

recorrência teórica sobre o assunto e aproveitar os exemplos fornecidos pela clareza e 

simplicidade que apresentam. 

 

Em Edward Lopes 

 

Lopes (1995: 72), no capítulo 02, começa analisando a contribuição de Saussure para a 

lingüística contemporânea. O autor citado começa analisando as conhecidas dicotomias 

saussurianas ⎯ a primeira delas ⎯ a distinção entre sincronia e diacronia e a segunda é a que 

corresponde aos conceitos de langue (língua) e parole (fala). 
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Como se sabe hoje, diz Lopes, Saussure partiu do princípio segundo o qual a linguagem 

humana é uma abstração, na medida em que é uma capacidade. Isto se refere à habilidade que o 

homem tem de comunicar-se com seus semelhantes por meio de signos verbais. Em seguida, 

Lopes passa à terceira dicotomia, sobre metonímia e metáfora, o que interessa nesse momento. 

Refiro-me aos dois eixos da linguagem; as relações(13) sintagmáticas e às relações 

paradigmáticas. 

Lopes (1995), introduz seu breve estudo sobre metonímia e metáfora exatamente tomando 

por base esta dicotomia saussuriana. Afirma ele que 

 
As correlações paradigmáticas se baseiam na similaridade (semelhança de 

comportamento lingüístico) entre os componentes de uma classe (associações 

mnemônicas virtuais, Saussure, 1972: 171). Essa similaridade mobiliza substituições 

de elementos equivalentes, ao longo de um virtual eixo (vertical) de escolhas 

(dotado, pois, da função AUT / AUT, “ou um ou outro”): a cada momento tenho de 

eleger um único elemento dentro de, pelo menos, uma alternativa de dois elementos 

equiprováveis. O elemento selecionado paradigmaticamente é, em seguida, 

transportado para o eixo horizontal do discurso, onde vai entrar em combinação 

com os outros elementos ali colocados, formando a sintagmacidade da fala como um 

discurso sem fim. (Lopes, op. cit. 1995: 92) 

 

Lopes aproveita essa análise para explicar o aparecimento de alguns fenômenos existentes 

na linguagem como as rimas, as aliterações, as assonâncias e as figuras de linguagem (poéticas 

ou não) que pertencem ao paradigma do conteúdo (associação de palavras que têm, na base, o 

mesmo traço semântico). Assim, quando se diz hoje que uma mulher bonita e bem feita de 

corpo é um avião, não existe aí uma associação por identidade, mas por semelhança. Da mesma 

forma, há 30 ou 40 anos, dizia-se de um homem bonito: José é um pão. Nesta sentença, 

ninguém acessa o conceito de pão como alimento, portanto, não infere noção de igualdade, mas 

de semelhança, isto é, de beleza, por exemplo. 
 

 

 
________________________ 
(13) a) Relação sintagmática: “A relação entre quaisquer elementos lingüísticos que estejam simultaneamente 
presentes numa estrutura... Qualquer tipo de unidade estrutural numa língua”. b) Relação paradigmática: “A 
relação entre um conjunto de itens lingüísticos que, em algum sentido, constituem escolhas alternativas, de modo 
que apenas um de cada vez pode estar presente numa dada posição”; (Trask, 2004: 257, 258) 
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A tradição semântica diz que temos aí (avião / pão) palavras com um uso conotado e não 

denotado. Essa conotação, por ser construída com similaridade, é chamada metafórica. 

O autor em estudo lembra, assim, que a metáfora é uma figura que “releva os paradigmas 

do conteúdo” (1995: 92), ao contrário da similaridade dos sons (aliteração, assonância) 

construída com base nos paradigmas da expressão. 

Lopes nos relembra que a metáfora é uma figura gerada no interior dos paradigmas, 

enquanto a metonímia é uma figura produzida no eixo sintagmático. Afirma ele: 

 
Com efeito, o sintagma é metonímico: sendo uma unidade 

discursiva mínima, formada por um conjunto binário, cada um dos 

dois elementos que a formam é parte de um todo e nenhuma delas 

é auto-sucificiente. (O elemento – a de cant –  a, por exemplo, 

abstraído do conjunto sintagmático, nada significa: ele pode ser 

um fonema, uma preposição, um artigo, um morfema de feminino, 

um morfema de pessoa, etc.; a mesma coisa se passa com cant –; 

de modo que – a só é morfema indicador de feminin,o gramema 

nominal, quando vem preso a nome (menin – a, lob – a etc.), e só é 

morfema indicador de número e pessoa verbal, quando vem preso 

a um verbo (cant – a, chor – a etc.). Assim, os dois elementos do 

sintagma não se podem dissolidarizar, sob pena de entrar em 

disfunção) (1995: 93). 

 

Assim, segundo essa posição, defendida pelo autor em estudo, na frase seguinte, tirada do 

livro de Gênesis, “comerás o pão com o suor do teu rosto”, existem duas metonímias. Isto 

porque pão e rosto foram obtidos pelo processo de substituição da parte pelo todo. A palavra 

“pão”, na frase citada, equivale a alimento e “rosto” equivale a corpo. Aliás, Lopes vê nessa 

frase bíblica uma terceira metonímia, conseguida pelo processo de substituição do efeito pela 

causa: O suor é o efeito da dureza do trabalho, do cansaço produzido por todas as etapas da 

produção do pão. E o autor conclui a observação mostrando que, como se pôde observar, “a 

contigüidade da característica da sintagmática não se refere, simplesmente, à contigüidade de 

sentido”. (1995: 93). Fica claro, nesse estudo, que quando temos similaridade, temos o 

processo metafórico e quando temos uma relação de contigüidade, estamos diante de um 

processo metonímico. 
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Em Massaud Moisés 

 

A maior parte dos estudos sobre metáfora originou-se da distinção entre linguagem literal 

e linguagem figurada. À linguagem figurada, simbólica, metafórica cabia a função de servir de 

base à criação da supra-realidade da linguagem literária. A metáfora sempre desfrutou de 

prestígio no mundo literário, mas não no mundo da vida cotidiana, da realidade objetiva do dia-

a-dia, como se a metáfora não estivesse também nos usos da linguagem nosso cotidiano. 

Assim, à linguagem literal, ou referencial, retratando a realidade do mundo objetivo, das 

ciências, do direito, não cabia como função atuar metaforicamente. O mundo referencial traz, 

supostamente em si mesmo, seu valor de verdade, sua temática séria, não devendo, segundo se 

pensou durante muito tempo, recorrer à metáfora, isto é, à linguagem simbólica, figurada, 

conotativa, mais apropriada à literatura, à ficção, à supra-realidade ou ao mundo ideal da 

poesia, pensavam alguns teóricos do passado. 

Esta visão restritiva do uso da linguagem metafórica sofre contestação de muitos lados. 

A verdade é que este assunto, controvertido e problemático, continua na ordem do dia. 

Suas origens remontam aos começos do pensamento estético, já foi muito estudado, muito já se 

escreveu sobre ele, mas continua em aberto em alguns ângulos. 

Um dos problemas da metáfora, sua complexidade e abrangência, provém de suas 

ramificações com outros recursos estilísticos, vizinhos antigos da metáfora, tais como: 

Os tropos ou as figuras de linguagem e de pensamento, tais como: 

a) A imagem; 

b) A alegoria; 

c) A sinestesia; 

d) O símile; 

e) A metonímia; 

f) A sinédoque; 

g) O símbolo; 

h) O mito. 

 

Hoje é patente que o uso da metáfora não é exclusivo da linguagem literária, nem 

específica de determinado meio sociocultural. O recurso à metáfora é um processo universal na 

pragmática da comunicação humana, no processo básico da comunicação verbal. 
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A metáfora é encontrada na linguagem falada talvez de forma tão freqüente quanto nos 

textos literários. Não estamos falando apenas das metáforas mortas ou latentes, ou fossilizadas, 

isto é, das metáforas petrificadas, estereotipadas (catacreses), tais como, braço de cadeira, 

perna de mesa e tantas outras. 

Massaud Moisés (Op. cit – 1974: 325) levanta aqui a questão quanto à universalidade da 

metáfora. Richards, citado por Moisés, afirma que a metáfora é o princípio onipresente da 

linguagem. 

Ainda quanto à natureza e origem da metáfora, é interessante observar, como comprovam 

diversos estudos, a grande ligação ou o grande nexo entre a metáfora, a linguagem e o mito, o 

que nos leva a pensar com Richards (Apud M. Moisés) que 

 

 
 a consciência mítica se articularia com o ser das coisas através de sons 

que, privilegiando a linguagem na aurora da humanidade, não 

passariam de metáforas. Noutros termos, a metáfora e o pensamento 

estariam profundamente entrelaçados, de molde a poder inferir-se que o 

pensamento é metafórico (Op. cit. 1974 –: 325) 

 

Na esteira dessa reflexão, Massaud Moisés afirma estar a metáfora, de certa forma, no 

próprio ato de pensar e de nomear as coisas. Ao disparar a palavra que nomeia o objeto ou o 

pensamento que estrutura a sucessão de palavras, a mente está criando e desenvolvendo 

metáforas, dentro do processo sociocognitivo em que cada ator social está inserido. 

As considerações sistematizadas mais antigas de que se tem notícia, acerca da metáfora, 

foram feitas por Aristóteles(14). (in poética, apud Massaud Moisés, 1974: 326). Para ele, a 

metáfora consiste no transportar para uma coisa o nome de outra, ou do gênero para a espécie, 

ou da espécie para o gênero, ou da espécie de uma para a espécie de outra, ou por analogia. 

 

 
_______________________ 
(14) Aristóteles (385 – 322 a.C.). Foi o mais brilhante discípulo de Platão. Filósofo, pensador, pesquisador e 
teórico grego. Os escritos a ele atribuídos versam sobre quase todas as ciências conhecidas na antiguidade. Essas 
ciências englobavam — segundo a classificação do próprio filósofo — as ciências teóricas (matemática, física e 
teologia ou filosofia); as ciências práticas (ética e política) e as ciências poéticas (poética e retórica). Escreveu 
também as seguintes obras: Categorias e tratado da interpretação, entre outras. Na realidade, em conjunto, as 
obras de Aristóteles formam uma verdadeira enciclopédia do saber humano no século IV antes de Cristo. Ele foi 
considerado um prodigioso organizador do saber. (Dicionário de Filósofos, André Lalande – 2001: 62). 
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Mas é no livro “A Retórica” que Aristóteles empreende uma observação interessante: 

“não há ninguém que na conversação corrente não se sirva de metáforas”. Continua ele 

afirmando que 

 
... a metáfora é o meio que mais contribui para dar ao pensamento clareza, agrado... 

As metáforas não devem ser tomadas de longe, mas de objetos que pertençam a um 

gênero próximo ou a uma espécie semelhante, de maneira que se dê nome àquilo que 

até aí não o tinha e veja-se claramente que o objeto designado pertence ao mesmo 

gênero. As metáforas são enigmas velados. É mister que a metáfora seja tirada da 

analogia, que se aplique a ambos os termos e provenha de objetos pertencentes ao 

mesmo gênero (apud Massaud Moisés, op. cit 1974: 327). 

 

Ora, estes comentários ou análises sobre metáfora que acabamos de ler foram os 

primeiros, na história ocidental, a ser empreendidos. Eles podem ser considerados a fonte de 

toda a discussão posterior a respeito do assunto em pauta. 

É evidente que muitos têm sido os estudos desenvolvidos pelos estudiosos do assunto, 

mas a base teórica mais distante é o texto de Aristóteles. 

Os latinos, herdeiros culturais do helenismo, também se detiveram na análise da questão, 

ou assunto tão intrigante. 

A iniciativa entre os romanos para estudar a metáfora deve-se a Quintiliano, que chamou 

translatio o que os gregos denominaram “metaphorá”. Ele confirma a universalidade do 

emprego da metáfora, incluindo também, em seu comentário, a questão do meio sociocultural, 

lembrando que “mesmo pessoas sem cultura nem sensibilidade a usam com freqüência”. 

Quintiliano conceitua metáfora como uma comparação abreviada. Em seguida acrescenta: 

 
“dela discrepará naquilo em que esta oferece uma comparação com o 

objeto que deseja exprimir enquanto a outra, enunciada em lugar do 

próprio objeto. 

Há comparação quando se diz de um homem que, em certa ocasião, agiu 

como um leão; metáfora quando digo do homem: é um leão”. 

(Institutio Oratoriae, tradução do Frei Henri Bornecque, 1934, Livro 

VIII, 6, 4 e 8, Apud Massaud Moisés, op. cit, 1974: 278). 
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A teoria latina de Quintiliano baseia-se na aristotélica, mas acrescenta dois detalhes que 

viriam ser retomados posteriormente quem foram a) a noção de transferência (translatio) e b) a 

diferença entre metáfora e comparação. 

Assim, com Aristóteles e depois com Quintiliano, estavam lançados os fundamentos 

doutrinários da metáfora. Essas teorias só foram alteradas a partir do século XVIII, quando a 

análise da metáfora saía do plano retórico, gramatical, formal, para o plano semântico e 

filosófico. Saía do nível de figura de linguagem para ingressar no status de figura de 

pensamento. Para esse avanço, foi importante a contribuição de Michel Bréal(15) com seu 

“Essai de Sémantique”, de 1897, bem como as decisivas contribuições de I. A. Richards, cujas 

idéias serão a seguir sintetizadas: 

 

1 – Toda metáfora oferece o confronto de duas idéias, que ele denomina de Tenor e 

Vehicle, das quais a 1ª não tem correspondente no vernáculo e pode ser substituída por 

designatum, termo empregado por Charles Morris (1945) e proposto por Osvaldino 

Marques (teoria da metáfora, Ed. cit. pág. 142 M. Moisés, 1974: 328). 

 

Estes dois termos propostos equivaleriam às velhas locuções que são: 

 

 “a idéia original” e a “idéia tomada de empréstimo” 

“aquilo que está sendo comparado” 

“a idéia subjacente” e 

“a qualidade imaginada” 

“o tema principal” e 

“aquilo que se lhe assemelha” 

“ou, ainda mais confusamente, o significado e a metáfora ou a idéia e a sua imagem. 

(Op. cit. – 1974: 328). 

 

 

 

 
_______________________________ 
(15) Michel Bréal — Lingüista francês — foi quem iniciou o estudo da semântica de forma científica, sistematizada, 
tendo inclusive feito o registro definitivo do termo semântica. 
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Nessa perspectiva, a interação do designatum e do veículo geraria um novo sentido, 

diferente daquele que cada um isoladamente, separadamente, apresenta. O estudo conclui com 

uma obviedade: a unidade de sentido se impõe como resultante de características comuns a 

ambos os termos, senão a metáfora não se produz. Com essa elaboração, surge o conceito de 

metáfora em Morris, definindo-a como 

 
 dois pensamentos de diferentes coisas que atuam juntos e escorados por 

uma única palavra, ou frase, cujo sentido e o resultante da sua interação. 

(Apud M. Moisés, 1974: 329). 

 

Observemos os dois exemplos propostos a seguir tirados dos capítulos 07 e 08 do livro de 

Eclesiastes: 

 
(26) Então descobri que a mulher é mais amarga do que a morte, porque 

ela é uma armadilha, 

o seu coração é uma rede 

e os seus braços são cadeias (Eclesiastes – 7: 26) 

 

(1) Quem é como um sábio? Quem conhece a interpretação das coisas 

como ele? 

A sabedoria do homem ilumina seu rosto 

e lhe abranda a dureza da face. (Eclesiastes – 8: 1)  

 

 

Este binômio de Richards corresponde, aproximadamente, a um outro, proposto por Paul 

Henle, conhecido como sentido literal e sentido figurado. 

Na realidade, estes dois binômios retornam ao conceito aristotélico de metáfora, já visto 

neste trabalho em outras ocasiões. 

 

Em Othon Garcia 

 

No livro “Comunicação em Prosa Moderna”, (1992) de Othon Moacir Garcia, há um 

capítulo interessante sobre a questão da metáfora. Ele começa por indicar algumas causas e 

motivações para a produção de metáforas. Para ele, as principais causas são: 
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1) A existência de similitudes no mundo objetivo; 

2) A incapacidade de abstração absoluta; 

3) A pobreza relativa do vocabulário disponível em contraste com a riqueza e a 

numerosidade das idéias a transmitir; 

4) O prazer estético da caracterização pitoresca. 

 

Em seguida, o autor citado reproduz uma observação de Paul Herman na qual este autor 

diz o seguinte: 

 
A metáfora é um dos meios mais importantes para a criação de 

denominações de complexos de representações para os quais não existem 

ainda designações adequadas. Mas sua aplicação não se limita aos casos 

em que ocorre tal necessidade externa. Mesmo quando se dispõe de uma 

denominação já existente, um impulso interior incita a preferência por uma 

expressão metafórica (...). É evidente que, para a criação da metáfora, na 

medida em que ela é natural e popular, recorre-se em geral àqueles 

círculos de representações que estão mais vivos na alma. O que está mais 

distante da compreensão e do interesse torna-se mais intuitivo e familiar 

por meio de algo mais próximo”. (Idem. 1992: 85) 

 

Garcia, analisando as idéias de Herman, mostra que a metáfora é um recurso que 

utilizamos não por falta de expressão adequada no estoque lexical da língua, mas por que 

desejamos usar um meio de caracterização pitoresca. 

A partir desse comentário, Garcia vai definir metáfora nos seguintes termos: 

 
 “Em síntese — didática —, pode-se definir metáfora como a figura de 

significação (tropo) que consiste em dizer que uma coisa (A) é outra (B), 

em virtude de qualquer semelhança percebida pelo espírito entre um 

traço característico de “A” e o atributo predominante, atributo por 

excelência de “B”, feita a exclusão de outros, secundários por não 

convenientes à caracterização do termo próprio “A”. 

Ora, a experiência e o espírito de observação nos ensinam que os 

objetos, seres, coisas presentes na natureza — fonte primacial das nossas 

impressões — impõem-se-nos aos sentidos por certos traços distintivos. 

(Idem. 1992: 85) 



Leia-se o trecho proposta abaixo extraído do evangelho de Lucas (13: 31 a 34). 
 
Ameaças de Herodes 

 
No mesmo dia, chegaram alguns dos fariseus, dizendo a Jesus: “sai e vai-te daqui, 

porque Herodes quer te matar”. Disse-lhe ele: “Ide dizer a essa raposa: eis que 

expulso demônios e faço curas hoje e amanhã; e ao terceiro dia terminarei a minha 

vida. É necessário, todavia, que eu caminhe hoje, amanhã e depois de amanhã, 

porque não é admissível que um profeta morra fora de Jerusalém. (LC-13: 31 a 34) 

 

Para Cristo, Herodes é uma raposa. O animal raposa é considerado um ser astucioso, 

manhoso, que habita covis profundos, de onde sai, normalmente à noite, para assaltar os 

galinheiros. Assim, a este animal corresponde um conceito pejorativo atribuído ao ser humano. 

Herodes é um homem astucioso, perigoso, predador, destruidor. Então, uma pessoa com as 

mesmas características da raposa pode levar a uma associação por semelhança, da qual resulta 

a metáfora. 

Se os dois termos — o comparado (a coisa A) e o comparante (a coisa B) — estão 

expressos, diz-se que é metáfora in presentia; se apenas o termo comparante está explícito, 

trata-se de metáfora in absentia (ou pura, como também se diz): duas esmeraldas cintilavam-

lhe na face; seus lábios entremostravam um colar de pérolas. (págs. 85/86). 

Em seguida, o autor retorna claramente às idéias aristotélicas de metáfora como 

comparação. Diz ele que, de uma perspectiva formalista, a metáfora é essencialmente uma 

comparação implícita, ou como dizem outros comentaristas, uma comparação abreviada. Neste 

caso, a comparação vem destituída das conhecidas partículas conectivas comparativas, tais 

como tal qual, tal como, como, ou não estruturada numa frase cujo verbo seja parecer, 

semelhar, assemelhar-se, sugerir, dar a impressão de ou um equivalente desses. 

Assim, numa sentença como a que vamos transcrever abaixo, não teremos uma metáfora e 

sim comparação ou símile. 

 “O Reino de Deus é como um homem que lança a semente à terra...”. 

 

parece 

assemelha-se a 

dá a impressão de 

56 
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O exemplo tirado do Evangelho de Marcos é claríssimo, não deixa dúvidas quanto à 

diferença entre a metáfora e a comparação ou símile. 

O autor em questão finaliza o capítulo comentando a distinção entre a metáfora estética 

ou estilística e a metáfora lingüística também chamada catacrese ou metáfora fossilizada ou 

esquecida. 

 

Em Cassirer 

 

O livro de Cassirer “Linguagem e Mito” (1972: 17) traz como subtítulo “uma 

contribuição ao problema dos nomes dos deuses”. A parte que interessa à nossa dissertação 

corresponde, inicialmente, ao capítulo 01 “a linguagem e o mito: sua posição na cultura 

humana”. Quanto aos outros capítulos que interessam à dissertação, analisaremos depois. 

No início do capítulo, ao analisar como Sócrates, em diálogo com Fedro, despreza a 

suposta origem verdadeira dos mitos, bem como a relação entre o nome que designa a entidade 

mitológica e seu significado, observa Cassirer: 

 
 A idéia de que o nome e a essência se correspondem em uma relação 

intimamente necessária, que o nome não só designa, mas também é esse 

mesmo ser, e que contém em si a força do ser, são algumas das suposições 

fundamentais dessa concepção mítica, suposições que a própria pesquisa 

filosófica e científica também parecia aceitar. Tudo aquilo que no próprio 

mito é intuição imediata e convicção vívida, ela converte num postulado do 

pensar reflexivo para ciência da mitologia; ela eleva, em sua própria 

esfera, ao nível de exigência metodológica, a íntima relação entre o nome e 

a coisa, e sua latente identidade. (1972: 17) 

 

Esta concepção, hoje já devidamente esclarecida e superada, desde a lingüística 

saussuriana, serve, entretanto, como ponto de apoio para a mediação da linguagem em qualquer 

atividade humana, bem como a questão do poder da linguagem. 

Segundo Cassirer (1972), tudo a que chamamos de mito é, segundo o parecer de Max 

Müller, algo condicionado e mediado pela atividade de linguagem: é, na verdade, continua 

Cassirer, “o resultado de uma deficiência lingüística originária, de uma debilidade inerente à 
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linguagem, toda designação é essencialmente ambígua e, nesta ambigüidade, nesta “paronímia” 

das palavras, está a fonte primeira de todos os mitos”. (Op. cit.1972: 18) 

Após explicar uma série de nomes da mitologia grega do ponto de vista etimológico, 

Cassirer fala claramente do poder da linguagem. Diz ele: 

 
 “A mitologia — assim reza a conclusão a que Max Müller chega — é 

inevitável, é uma necessidade inerente à linguagem, se reconhecemos 

nesta a forma externa do pensamento: a mitologia é, em suma, a 

obscura sombra que a linguagem projeta sobre o pensamento, e que 

não desaparecerá enquanto a linguagem e o pensamento não se 

superpuserem completamente: o que nunca será o caso. 

Indubitavelmente, a mitologia irrompe com maior força nos tempos 

mais antigos da história do pensamento humano, mas nunca 

desaparece por inteiro. Sem dúvida, temos hoje nossa mitologia, tal 

como nos tempos de Homero, com a diferença apenas de que, 

atualmente, não reparamos nela, porque vivemos à sua própria 

sombra e porque nós todos retrocedemos ante a luz meridiana da 

verdade. Mitologia, no mais elevado sentido da palavra, significa o 

poder que a linguagem exerce sobre o pensamento, e isto em todas as 

esferas possíveis da atividade espiritual”. (Cassirer, Linguagem e 

Mito, cap. I – 1972: 19) 

 

No capítulo II, Cassirer analisa a “evolução das idéias religiosas”. 

O autor abre o capítulo citando Usener e suas investigações histórico–lingüísticas e 

religiosas. 

Usener distingue três fases básicas de desenvolvimento, sempre salientando a importância 

da linguagem para existência das entidades divinas no desenvolvimento da humanidade. 

Analisando a 1ª fase – a dos “deuses momentâneos, afirma ele que “...a condição necessária 

para o surgimento dos deuses pessoais é um processo histórico–lingüístico”. (Idem. 1972: 36) 

No capítulo IV — a palavra mágica — Cassirer procede a uma curiosa análise da conexão 

entre o mundo da linguagem e do mito, o mundo da linguagem e do conhecimento. 

A partir daqui, vem a associação com a idéia de poder. Segundo ele: 
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 Este vínculo originário entre a consciência lingüística e a mítico–
religiosa expressa-se, sobretudo, no fato de que todas as formações 
verbais aparecem, outrossim, como entidades míticas, providas de 
determinados poderes míticos, e de que a palavra se converte numa 
espécie de arquipotência, onde radica todo o ser e todo acontecer. 
Em todas as cosmogonias míticas, por mais longe que remontemos em 
sua história, sempre volvemos a deparar com esta posição suprema da 
palavra. (Idem. 1972: 64) 

 

Neste momento da análise, parece interessante e oportuno revisitar a abertura do 

Evangelho segundo João, cuja fórmula de atribuição de poderes especiais à palavra encontra 

paralelo em outras religiões. Diz o evangelista, que conviveu com Cristo, no prólogo do quarto 

evangelho: 

 

 “No começo (16), a palavra já (17) existia: 

a palavra estava voltada para Deus, 

e a palavra era Deus. 

no começo ela estava voltada para Deus. 

tudo foi feito por meio dela (18) e, 

de tudo o que existe, 

nada foi feito sem ela. 

Nela estava a vida (19)

e a vida era a luz dos homens (20). 

essa luz brilha nas trevas, 

e as trevas não conseguiram apagá-la”. 

 

Cassirer afirma (Idem. 1972: 65) que “nos relatos da criação de quase todas as grandes 

religiões culturais, a palavra aparece sempre unida ao mais alto Deus criado (...) o pensamento 

e sua expressão verbal costumam ser aí concebidos como uma coisa só, pois o coração que 

pensa e a língua que fala se pertencem necessariamente”. 
____________________________ 
16 – Na formação do universo, atente-se para o livro de Gênesis. 
17 – “A palavra” – em outras diversas traduções – o verbo. 
18 – “dela” = “a palavra” = a questão do poder, da importância da linguagem. 
19 – Idem ao comentário “3”. 
20 – Alusão a Jesus Cristo. 
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Na teologia egípcia, o deus criado Ptá detém o poder primordial “do coração e da língua”, 

por meio do qual ele dirige tudo e todos inclusive os outros deuses, a ele subordinados 

discursivamente. 

A importância e o poder da língua e da linguagem evidentemente ultrapassam o espaço 

religioso, espalham-se ou derramam-se por todas as ações humanas na sociedade, mas, sem 

dúvida em termos históricos, essa questão foi mais acentuada nas práticas religiosas da 

humanidade desde o que se convencionou chamar pré-história. 

Cassirer lembra, neste livro, que “milhares de anos antes da era cristã, concebe-se Deus 

como um ser espiritual, que pensou o mundo antes de criá-lo, e usou a palavra como meio de 

expressão e como instrumento de criação” (op. cit – 1972: 65) 

É impressionante a universalização do poder da palavra, da língua, da linguagem no 

percurso da humanidade. 

Na tradição indiana, o poder do discurso se antepõe ao poder dos próprios deuses. 

 
Do discurso dependem todos os deuses, todos os animais e todos os 

homens... O discurso é o imperecível, é o primogênito da lei eterna, a 

mãe dos Vedas, o umbigo do mundo divino. (op. cit. 1972: 66) 

 

Neste ponto do estudo, parece-nos oportuno citar uma passagem interessante e pertinente, 

quanto a este trabalho, do livro “Do Poder da Palavra” (ensaios de literatura e psicanálise) de 

Adélia Bezerra de Meneses. 

O capítulo II (1988: 39) traz como título “Scherazade ou o Poder da Palavra”. Scherazade 

é personagem da famosa narrativa da literatura árabe que principia e conclui as “Mil e uma 

noites”. 

A autora analisa a poderosa figura de Scherazade, cujo poder advém do uso da linguagem 

verbal, do poder da palavra, enfim, da linguagem; uma mulher que, por meio da palavra, “salva 

a raça feminina”. (1995: 43) 

Reconhece a autora que Scherezade vence a morte por meio da literatura, do uso da 

criação discursiva, portanto da linguagem. Como isso se deu? Deu-se discursivamente, de 

forma artística, com a personagem produzindo histórias que nunca acabam e que acabam por 

mudar o comportamento “mortal e vingativo”, do poderoso sultão de todas as Índias, da Pérsia 

e do Turquestão, chamado de Schariar. 
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Sustenta a autora “tratar-se da maior apologia da palavra de que se tem conhecimento. E 

analisar o papel da contadeira de histórias significará abordar o problema das relações da 

mulher com a literatura, da mulher com a palavra, da mulher com o símbolo e com o corpo”. 

(1995: 39) 

A história de Scherazade, com sua inteligência, sua memória prodigiosa, sua capacidade 

intelectual e poder de encantamento, parece-nos uma metáfora. Não no sentido aristotélico do 

termo, mas na acepção de “metáfora mítica” de Max Müller. 

A metáfora da astúcia e da capacidade feminina, concretizada, não pela beleza física, 

pelos atributos corporais, mas pelo conjunto corpo / mente / espírito. Esta é uma curiosa quebra 

de paradigma para a mentalidade da época em que o texto foi produzido, pois a visão da mulher 

do ponto de vista dos homens não era o padrão intelectual, mas sim o corporal, a beleza física. 

De certa forma, a palavra assume, nessa narrativa, o poder de controlar o poder. O que 

confirma o poder como um fenômeno de relação e o ser humano como um ser de comunicação, 

um ser de palavra(21). 

Voltando ao livro de Cassirer, ele insiste na questão do poder da palavra quando lembra o 

discurso dos cristãos, desde os primeiros tempos, até hoje, quando dizem: “em nome de Deus”, 

“em nome de Cristo”, em vez de apenas dizerem “em Deus”, “em Cristo”. Ora, quando Cristo 

diz, por meio do evangelista Mateus (18, 20) que “onde quer estejam dois ou três reunidos em 

meu nome, eu estarei em meio a eles”. Cassirer diz que estas palavras de Cristo equivalem a 

dizer o mesmo: “onde dois ou três, reunidos, pronunciem meu nome, aí eu estou realmente 

presente”. 

 

É no último capítulo do livro que Cassirer trata especificamente do “poder da metáfora”. 

Segundo ele, o pensar mítico e o lingüístico se enlaçam em toda parte e que a estrutura do 

mundo mítico e do lingüístico e determinada e dominada pelos mesmos motivos espirituais. 

Em última instância mito e linguagem estão submetidos às mesmas ou análogas leis espirituais 

de desenvolvimento, se conseguir mostrar uma raiz, uma origem comuns de onde ambos 

tenham surgido. Afirma ele que 

 

 
_________________________ 

((21) Jean – François Chanlat, Por uma Antropologia da Condição Humana nas Organizações, 1991) 
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para reconhecer esta função como tal e expô-la em sua pureza abstrata, 

cumpre percorrer os caminhos do mito e da linguagem, não para a 

frente, mas para trás — cumpre retroceder até o ponto de onde irradiam 

ambas as linhas divergentes. (Op. cit. 1972: 102) 

 

E Cassirer arremata esta passagem com uma alusão, ao mesmo tempo interessante e 

inovadora, quanto à questão da metáfora, afirmando que 

 
... por mais que se diferenciem entre si os conteúdos do mito e da 

linguagem, atua neles uma mesma forma de concepção mental. Trata-se 

daquela forma que, para abreviar, podemos denominar o pensamento 

metafórico. (Idem. 1972: 102) 

 

Portanto, parece que devemos partir da natureza e do significado da metáfora, se 

quisermos compreender, por um lado, a unidade dos mundos mítico e lingüístico e, por outro, 

sua diferença. 

Freqüentemente, foi ressaltado que a metáfora é o vínculo intelectual entre a linguagem e 

o mito. Para Cassirer, tais teorias divergem, porém, amplamente, quando aparece a necessidade 

de uma determinação mais precisa, mais clara, desse processo e da direção que ele segue. 

Ainda de acordo com Cassirer, a verdadeira fonte da Metáfora é buscada nas construções 

da linguagem; às vezes, na própria fantasia mítica; às vezes, é a palavra que, por sua natureza 

inicialmente, precedentemente metafórica, deve gerar o que ele chamou de “metáfora mítica e 

prover-lhe constantemente novos alimentos” (1972). Às vezes, ao contrário, leva-se em 

consideração o caráter metafórico das palavras como um produto indireto, ou como afirma ele 

“um patrimônio que a linguagem recebeu do mito e que ela tem como feudo dele” (1972). 

Cassirer cita Herder, em seu notável ensaio sobre a origem da linguagem, que destacou 

este caráter mítico de todos os conceitos verbais e lingüísticos. Para Herder: 

 

Visto que toda a natureza ressoa,  

nada mais natural, para o homem sensível, 

que ela viva, fale, atue.  

Certo silvícola vê uma árvore grandiosa,  

de copa magnífica e admira-se:  
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a copa rumoreja! 

É a divindade que se irrita! 

O selvagem cai de joelhos e adora! 

Eis a história do homem sensível, 

O obscuro liame pelo qual os verba nomina se formam, 

e seu facílimo passo até a abstração! (Apud Cassirer, op. cit. 1972: 103) 

 

Para muitos selvagens, cada coisa possui um gênio, seu espírito. Assim também era entre 

os gregos e os orientais. Isto acontece, afirma Cassirer, porque 

 
O homem, quisesse ou não, foi forçado a falar metaforicamente, e isto 

não porque não lhe fosse possível frear sua fantasia poética, mas antes 

porque devia esforçar-se ao máximo para dar expressão adequada às 

necessidades, sempre crescentes de seu espírito. 

Portanto, por metáfora, não mais se deve entender simplesmente a 

atividade deliberada de um poeta, a transposição consciente de uma 

palavra que passa de um objeto a outro. Esta é a metáfora individual, 

fruto da fantasia, enquanto que a metáfora antiga era mais 

freqüentemente uma questão de necessidade (grifo nosso) e, na maior 

parte dos casos, foi mais a transposição de uma palavra levada de um 

conceito a outro do que de um novo conceito, por meio de um velho 

nome. (Cassirer, 1972: 103) 

 

Cassirer observa com propriedade que o Romantismo explorou esta visão de Herder. Ele 

redefine mitologia como “um resíduo de uma fase muito mais geral do desenvolvimento do 

nosso pensar; é apenas um débil remanescente daquilo que antes constituía todo um reino do 

pensamento e da linguagem”. (Idem. 1972: 104) 

Estabelecendo uma ligação do conceito de metáfora (associado à questão do poder) com 

outras figuras que aparecem no discurso, desde os tempos míticos, Cassirer transcreve uma 

interessante passagem de Max Müller, a seguir reproduzida: 

 “Jamais se conseguirá compreender a mitologia, enquanto não se souber que aquilo que 

chamamos antropomorfismo, personificação, ou animismo (grifo nosso), foi, há muitíssimos 

séculos, algo absolutamente necessário para o crescimento de nossa linguagem e de nossa 

razão. Seria inteiramente impossível apreender e reter o mundo exterior, conhecê-lo e entendê-
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lo, concebê-lo e designá-lo, sem esta metáfora fundamental, (grifo nosso), sem essa mitologia 

universal, sem este ato de insuflar nosso próprio espírito no caos dos objetos e de refazê-los, 

voltar a criá-los, segundo nossa própria imagem. O princípio desta segunda criação que o 

espírito faz é a palavra, isto é, denominado e reconhecido, e que sem ela nada seria feito 

daquilo que foi feito”(22) (Max Müller, apud Cassirer, 1972: 104) 

Cassirer conclui o capítulo com a distinção entre dois tipos básicos de metáfora: A 

lingüística e a mítica(23). A primeira, dada também e principalmente pelo acontecimento da 

transposição e a segunda, a descrição perifrástica, de uma necessidade extralingüística daquele 

contexto sociohistórico da época. Cassirer conclui confirmando o que propunha para o capítulo, 

isto é, retoma o tema do poder da metáfora, afirmando ele: 

 
É que a linguagem não pertence exclusivamente ao reino do mito; nela 

opera, desde as origens, outra força, o poder do Logos. (1972: 119) 

 

Este poder refere-se a um certo nível de consciência nos usos da linguagem e ao poder da 

racionalidade no plano discursivo, o que remete ao uso dos recursos metafóricos de 

argumentação e persuasão a que se refere Olivier Reboul, como veremos em capítulos mais 

adiante. 

 

Em Paul Ricoeur 

 

No livro “A metáfora viva”, do filósofo francês Paul Ricoeur, temos um ensaio 

considerado modelar de abordagem interdisciplinar sobre a questão da metáfora. Esta 

interdisciplinaridade ocorre por conta dos diversos ângulos de análise que o autor imprime ao 

texto. Filosofia, retórica clássica, semiótica, semântica e hermenêutica dialogam e constituem 

um todo integrado. 

 
_____________________________ 
 (22) Releia-se a interessante abertura do Evangelho de João e os comentários já feitos sobre em capítulos 
anteriores. 
(23) Este conceito de “metáfora mítica”, de descrição perifrástica, como uma necessidade extralingüística do 
contexto, é um conceito possível de ser aplicado na análise dessa dissertação. Isto porque, para explicarmos 
determinadas passagens do Antigo Testamento, precisamos de um conceito que amplifique a idéia aristotélica de 
metáfora; um conceito, mas para perspectiva de “alegoria”, de uma “metáfora elastecida”, amplificada, do que 
o conceito de comparação abreviada. 
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A progressão de uma disciplina para outra segue a progressão das entidades lingüísticas 

correspondentes: a palavra ⎯ a frase e o discurso. Nesse contexto, a retórica da metáfora toma 

a palavra como unidade de referência. Conseqüentemente, a metáfora é classificada entre as 

figuras do discurso ⎯ numa só palavra ⎯ é definida como tropo “por semelhança”. Enquanto 

figura, a metáfora consiste num deslocamento e numa extensão do sentido das palavras, cuja 

explicação brota de uma teoria da substituição. 

Como se sabe, foi Aristóteles quem primeiro elaborou uma definição de metáfora que vai 

percorrer toda a história posterior do pensamento ocidental. A análise aristotélica situa-se no 

cruzamento de duas disciplinas: a retórica e a poética, que tinham objetivos distintos: a 

persuasão ⎯ no discurso oral ⎯ e a mimésis das ações humanas, na poesia trágica. 

Dividido em oito partes, intituladas “estudos”, Paul Ricoeur toma como uma das bases de 

seu trabalho a obra de Pierre Fontanier “Les figures du discours”. P

(24) 

Dois pontos principais compõem a base da discussão: 

1º) Mostrar que a retórica culmina na classificação na taxinomia P

(25)
P centrada nas figuras 

de desvio ou tropos. 

2º) Mostrar que o ponto de vista taxionômico vale para uma estática das figuras, mas não 

dá conta da própria significação, cujo desvio no nível da palavra é apenas o efeito. (1983: 07) 

 

Ao final dos oito estudos em que o livro está dividido, o autor conclui que conduziu seu 

texto para o tema que ele considera mais importante. 

A importância, segundo o autor, está no fato de a metáfora ser o processo retórico por 

meio do qual o discurso adquire a propriedade de libertar o poder de determinadas ficções em 

redescrever a realidade. Fazendo a ponte, a ligação entre “ficção” e “redescrição”, o autor 

considera estar repondo a descoberta que Aristóteles produziu na poética à plenitude merecida. 

Ricoeur deixa claro também que não visa a substituir a “retórica” pela semântica”, nem 

esta pela “hermenêutica”. 

 

 

 
___________________________________ 
(24) “As figuras do discurso”, obra clássica na classificação das figuras da retórica. 
(25) Taxinomia = Ciência da classificação; classificação das palavras. 
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Diferentemente de Reboul, que fala mais em “verossímil” do que em “verdade”, Ricoeur 

fala em fundar a “verdade metafórica”, fundar o encadeamento sistemático sobre a progressão 

da palavra à frase e da frase ao discurso. 

Ao pensar filosoficamente a retórica, Aristóteles a englobou em três campos (Ricoeur, 

1998: 13): 

1º) UUma teoria da argumentação U (esta parte constitui o eixo principal, pois é ele que vai 

fornecer o entrelaçamento da articulação com a lógica demonstrativa e com a filosofia); 

2º) UUma teoria da elocução U; 

3º) UUma teoria da composição do discurso U. 

A partir desse ponto, Ricoeur vai penetrando na retórica numa perspectiva histórica, que 

segundo ele, é a história da “pele mágica” (La peau de chagrin). Se existia retórica é porque 

havia necessidade dela, é porque havia eloqüência e eloqüência pública. Nesse contexto 

histórico e social, a fala (a enunciação) era uma arma, como ainda hoje é, com o objetivo de 

influenciar o povo perante o tribunal, durante as assembléias públicas. Reconstitua-se aqui o 

julgamento sumário a que Cristo se submeteu ante o Sinédrio. Além de não existir advogado de 

defesa, os acusadores de Jesus não davam trégua a qualquer intrevenção defensiva. Os doutores 

da lei ⎯ mais Anás e Caifás ⎯ a insuflar as massas para libertar Barrabás e crucificar o 

Salvador. Observe-se aqui também a confluência de dois poderes ⎯ o da palavra (da retórica) e 

o da palavra de uma autoridade religiosa constituída (os representantes do Sinédrio). 

Mas a retórica também apresenta uma outra face ⎯ a do elogio ou do panegírico. Este 

segundo aspecto da retórica era a mesma arma anteriormente referida, tanto nos tribunais 

quanto nas assembléias públicas. 

Destina-se também a obter a vitória nas lutas em que o discurso é decisivo (1998: 14). 

Ora, o que faz o emissor da mensagem, isto é, o sujeito (bakhtiniano), o falante, no capítulo 01 

do livro de Gênesis? Que faz Moisés, na mesma condição anterior, ao descer do Monte Sinai 

com as “tábuas da lei”? Que fizeram, enfim, os profetas, no Antigo Testamento, e legisladores 

hebreus, especificamente no Pentateuco? Recorreram à fala, à enunciação, entre outras coisas, 

como um instrumento de influência, de convencimento, de poder verbal frente às “doze tribos 

de Israel”. Como esta influência, este convencimento, para mudar o curso dos acontecimentos, 

poderiam obter êxito, sem a retórica, sem o poder da argumentação, sem a sensibilização das 

lideranças aliadas e das massas seguidoras? 
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Aliás, esta é uma das idéias defendidas nesta dissertação: a de que língua não é apenas um 

instrumento de comunicação, de transmissão de informação, mas de exercício de poder. 

Queremos demonstrar que as lideranças hebréias anteabraâmicas e antemosaicas, bem como as 

posteriores a essas, já haviam descoberto esta fonte de poder. 

Além de outras formas de argumentos, os “retóricos” e escritores hebreus criaram, 

magistralmente, uma “retórica” para seu tempo, para atender as suas necessidades gerenciais na 

condução do povo judeu. Esta retórica, isto é, esta arte de falar, de convencer, de argumentar, 

de se posicionar, de influenciar, com suas metáforas, suas metonímias e outras figuras de 

retórica (Reboul – 1998) ⎯ eram indicados para persuadir as multidões de seguidores. Toda a 

linguagem figurada que aqui aparece ⎯ metáforas, alegorias, metonímias ⎯ são uma 

manifestação discursiva do exercício do poder. Inclusive, cabe lembrar, nesse momento da 

dissertação, os Elementos da Comunicação e as Funções da Linguagem de Roman Jakobson. É 

evidente que esta classificação não existia na época, mas o fato lingüístico concreto já era 

praticado pelos falantes / escreventes, com podemos destacar em qualquer parte da Bíblia. 

Mas os dois estudos de Jakobson não serão aplicados ao corpus (textos selecionados) por 

ocasião da análise correspondente. 

Nesse momento do texto o que está em curso é a idéia de “poder” associada ao uso da 

linguagem. Como diz Ricoeur, em a “Metáfora Viva”, (1983: 15): antes da taxinomia das 

figuras, havia a retórica aristotélica; mas, antes desta, existiu o uso selvagem da fala e a 

ambição de captar, por meio de uma técnica especial, o seu perigoso poder...”. 

A retórica aristotélica, quatrocentos anos antes de Cristo, já é uma disciplina organizada, 

solidamente associada à filosofia pela teoria da argumentação, da qual a retórica, em sua fase 

de desprestígio, se separou. Mas para Ricoeur (1983), a retórica é tão antiga quanto a filosofia. 

Segundo ele, 

 
“A técnica fundada sobre o conhecimento das causas que engendram os 

efeitos da persuasão dá um poder extraordinário a quem a domina 

perfeitamente: o poder de dispor das palavras sem as coisas; e de dispor 

dos homens ao dispor das palavras”. (Op. cit., 1983: 116) 

 

Assim, os patriarcas hebreus, no Antigo Testamento, simbolizados por Moisés e Aarão 

(seu irmão mais novo) não têm ainda a posse de Canaã ⎯ metáfora da terra prometida ⎯ mas 
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o discurso tem o poder de acenar para promessa como uma realidade factível e com isso as 

lideranças vão dispondo dos liderados em direção ao atingimento da meta. 

Na prática, objetivamente, como um paraíso prometido por Deus ao povo hebreu, “de 

onde emana leite e mel” (Deuteronômio 13: 27), essa terra não existe, portanto eles não 

dispõem dela.P

(26)
P
 

Entretanto, discursivamente, eles dispõem dos homens ⎯ seus compatriotas ⎯ que vão 

compor os contingentes indispensáveis a empreender a luta para obter esta “coisa” que o poder 

da palavra dá o convencimento de sua existência, mas efetivamente não dá a posse. 

Sem essa retórica, sem essa metáfora, sem essa forma estilística especial de persuadir, 

sem esses recursos argumentativos da linguagem figurada, o resultado dificilmente seria o 

mesmo. 

Com outras palavras, entendemos com Reboul, Ricoeur, Aristóteles e tantos outros, que 

sem esse poder exercido discursivamente, intersubjetivamente, como se conseguiria mobilizar 

milhares de pessoas, num estado de ignorância geral em que se encontravam, para ocupar uma 

terra já ocupada, com uma população já estabelecida nela e cuja expulsão só se daria por meio 

de uma guerra, de extermínio sobre extermínio? Ricoeur faz uma observação intrigante acerca 

do caráter dualístico da retórica, isto é, de uma possibilidade de cisão, ou seja, a retórica 

existente como inimiga e como aliada. Para o autor, essa possibilidade acompanha, desde a 

origem, a história do discurso humano. Mas a metáfora, diz Ricoeur (1983: 106), “também terá 

seus inimigos que nela verão apenas um simples ornamento e puro deleite. E a filosofia não 

pode, por si só, desarticular a relação do discurso com o poder”. Feita esta constatação, Ricoeur 

pergunta: o que é persuadir? O questionamento provém do seguinte fato: em que medida a 

persuasão se distingue da adulação, da sedução P

(27)
P, da ameaça, isto é, das formas mais sutis de 

violência? O que significa influenciar pelo discurso? (1983: 17) Para Ricoeur, um dos méritos 

de Aristóteles foi o de elaborar este liame entre o conceito retórico de persuasão e o conceito 

lógico de verossímil, bem como o de construir uma retórica filosófica (1983: 18). O 

desdobramento da retórica e da poética interessa ao estudo da metáfora, na medida em que, em 

Aristóteles, a metáfora pertence aos dois domínios ⎯ retórica e poética. 
___________________________________ 
(26) O que concretamente existe é Jericó, que já está ocupada pelos filisteus. A terra prometida, metaforicamente, 
simbolicamente, talvez fosse toda a Palestina, cuja posse e motivo de briga há séculos. 
(27) A respeito da persuasão como sedução, veja-se o interessante livro de Nelly de Carvalho, “Publicidade – A 
Linguagem da Sedução”. 2005, citado nesta dissertação mais adiante. 
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De acordo com Ricoeur, a retórica aristotélica constitui, em primeiro lugar, uma técnica 

de eloqüência que tem a importância de, por exemplo, produzir a persuasão. Já a poética (a arte 

de compor poemas, principalmente trágicos), não depende (nem quanto à sua função nem 

quanto à situação do discurso) da retórica (arte da defesa, da liberação da repreensão, e do 

elogio). 

Para Aristóteles ⎯ diz Ricoeur ⎯ a poesia não é a eloqüência, pois não visa à persuasão, 

mas “produz a purificação das paixões, do terror e da piedade” (1983: 19).  

Assim, na visão aristotélica, poesia e eloqüência delineiam, dessa forma, dois universos 

distintos quanto ao discurso. E a metáfora possui uma base em cada um desses dois domínios. 

Numa explicação mais didática das bases aristotélicas da metáfora, é como se este 

fenômeno tivesse uma estrutura única, mas com duas funções: 

 
Uma função retórica    Uma função poética 
 
Mundo político da eloqüência.   Mundo poético da tragédia 
 
Associado ao tratado de argumentação,  A poesia não pretende provar nada, 
entendida como “a arte de inventar e  porque o seu projeto é mimético ⎯  
de encontrar provas”.    seu objetivo é dizer a verdade por 

meio da ficção, da fábula, do trágico. 
(1983: 21 e 22) 
 

 
Vale a pena introduzir nesse momento uma afirmação interessante de Émile 

Benveniste P

(28)
P, segundo ele 

 
A língua pode ser encarada, no interior da sociedade, como sistema produtivo: ela 

produz sentido, graças à sua composição que é inteiramente uma composição de 

significação e graças ao código que condiciona esse arranjo. Ela produz também 

indefinidamente enunciações graças a certas regras de transformação e de expansão 

formais; ela cria, portanto, formas, esquemas de formação; ela cria objetos 

lingüísticos que são introduzidos no circuito da comunicação... (1989: 103) 

___________________________________ 

(28) Problemas de Lingüística Geral II – (1989: 103)  
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É por esse motivo que, nas elaborações teóricas de Aristóteles, a trilogia Poiêsis / Mimésis 
/ Catharsis descreve de maneira exclusiva o mundo poético, isto é, o mundo da poesia. Esta 
trilogia não tem como se confundir com a tríade retórica / prova / persuasão. 

De acordo com Ricoeur, será necessário recolocar a única estrutura da metáfora 
sucessivamente no fundo das artes miméticas e das artes da prova persuasiva. 

O autor ainda aproveita essas duas categorias aristotélicas para dizer que a inserção da 
metáfora na poética e na retórica pode até causar problemas, mas, com esta elaboração, 
Aristóteles influenciou, há séculos, o destino da metáfora, quando a ligou às duas categorias 
mencionadas (poética e retórica), não no plano do discurso, mas no nível do segmento do 

discurso ⎯ o nome P

(29)
P. 

Na realidade, para as necessidades da lingüística contemporânea, o conceito aristotélico 
de metáfora tornar-se restritivo. Hoje, precisamos de um conceito de metáfora mais associado 
ao discurso. A partir de agora, Ricoeur vai aprofundar o estudo da metáfora na teoria 
aristotélica, apontando-lhe os traços que ele considera fundamentais. 

Para ele, o primeiro traço é este: Aristóteles liga a metáfora à palavra, ao nome e não ao 
discurso. A metáfora é algo que acontece no nome. Dessa forma, a teoria dos tropos está 
contida in nuce na definição de Aristóteles. 

 
2º Traço: Para Ricoeur, em Aristóteles, a metáfora está definida em termos de 

movimento: a epífora P

(30)
P de uma palavra é descrita como uma espécie de deslocamento, isto é, 

algo como no percurso “de” ⎯ “para”. Esta concepção de epífora traz uma informação e uma 
perplexidade. 

Informação ⎯ Em vez de designar uma figura entre outras, ao lado, por exemplo, da 
sinédoque e da metonímia, em Aristóteles, a palavra metáfora aplica-se a qualquer transposição 
de termos. Isto porque no grande filósofo grego, existe um interesse pelos processos, mais que 
pelas classes. Mas, e o que significa “transpor o sentido das palavras?” Significa ser a metáfora 
um pedido de empréstimo? E qual o sentido de pedido de empréstimo? É o que se opõe ao 
sentido próprio, referencial das palavras. Isto significa dizer que o recurso à metáfora é feito 
para preencher um vazio semântico. Nessa perspectiva, a palavra pedida de empréstimo toma o 
lugar da palavra própria, ausente, se esta existe. 
_________________________________ 
 (29) Para Aristóteles, o verbo não tem prioridade sobre o nome. (Op. cit. 1983: 23) 
 (30) Epífora – Figura diferente da anáfora, que é a repetição de uma palavra no começo da frase, a epífora é a 
repetição de uma ou várias palavras no fim de frase ou de várias frases. Exs.: a) Ele desejou tudo, tudo. 
 b) Ela desejou tudo, ela conseguiu tudo. Zélio dos Santos Jota, Dicionário de Lingüística, 1981: 120. 
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3º traço ⎯ O terceiro aspecto que Ricoeur analisa diz que a metáfora é a transposição de 

um nome que Aristóteles chama estranho (Allotrios), isto é, “que... designa uma outra coisa”, 

“que pertence a uma outra coisa”. Esta qualificação (epíteto) opõe-se aos termos “vulgar”, 

“corrente” (Kurion) que é definido do modo a seguir pelo próprio Aristóteles: 

 
Ora, chamo nome corrente (grifo nosso) àquele de que se serve 

cada um de nós” (apud Ricoeur, 1983: 29) 

 

Ricoeur observa que, desse modo, a metáfora é definida em termos de desvio. Com essa 

definição, o conceito aproxima o uso metafórico ao uso de “termos raros, ornamentados, 

forjados, alongados, abreviados, como o indica a enumeração acima referida” (1983: 29) 

Esta oposição e este parentesco mantêm desenvolvimentos importantes da retórica e da 

metáfora, que são, segundo Ricoeur: 

 

A escolha como termo de referência do uso vulgar das palavras indica uma teoria geral 

dos desvios, que se tornará, em determinados autores contemporâneos, o critério da estilística. 

Esse aspecto de desvio é destacado por outros sinônimos que Aristóteles atribui ao conceito de 

“Allotrois”. Explica o próprio Aristóteles: 

 
A elocução possui como qualidade essencial ser clara sem ser 

opaca. Ora, ela é clara desde que se componha de nomes 

correntes, mas então é opaca... É nobre e escapa à banalidade 

quando usa palavras Uestranhas U ao uso cotidiano (Xenikon). 

Entendo por isso a palavra insigne, a metáfora, o nome alongado 

e, de uma maneira geral, tudo o que está contra o uso corrente 

(para To Kurion – 1983: 30) (apud Paul Ricoeur, 1983: 82) 

 

Para Ricoeur, todos os outros usos (palavras, neologismos) de que a metáfora se aproxima 

são, eles também, desvios em relação ao uso vulgar. Ao contrário da idéia negativa de desvio, a 

palavra allotrios implica uma idéia positiva, a idéia de “pedido de empréstimo” (1998: 30). 

Aqui está a diferença específica ⎯ diz Ricoeur ⎯ da metáfora em relação aos outros 

desvios. Esta significação particular de allotrios resulta, não só da sua oposição a Kurion, mas 

também da sua composição com a epífora (in Ricoeur, 1983: 31). 



72 

O sentido deslocado vem de outro lado; é sempre possível definir um domínio de origem, 

ou de empréstimo da metáfora. 

Para haver desvio e empréstimo, o uso vulgar deverá ser “próprio”, no sentido de 

“primitivo”, “originário”, “natural”. Da idéia de uso vulgar à de sentido próprio vai um passo 

que decidirá acerca da oposição formada tradicional entre próprio e figurado. Este passo será 

dado pela própria retórica posterior; nada mais indica que Aristóteles o tenha dado.  

Que um nome pertença como próprio, isto é, essencialmente implícito na idéia de uso 

corrente, que é perfeitamente compatível com um convencionalismo como o de Nélson 

Goodman que, no momento certo, não deixamos de evocar (op. cit. 7º estudo, § 3º). A 

sinonímia acima evocada entre “corrente” (Kurion) e “usual” (To Eiôthos), do mesmo modo 

que a aproximação entre “clareza” e “uso cotidiano” (1983: 145) reservam a possibilidade de 

separar a noção de uso vulgar da de sentido próprio. 

Um outro desenvolvimento, não necessário, da noção de uso “estranho” é representado 

pela idéia de substituição. 

Veremos mais adiante que a teoria da interação é claramente oposta, pelos autores anglo-

saxônicos, à teoria da substituição.  (Mais adiante, 3º estudo). Ora, que o termo metafórico seja 

pedido de empréstimo a um domínio estranho não implica que ele seja o substituto de uma 

palavra vulgar que se pudesse encontrar no mesmo lugar. Parece, contudo, que o próprio 

Aristóteles empreendeu esse deslize de sentido, supõe Ricoeur, dando assim razão aos críticos 

modernos da teoria retórica da metáfora: a palavra metafórica vem tomar o lugar de uma 

palavra não metafórica que se poderia ter empregado (se de fato existir, diz Ricoeur); é sempre 

amplamente estranha, por empréstimo de uma palavra, presente e de substituição de uma 

palavra ausente. 

Estas duas significações, ainda que distintas, surgem constantemente associadas na teoria 

da metáfora e no próprio Aristóteles; assim, os exemplos de deslocamento de sentido são 

tratados freqüentemente como exemplos de substituição. Exemplifica Ricoeur: 

 

 

 
Homero diz de Ulisses que ele praticou “milhares de belos feitos, 

em vez de muitos (1983). Do mesmo modo: e a taça está para 
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Dionisos, assim como escudo para Ares, poder-se-á empregar o 

quarto termo “em vez” do segundo e reciprocamente. (1983: 33) 

 

E pergunta Ricoeur: Será que Aristóteles quer dizer que “o pedido de empréstimo de uma 

palavra metafórica presente sempre acompanhada pela substituição de uma palavra não 

metafórica ausente?” (1983: 33) 

Se assim for, o desvio será sempre uma forma de substituição e a metáfora será uma 

variação livre à disposição dos poetas. 

Segundo Ricoeur, Aristóteles designa aqui uma das funções da metáfora que é a de 

preencher uma espécie de “lacuna semântica”. Na tradição posterior, esta função será acrescida 

à de ornamentação. Assim, a tendência é a idéia aristotélica de Allotrios aproximar-se de três 

idéias consideradas distintas, que são resumidamente as seguintes: 

1) A idéia de desvio em relação ao uso vulgar. 

2) A idéia de empréstimo pedido a um domínio de origem. 

3) A idéia de substituição em relação à palavra vulgar ausente, mas disponível. 

 

Quanto a esta questão da aproximação, conclui Ricoeur nos seguintes termos: 

 
Pelo contrário, a oposição familiar à tradição ulterior entre sentido 

figurado e sentido próprio não parece aí implicada. É a idéia de 

substituição que surge como a de mais consideráveis conseqüências; 

se, com efeito, o termo metafórico é um termo substituto, a 

informação fornecida pela metáfora é nula, a metáfora tem apenas 

valor ornamental, decorativo. Estas duas conseqüências de uma 

teoria puramente substitutiva caracterizarão o tratamento da 

metáfora na retórica clássica. A sua rejeição seguirá a do conceito 

de substituição, ele próprio ligado ao de um deslocamento que afeta 

os nomes”. (Ricoeur, 1983: 34) 

 

Na continuidade do estudo em pauta, Ricoeur analisa o 4º traço. Este se refere a uma 

tipologia que se delineia no seguimento da definição: 

 
A transferência vai do gênero à espécie, da espécie ao gênero, da 

espécie à espécie, ou efetua-se segundo a analogia (ou 
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proporção). Uma enumeração e um desmembramento do domínio 

da epífora são assim esboçados e conduzirão a retórica ulterior a 

chamar metáfora apenas à figura aparentada à quarta espécie 

definida por Aristóteles, que apenas faz referência expressa à 

semelhança... (op. cit. – 1983: 35) 

 

A partir de agora, o que interessa a Ricoeur é a relação entre essa classificação 

(embrionária) e o conceito de transposição que constitui a unidade de sentido metafórico. Para 

Ricoeur, a metáfora comporta informação porque “re-descreve” a realidade. Ele propõe 

estudar, num momento posterior, esta função heurística da metáfora. Para isto, é preciso 

reconhecer não só o caráter do enunciado da metáfora, mas também o seu pertencimento à 

ordem do discurso e da obra. O autor refere ainda uma terceira hipótese, qual seja se a metáfora 

flui, brota de uma função heurística do pensamento. (1983: 39) 

No segundo estudo ⎯ A Família da Metáfora ⎯ o autor analisa e critica a noção de tropo 

de uma só palavra. Segundo o autor, esta noção “não só abafa o potencial de sentido contido na 

admirável definição inicial de metáfora, como também quebra a unidade de problemática da 

analogia entre idéias que se encontram assim dispersas em todos os tipos de figura”. (op. cit. 

1983: 97) 

Entre os “tropos impropriamente ditos”, isto é, as figuras de expressãoP

(31)
P, acredita 

Ricoeur, a ficção traz um grande parentesco com a metáfora: dar a um pensamento “para o 

tornar mais sensível ou mais agradável” (1983: 97) ou “os traços, as cores de um outro 

pensamento” (1983: 97, Apud Ricoeur, Op. cit.). 

 

 

 

 

 
__________________________________ 
P

(31)
P o estudo das figuras é feito pela retórica. Na definição de Fontanier, as figuras correspondem a todo uso da 

língua que “se distancia mais ou menos da expressão simples e comum”. Em seu tratado sobre retórica, o autor 
dividiu as figuras em sete classes separadas em gêneros, espécies e variedades. Ele fala ⎯ entre outras ⎯ em 
figuras de significação (tropos), figuras de construção (inversão, elipse, Zeugma, anacoluto); as figuras de 
elocução (repetição, gradação, aliteração, paranomásia); as figuras de estilo (perífrase, apóstrofe, comparação, 
antítese) e as figuras de pensamento (prosopopéia, concessão etc). 
(Charaudeau, Patrick e Maingueneau, Dominique – Dic. De Análise do Discurso – 2004: 237, 238) 
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Após a metáfora, ele cita a personificação que, como mostra a tradição, permite que um 

ser inanimado, insensível, abstrato ou ideal, transforme-se num ser vivo e sensível, enfim, 

numa pessoa. E o autor questiona se essa operação não faz lembrar a transferência metafórica 

do inanimado ao animado. Acredita ele que a personificação não ocorre apenas com a 

metáfora, mas também é operada pela metonímia e pela sinédoque. E ele completa: “E o que é 

que distingue a personificação por metáfora da metáfora propriamente dita senão a expansão da 

entidade verbal?” (1983: 97) 

Em seguida, Ricoeur também questiona o conceito de alegoria. Esta figura mostra um 

pensamento sob a imagem de um outro pensamento, mais apropriado para tornar o conteúdo da 

mensagem mais sensível ou mais impressionante do que se fosse apresentado de forma direta, 

sem qualquer espécie de “véu”. (1983: 97) 

Mas Ricoeur distingue alegoria de metáfora. Ele recorre a Fontanier, segundo o qual a 

metáfora ⎯ mesmo a continuada ⎯ por ele denominada de Ualegorismo U ⎯ oferece apenas um 

só verdadeiro sentido, o sentido figurado, já a alegoria “consiste numa proposição de duplo 

sentido, com sentido literal e sentido espiritual simultaneamente”. (1983: 97) 

Para Ricoeur, a definição de Fontanier permite interrogar se o duplo sentido refere-se 

somente ao produto das figuras de expressão e, conseqüentemente, não pode figurar nas figuras 

de significação? Ele acha que sim, mesmo que a razão, a causa ou a explicação não sejam 

claras. No capítulo 06, Ricoeur vai desenvolver as noções de metáfora forçada e metáfora de 

invenção. 

Com o conceito de “metáfora forçada”, ele se refere à catacrese e diz que a diferença entre 

esta “metáfora esquecida” ou entre esta “metáfora fossilizada” (no dizer de outros autores) e a 

outra metáfora está ligada a um fato de língua, isto é, para certas idéias o sistema lingüístico 

não possui signos. Ele cita Fontanier que afirma: 

 
A catacrese, em geral, consiste em que um signo já ligado a uma 

primeira idéia o seja também a uma idéia nova que nunca tenha ela 

própria possuído nem possua outro como próprio da língua. Ela é, 

por conseqüência, qualquer tropo de um uso forçado e necessário, 

qualquer tropo de que resulte um sentido puramente extensivo (op. 

cit. 1983: 100) 
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Quanto ao que se diz das “metáforas de invenção”, confirma-se o parentesco do tropo 

com o acontecimento da fala. 

A distinção livre-forçado afeta o uso e qualquer uso tende a tornar-se habitual e a 

metáfora, nessas condições, tende a reunir-se à catacrese. 

Com o terceiro estudo ⎯ a metáfora e a semântica do discurso ⎯ Ricoeur procede a uma 

revisão do que foi analisado nos dois primeiros estudos, que são: 

 

A palavra foi tomada como base da mudança de 

sentido em que consiste o tropo que a retórica clássica 

e antiga constantemente chamou metáfora. (Op. cit. 

1983: 101) 

 

O estudo agora empreendido é dedicado ao exame direto do papel enunciado, enquanto 

portador de um sentido “completo e finito, segundo o próprio Fontanier, para a produção de 

sentido”. 

A partir de agora, Ricoeur vai falar em enunciado metafórico. Isto significa dizer que a 

definição de metáfora como transposição do nome é falsa? Ele diz que ela é apenas nominal 

(grifo nosso) e não real, no sentido dado a estas duas expressões por Leibniz. 

A definição nominal permite identificar uma coisa, enquanto a definição real mostra como 

ela foi gerada, criada. 

Ainda de acordo com Ricoeur, as definições de Aristóteles e Fontanier são nominais, 

porque permitem identificar a metáfora entre os outros tropos. Entretanto, se a retórica 

investiga as causas geradoras, então não considera apenas a palavra, e sim também o discurso, 

uma teoria do enunciado metafórico. Parece evidente que esta posição postulada por Ricoeur a 

partir de agora está inscrita nas teorias lingüísticas pós-estruturalistas. 

O estudo empreendido a partir de agora vai, segundo ele, opor uma teoria discursiva da 

metáfora a uma teoria que a reduz a um acidente de denominação. Indo ainda um pouco mais 

longe, vários autores sustentam que uma teoria da interação solidária com uma concepção 

discursiva da metáfora é exclusiva de uma teoria da substituição, que, como já foi visto, é 

inseparável da definição de metáfora como modalidade desviante de denominação. 

A respeito dessa posição inclusiva da definição de metáfora, argumenta Ricoeur: 
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... a definição real da metáfora, em termos de enunciado, não pode 

eliminar a definição nominal em termos da palavra e do nome, 

porque a palavra permanece a portadora do efeito de sentido 

metafórico; é por isso que a definição de Aristóteles não é abolida 

por uma teoria que não diz respeito ao lugar da metáfora no 

discurso, mas ao próprio processo metafórico. (op. cit. 1983: 104) 

 

De qualquer forma, mesmo que uma teoria seja incompleta e, por isso, complementada 

por outra, o que não se pode perder de vista é que a palavra continua o “foco” básico, mesmo 

que necessite do “quadro” da frase. E como a palavra permanece a base do efeito de sentido 

metafórico, isto se dá em razão de que, no plano do discurso, a função da palavra é a de 

incorporar, materializar, a identidade semântica. Nessa perspectiva, é esta identidade que a 

metáfora afeta, embora seja algo difícil de analisar, de julgar, no entendimento de Ricoeur. 

No que toca a esta dissertação, as teorias de Aristóteles e de Fontanier ajudam, embora 

sejam incompletas para os propósitos iniciais que pretendíamos empreender. Assim, a 

princípio, somente elas talvez não nos sirvam inteiramente para nossos propósitos globais, 

porque não dispõem de determinados elementos que engendrem uma teoria de metáfora 

“coletiva”, isto é, uma metáfora textual, discursiva, enunciativa, com mais elasticidade, no 

sentido de incluir as perspectivas de Aristóteles, Fontanier e outras teorias até, desde que 

incluam o discurso, isto é, uma teoria mais abrangente. Assim, também recorreremos a outras 

teorias de metáfora que incluam a palavra (a visão nominal), mas que ultrapasse essa instância, 

fornecendo ao conceito de metáfora uma perspectiva mais global, holística, sistêmica, 

discursiva, na expectativa de que possamos nos valer delas para ampliar nossa análise. 

Só para revisitar alguns conceitos já analisados, não se trata de uma “comparação 

abreviada” (Quintiliano) nem uma “transposição” (Aristóteles), mas de uma espécie de 

“discurso alegórico”, cujo contexto lingüístico remete a um referente que efetivamente não 

existiu. Vamos nos utilizar também de uma teoria que se valha de todos os conceitos anteriores, 

isto é, não necessariamente que exclua a palavra, por exemplo, mas que vá muito, além disso. 

Isto porque, há recortes do “corpus” que poderão ser analisados pelas teorias da tradição, mas 

há outros que necessitam de uma teoria que considere o próprio texto simbólico, isto é, o texto 

em seu conjunto, o enunciado do emissor da mensagem e não apenas uma palavra com o 

sentido deslocado ou transferido. Nessa perspectiva, o enunciado, em seu conjunto, é 

simbólico, metafórico, na medida que é um simbolismo de poder. Por exemplo, a construção de 
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sentido do texto bíblico da “Torre de Babel”, ou do “Sacrifício de Isac”, explicitamente, não 

teve a intenção, talvez, por parte do redator do texto, que por sua vez, recolheu da tradição oral, 

de ser algo simbólico ou metafórico, com a consciência que temos hoje desse recurso 

lingüístico, discursivo, com todo seu simbolismo de poder. Talvez não. Referimo-nos aqui aos 

recortes do Pentateuco, os quais foram concebidos, elaborados, produzidos e enunciados para 

um público bem definido ⎯ o povo hebreu ⎯ como um referente verdadeiro, que teria existido 

historicamente. Portanto, talvez não tenha tido a intenção, o propósito de ser uma construção 

metafórica, mas, no nosso entendimento, na nossa hipótese, existiu a consciência de que ali 

estava uma “fala”, “um enunciado” (um acontecimento lingüístico concreto) que expressava, 

isto é, que se realiza discursivamente, um fenômeno divino. Os produtores dos textos criaram 

os acontecimentos, os cenários, o discurso, e os atribuíram à divindade (a Javé, ao Senhor), 

uma vez que, se esses acontecimentos fossem tipicamente humanos, e o discurso que os analisa 

também o fosse, quer dizer, se esse discurso não saísse do emissor para o receptor revestido de 

retórica, não teria a mesma força argumentativa e persuasiva. Ao deslocar, figurativamente, a 

fala do emissor ⎯ do verdadeiro ator social ⎯ para Deus, Javé ou uma outra entidade divina, 

um anjo, por exemplo, o texto adquire o “argumento de autoridade”, que nós, aliás, tantas vezes 

também o colocamos em nossos enunciados. E para que procedemos assim, senão para 

sensibilizar (persuadir) e convencer (argumentar) os interlocutores. Na realidade, está em jogo, 

nesse jogo, um complexo processo decisório unilateral e um complexo processo cognitivo, no 

plano bilateral, isto é, no plano das compreensões intersubjetivas. Insistimos: a decisão por uma 

linguagem retórica é consciente como é consciente também a opção de que a língua é o único 

instrumento de que dispomos para chegar ao outro, portanto, aos que pretendemos convencer, 

como afirma Benveniste: 

 
A linguagem é para o homem um meio, na verdade, o único meio de 

atingir o outro homem, de lhe transmitir e de receber dele uma 

mensagem. Conseqüentemente, a linguagem exige e pressupõe o 

outro. A partir deste momento, a sociedade é dada com a linguagem. 

Por sua vez, a sociedade só se sustenta pelo uso comum de 

comunicação. A partir deste momento, a linguagem é dada com a 

sociedade, assim, cada uma dessas entidades, linguagem e 

sociedade, implica a outra”. (Op. cit. 1989: 93) 
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Esta citação de Benveniste implica uma intertextualidade com Bakhtin (Volochinov), 

quando afirma ser a palavra o território comum do locutor e do interlocutor. Língua é interação, 

ou melhor, um lugar de interação e os sujeitos que interagem são atores e construtores sociais. 

Nessa perspectiva, a língua é um evento comunicativo e construído na interação (Bakhtin – 

Marxismo e Filosofia da Linguagem – SP – 2004). 

Ora, nesse processo interativo, que é a prática da linguagem, quem fala se posiciona e 

quem se posiciona quer resposta (retorno, feed-back), quer atingir o outro, que é o alvo do 

discurso, da mensagem. Assim, o locutor sabe que precisa atingir sua meta, obter resultados, 

mudar comportamento e obter adesão. No caso da análise em pauta, os líderes hebreus 

precisavam convencer seus liderados sobre a missão que a todos foi confiada, quanto à 

condução dos destinos “do povo de Deus”. No caso dos evangelhos, Cristo também precisa 

atingir suas metas, seus objetivos; precisava cumprir seu papel de anunciador da “boa nova”. E 

Cristo dispunha de pouco tempo (bem pouco que Moisés, que os patriarcas, que os profetas que 

o antecederam). Era preciso, pois, recorrer a uma linguagem poderosa, persuasiva, 

argumentativa, uma linguagem capaz de convencer lideranças, escribas e anciãos do templo, 

doutores da lei, pessoas do povo e os prepostos do Império Romano. 

Os milagres realizados por Cristo tinham a força do exemplo e da realidade empírica, mas 

era preciso também um discurso não–paradigmático, não trivial para ficar em simetria com o 

inusitado da doutrina cristã e com o espanto fenomenal dos milagres. O discurso, a enunciação, 

a fala não podiam ser de um colorido outonal ou hibernal. Havia de ser primaveril, às vezes: 

“Deixai vir a mim as criancinhas”; Tua fé te salvou”. Às vezes, estival, tropical; “eu te farei 

pescador de homens”; “eu não vim trazer a paz e sim a espada”; “não atireis pérolas aos 

porcos”. 

No caso dos atores sociais do antigo testamento, que não tinham o poder real e a 

autoridade de Cristo, era precisa buscar outras estratégias cognitivas para obter resultados. E 

então para que a mensagem tivesse credibilidade, fosse respeitada e seguida pelos outros atores 

sociais em interação, atribuía-se a Deus. A boca dos mortais era apenas o instrumento 

intermediário, era uma mediação entre o Todo Poderoso, Javé, Deus, o Senhor e as massas em 

busca de um Deus único e verdadeiro, onisciente, onipresente, protetor e provedor do povo por 

ele escolhido para ter sua pátria, seu solo para cultivar, sua cultura para orientar, educar e pôr 

ordem nos desvios e injustiças, inclusive dos reis. 
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Esta mensagem teria que vir da força poderosa que tudo criou, que tem o domínio sobre a 

natureza, sobre os homens e sobre os acontecimentos. 

Que autoridade, perante a totalidade do povo hebreu, teria o discurso dos patriarcas, dos 

profetas, para explicar, por exemplo, a origem, a criação do homem, do universo e o 

funcionamento desta coisa gigantesca e complexa que é o planeta Terra? 

Quem, entre as lideranças políticas, religiosas e intelectuais hebréias, teria tanto poder 

para explicar a diversidade lingüística entre os povos? Quem, entre os elaboradores textuais e 

os pensadores das Doze Tribos de Israel, há cinco ou seis mil anos, ou mais, teria a força, o 

poder da palavra, da retórica, para impor aos defensores de um sistema de trabalho de base 

escravista, que o homem trabalhasse apenas seis dias por semana, e não sete, como devia ser a 

prática até então? 

Quem, sem um pacto com Deus, sem uma interlocução com Javé, sem uma interação com 

o criador de tudo e todos, teria autoridade moral e cultural para convencer um povo ignorante e 

espiritualmente pouco desenvolvido a não mais sacrificar vidas humanas, em rituais de 

purificação e oferendas, como o acontecimento tão bem elaborado que seria o cruel, desumano 

e antidivino sacrifício de Isac? 

Só e somente só, no caso do povo judeu, a autoridade, a sabedoria e o poder de Javé, 

intervindo discursivamente, numa linguagem que todos entendiam, ora por meio de uma 

entidade celestial ⎯ um anjo ⎯ ora com voz humana interagindo com alguns iniciados 

(Moisés, os profetas). Havia uma certeza entre quase todos: tudo vinha de Deus, de um Deus 

vivo, que, de forma misteriosa, miraculosa, providencial, intervinha na história humana, para 

que tantas calamidades e tragédias não se consumassem e também que tantos benefícios fossem 

conseguidos. 

Imagine-se a belíssima, inteligente e providencial alegoria da entrega do Decálogo a 

Moisés que Deus efetuou no Monte Sinai. Considere-se todo o cenário que é construído 

discursivamente, retoricamente, o aparato misterioso e cultural, os rituais, a preparação e a 

espera do povo, a fala solene de Deus: 

 

 

 

“O senhor disse a Moisés: vai ao povo e...” (Êxodo) 
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Se Moisés, esta figura grandiosa e majestosa, com toda liderança e credibilidade de que 

era depositário entre os hebreus, com todo seu poder político, a ajuda retórica de Aarão e o 

apoio da hierarquia sacerdotal, tivesse dito ao povo exatamente o que disse, mas sendo o 

decálogo um texto legal fruto do consenso das lideranças hebréias, será que seria atendido em 

seus apelos civilizatórios? Será que, sem a retórica, sem a persuasão e argumentação 

praticados, haveria o mesmo resultado? Talvez seja oportuno lembrar o que disse um chefe 

religioso, um feiticeiro esquimó: 

 
“nós não cremos; nós tememos”. (Apud Netto, João Laurindo de 

Souza, in Razão, Religião e Estruturas de Poder, 1999: 24) 

 

Ora, Moisés “falava com Deus” e em nome de Deus, mas nem sempre era obedecido, 

imagine-se se não fosse uma força suprema, do céu, mais poderosa que o homem que agisse. 

É nesse sentido que tomamos, nesta dissertação, alguns textos escolhidos, alguns recortes, 

como “metafóricos” ou simbólicos, conotativos, portanto revestidos de uma linguagem 

retórica, com o uso pragmático de diversas figuras que fazem parte do repertório retórico. 

Destaque-se uma consideração: para o emissor da mensagem, para a fonte da informação, havia 

a consciência da linguagem figurada, metafórica, metonímica. Assim, não deveria ser para o 

destinatário, para o receptor da mensagem. A construção da realidade, nessas interações, não 

era um consenso explícito e transparente de realidade objetiva. Havia uma complexa rede de 

componentes, indo do ideológico ao pragmático. 

O discurso revestido de recursos retóricos correspondia a uma estratégia cognitiva e 

política das lideranças, considerando a realidade de suas necessidades e o pragmatismo dos 

resultados a ser atingidos. Esta perspectiva analítica, evidentemente, não elimina a 

possibilidade de uma finalidade instrumental e utilitária da linguagem. O recurso à retórica não 

deixa de ser uma busca, ao mesmo tempo, da melhoria da transmissão para uma melhoria da 

recepção. Esta hipótese, se verdadeira, implica analisar a comunicação humana como algo 

participante do complexo da engenharia do comportamento humano o que, por sua vez, implica 

uma dimensão sociológica e psicológica das questões relativas à comunicação entre os homens. 

Os atores sociais ⎯ os locutores ⎯ expressam-se para um auditório bem definido 

(Bakhtin) e espera dele um retorno (feed–back) em termos de mudanças de comportamento. Do 

ponto de vista contemporâneo da natureza da comunicação, (comunicação significando tornar 
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comuns interesses e objetivos), nossos antepassados saíram-se bem porque, uma questão 

prática era: como os comandantes daquelas multidões, sem os recursos teóricos e os 

instrumentos materiais, tecnológicos de hoje, obtiveram êxito em retirar o povo hebreu da 

rotina do Egito para as incertezas da longa travessia do deserto até a duvidosa terra prometida, 

a terra de Canaã, uma antiga promessa de Deus ao “povo escolhido”. (Esta não seria outra 

metáfora?). Como operacionalizar este trabalhoso empreendimento sem dois códigos básicos: 

um humano ⎯ histórico, social, construído pelos líderes “escolhidos por Deus” para esta 

tarefa; e outro código ⎯ divino ⎯ ditado aos escolhidos pela força suprema que está acima de 

todos os homens ⎯Javé, Deus, o Senhor, cuja sabedoria era incontestável, cujo poder era 

infalível e avassalador, cujos olhos, onipresentes, a tudo e a todos viam. 

Se existe metáfora aqui, não é apenas porque um nome (uma palavra) foi usada em 

sentido figurado ou desviado do sentido original, transposto de um objeto para outro, como na 

frase “na primavera, os campos se vestem de flores”. Nos exemplos anteriores, a metáfora é 

algo que não era comunicado como metáfora, como um evento simbólico. Ela era uma 

mensagem enviada do falante para o interlocutor como um evento real verdadeiro, concebido e 

elaborado, consensado entre as lideranças da cúpula dirigente, as quais transmitiam, de geração 

a geração, desde os tempos em que os hebreus eram ágrafos, portanto quando existia apenas a 

oralidade, até a constituição da língua hebraica. Esta tradição passou à posteridade como 

verdades. Por acaso, também não foi assim com a cultura metafórica oriental e greco-romana? 

Assim também não foi o que aconteceu aos povos primitivos da África e aos indígenas das 

Américas? 

Portanto, os processos de metaforização, isto é, de metaforizar conceitos, eventos naturais 

e sociais, talvez seja algo tão antigo quanto a existência do homem. 

Mas se a metáfora procura as causas geradoras, se tem esse poder de simbolizar conceitos, 

eventos, criações, se não considera apenas a palavra e o nome, mas também a frase, o discurso, 

ela se realiza num enunciado maior, realiza-se no nível do discurso, do discurso metafórico. 

Mas a palavra ⎯ o nome ⎯ aí também está contida o que resulta que as definições clássicas de 

metáfora não devem ser abolidas. A questão que nos parece não é esta, não é obrigatoriamente 

por aí. A questão é como amplificar, elastecer o conceito de metáfora. A teoria proposta por 

Ricoeur, segundo ele, opera constantemente uma teoria discursiva da metáfora a uma teoria que 

reduz a um acidente de denominação. 
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2.2.4 – A Teoria Conceptual de Metáfora de Lakoff e Johnson (TCM) 

 

George Lakoff é um lingüista cognitivo. Em parceria com Mark Johnson, ele publicou, no 

início dos anos 80, um livro sobre metáfora que é considerado, hoje, como uma obra 

revolucionária no campo do estudo da metáfora. 

O diferencial de Lakoff em relação ao que se estudou antes sobre a metáfora é este: para o 

autor, o fenômeno da metáfora “é situado essencialmente no pensamento e não na linguagem” 

(Apud Borborema Filho, tese de doutorado, UFPE, Recife, 2004: 54). Assim, em Lakoff, a 

dicotomia sentido literal versus sentido figurado não tem importância. A questão da construção 

de sentido inclui a mente humana na construção dos significados, contrariamente ao que 

pensava a teoria literal e pelo paradigma objetivista, criticados por Lakoff. 

Na teoria de Lakoff, a solução para liquidar, definitivamente, o paradigma objetivista e a  

teoria literal encontra-se no fato de considerarmos a questão do significado não como alguma 

coisa que nos é dada pronta, acabada, sem possibilidade de interferência do outro, isto é, do 

interlocutor; algo de que simplesmente nos valemos para nossos intentos. Mas considerar a 

construção do significado como algo ainda por fazer; algo que vai sendo negociado, construído, 

não numa atitude unilateral, mas na interação entre os participantes do fato social, incluindo, 

neste cenário, o ambiente, os componentes culturais comuns aos atores sociais, bem como a 

formação de conceitos que determinam de forma intensa como pensamos e como agimos. E, de 

acordo com Borborema filho, Lakoff afirma que 

 
Uma vez que agimos de acordo com nossos conceitos e já que 

nossas ações são reais, nossos sistemas conceptuais têm um papel 

central na criação da realidade. Onde se diz respeito à ação 

humana, a metafísica, quer dizer, nossa visão do que existe e é 

real, não é independente da epistemologia no sentido mais amplo 

da compreensão e conhecimento humanos. (Lakoff, 1987: 296 – 

TN 49, Apud Borborema Filho, op. cit. 2004: 62) 

 

 

Esta citação mostra a importância atribuída por Lakoff ao sistema conceptual humano, 

que é básico para compreender a teoria do autor sobre metáfora, explicitada a seguir. 
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A metáfora em Lakoff 

 

Segundo Borborema Filho (2004: 62), Lakoff e Johnson confirmam o caráter ubíquo da 

metáfora na nossa vida diária, não apenas na linguagem, mas também em nossos pensamentos 

e em nossas ações. Os dois autores da teoria em estudo sustentam que “nosso sistema 

conceptual, com base no qual pensamos e agimos, é de natureza fundamentalmente metafórica” 

(Apud Borborema Filho, 2004: 62). A posição teórica de Lakoff sobre metáfora retira o foco 

desse fenômeno de um lugar que ele ocupou durante séculos para um outro, que vai ser o 

seguinte, de acordo com as palavras do próprio Lakoff, (Apud Borborema Filho, op. cit. 2004: 

62): 

 
“... O lócus da metáfora é o pensamento e não a linguagem, que a 

metáfora é uma parte importante e indispensável da nossa forma 

ordinária e convencional de conceitualizar o mundo, e que nosso 

comportamento diário reflete nossa compreensão metafórica da 

experiência” (Lakoff, 1993: 204 – TN/51. Apud Borborema Filho, 

op. cit. – 2004: 63). 

 

No entender de Borborema Filho (2004), as bases da teoria de Lakoff estão nas 

generalizações, particularmente as que comandam a polissemia e os paradigmas de inferência e 

nos experimentos psicolingüísticos. Assim, para Lakoff 

 
A essência da metáfora é compreender e experienciar um tipo de 

coisa com base numa outra (Lakoff e Johnson: 1980: 5 – TN / 52, 

Apud Borborema Filho; 2004: 63) 

 

Este conceito de metáfora nos leva a várias inferências, tais como: 

 

a) A metáfora é basicamente a compreensão de um domínio conceptual obtido por meio 

de outro; 

b) A chamada metáfora conceptual (conceitual) tem por base e motivação a experiência, 

não apenas corpórea, física, mas também perceptual, cognitiva, biológica ou cultural; 
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c) A metáfora se fundamenta nas correspondências de componentes constituintes de um 

domínio conceptual fonte para os componentes constituintes de um outro domínio conceptual 

alvo. 

 

A teoria de Lakoff distingue as metáforas ontológicas e as convencionais. As projeções 

metafóricas são ontológicas porque são relacionais, isto é, relacionam as entidades de um 

determinado domínio com as entidades do outro. Já as metáforas convencionais são básicas, 

porque são correspondências “fixas” entre domínios conceptuais. Geralmente, nós as operamos 

inconscientemente e elas já fazem parte de nossas expressões lingüísticas da vida cotidiana. 

 

Os conceitos de metáforas estruturais, orientacionais e ontológicas. 

 

Em Lakoff, as metáforas conceptuais recebem uma tríplice classificação. Elas podem ser 

estruturais, orientacionais e ontológicas. 

a) Estruturais – “São aquelas em que um domínio conceptual alvo é estruturado com 

base noutro domínio conceptual fonte”. (op. cit. 2004: 69) Ex.: Tempo é dinheiro. 

b) Orientacionais – Estas metáforas não estruturam um conceito com base em outro. 

 

A denominação dada a esta tipologia de metáfora provém de sua “relação regular com o 

campo espacial (Borborema Filho, 2004: 69). 

Este tipo de metáfora ocorre em frases como: 

estou para cima hoje 

as coisas nunca estiveram tão em baixa 

ele faz serviço de alta qualidade. 

 

A orientação espacial sugere que a idéia de “bom” está relacionada com “para cima”, 

“para o alto”. Da mesma forma, diz Lakoff, saúde e vida estão “apara cima”, assim como 

“doença” e “morte” estão “para baixo”. Considere-se a frase do evangelista João (20:09) que 

diz: 

 
“Em verdade, ainda não haviam entendido a escritura, segundo a qual 

Jesus devia ressuscitar dentre os mortos”. 
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Quem ressuscita, ressurge, levanta-se, portanto, existe a idéia positiva de “para cima”; 

estava morto (sem vida, sem saúde) e agora está vivo (com vida, com saúde). 

 

c) Ontológicas – Para Lakoff (Apud Borborema Filho, op. cit. 2004: 71) – são as 

metáforas motivadas a partir de nossa experiência com objetos físicos. Essas experiências estão 

associadas particularmente a nosso próprio corpo e a objetos físicos e são elas que nos 

permitem compreender certos conceitos, tais como eventos, atividades, emoções, idéias como 

entidades ou substâncias. (Lakoff e Johnson, 1980, Apud Borborema Filho, 2004: 71). 

 

As metáforas ontológicas são usadas para variadas finalidades e nos possibilitam operar 

de modo minimamente racional com a experiência, vale dizer, com a vida. Para Lakoff, é está 

tipologia de metáfora que nos permite compreender frases como: 

 

a) “É preciso combater a inflação”. 

b) “Estamos trabalhando pela paz” (para referir-se) 

c) “A brutalidade da guerra nos torna menos humanos”. (para identificar causas). 

 

Para Lakoff, a personificação é um caso óbvio de metáfora ontológica na medida em que 

nos possibilita compreender entidades não humanas com base em características, motivações e 

atividades típicas dos seres humanos. (Op. cit. 2004: 73) 

Após explicitar os três tipos conceptuais de metáfora (estruturais, orientacionais e 

ontológicas), Lakoff trabalha os conceitos de esquemas imagéticos, de princípio da invariância 

e os modelos cognitivos idealizados (MCIS) que, embora interessantes, não estão diretamente 

relacionados com a análise de nosso corpus. 

É justo avaliar positivamente a teoria conceptual de metáfora proposta por Lakoff. Ela 

traz uma base empírica interessante e oferece uma perspectiva que as outras teorias analisadas 

até aqui, nessa dissertação, não puderam nos oferecer. 

Assim, o mérito da teoria conceptual de metáfora, de Lakoff e Johnson, é também o de 

nos permitir uma expansão do conceito de metáfora que ultrapassa o que postula a tradição, 

desde Aristóteles até mesmo autores contemporâneos. 
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2.2.5 – A Teoria da Fusão Conceptual de Fauconnier (TFC) 

 

A exemplo da TCM de Lakoff e Johnson, a teoria da fusão conceptual (TFC) também foi 

produzida em parceria, pois Gilles Fauconnier foi ajudado, em parte, por Mark Turner. 

Segundo Borborema Filho (Tese de Doutorado, UFPE, Recife, 2004: 87), trata-se de uma 

teoria que contribuiu com significativo avanço nos estudos lingüístico–cognitivos da 

atualidade. Borborema Filho (2004) avalia positivamente a teoria da fusão conceptual de 

Fauconnier afirmando que ela contribuiu, acrescentou substância às conquistas conseguidas 

pelas proposições da teoria da metáfora conceptual (TMC) de Lakoff. Afirma Borborema Filho 

que 

 
Comparativamente, avaliamos que ela tem em seu favor como sua 

principal característica o fato de não se limitar à investigação do 

fenômeno metafórico, como o faz a TMC, mas engloba vários tipos 

de fenômenos conceptuais que dizem respeito, de forma mais 

abrangente, e principalmente, a como nossa mente processa a 

construção de significado em geral e de forma mais pontual, direta 

ou indiretamente, à construção de significado pela linguagem 

natural como um todo. Alguns exemplos concernentes à linguagem 

que a integração conceptual é capaz de explicar são: os 

contrafactuais, os condicionais e as metáforas, é claro 

(Borborema Filho, Op. cit. 2004: 87). 

 

Fauconnier, como Lakoff, critica o tratamento da metáfora dado pela tradição, criticando 

a forma como é feita a abordagem do significado na linguagem natural que privilegiava uma 

semântica vericondicional, portanto uma semântica que procurava reduzir a construção do 

significado a questões de verdade e falsidade. Fauconnier, desse modo, insiste na idéia segundo 

a qual o significado das palavras não está nelas próprias, como se fosse algo imanente, mas 

resulta de uma operação cognitiva complexa, que se desenvolve no transcorrer do discurso e 

enfatiza a questão do contexto na construção do significado. Segundo Borborema Filho, isto foi 

pouco destacado na obra de Lakoff. O autor transcreve uma interessante consideração de 

Fauconnier, que reproduzimos a seguir. Diz o autor da teoria da fusão conceptual: 

 



88 

Uma expressão lingüística “E” não tem um significado em si 

própria; mais propriamente, ela tem um potencial de significado, e 

somente através de um discurso completo num contexto é que o 

significado será realmente produzido (Fauconnier, 1997: 37 – 

TN/71, apud Borborema Filho, op. cit. pág. 87) 

 

Até aqui, os fundamentos da teoria de Fauconnier já nos fornecem três pontos 

interessantes que merecem ser resumidamente recapitulados: primeiramente, as restrições que a 

TFC faz quanto aos fundamentos e ao alcance das teorias tradicionais. Em segundo lugar, o 

novo postulado quanto à forma como a mente humana processa o significado, isto é, como se 

dá a construção de sentido entre os interlocutores; e, finalmente, a rejeição à possibilidade de o 

significado ser algo imanente às palavras, de estar nelas próprias. 

Para Fauconnier, as expressões lingüísticas que utilizamos em nossos textos são apenas 

“indutores” que nos orientam na construção de significado que abrangem um processo 

cognitivo ao mesmo tempo complexo e criativo. Fauconnier (2002) diz que as palavras 

utilizadas em nossos discursos são “gatilhos para a imaginação”, são “ativadores” aos quais 

recorremos em nossas interações para que o falante / escrevente e o interlocutor / leitor ponham 

em ação um pouco do que sabem e operem isso de forma criativa, para chegarem a um 

significado. Segundo ainda Fauconnier (2002), a “fusão”, cujo conceito ele vai desenvolver em 

sua teoria, é uma parte decisiva nesse trabalho de imaginação. 

Aliás, para Fauconier, a fusão conceptual é o principal mecanismo de construção de 

significado de que dispomos. É oportuno registrar que, na TFC, o conceito de “fusão” refere-se 

ao processo de “integração conceptual”, cuja estrutura é composta de quatro partes, chamadas 

na teoria de “espaços mentais”. Dos quatro espaços, dois são chamados “entrada de dados” ou 

“imput”. O papel desses dois iniciais é o de trazer informação de domínios cognitivos distintos. 

O terceiro espaço é chamado de “genérico”, que mantém estruturas comuns aos espaços de 

imput. Por fim, entra, no processo integrado e integrativo, o quarto e último espaço, que é o 

lugar “para onde convergem todas as atenções finais do processo que Fauconnier chama de 

“fusão”. É neste espaço que ocorrerá “um conjunto de operações de combinações dinâmicas de 

modelos cognitivos resultando geralmente em estrutura emergente” (Borborema Filho, op. cit. 

2004: 89). 

Cremos ser oportuno lembrar, aqui, dois pontos importantes: primeiro, é que a teoria de 

Fauconnier traz, de maneira cristalina e inequívoca, o processamento metafórico para o terreno 
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da cognição; segundo: o processo de “fusão” acontece tanto por meio de “projeções parciais 

entre modelos cognitivos dos diferentes espaços da rede de integração”, quanto por intermédio 

da “projeção, também parcial, de estrutura conceptual de um espaço para outro” (Borborema 

Filho, op. cit. 2004: 89). 

A respeito dessas últimas exposições acerca da forma como se dá a fusão e da concepção 

de projeção ou correspondência, Fauconnier defende a importância das projeções no complexo 

processo de criação de significado e no ato de compreensão da comunicação de um modo geral. 

É oportuno revisitar o posicionamento do autor que assegura: 

 
Entender é criar. Comunicar é desencadear processos dinâmicos e 

criativos em outras mentes e nas nossas próprias. As projeções 

[...] podem ser cristalizadas (como a metáfora convencional e as 

construções gramaticais já instituídas), mas elas também operam 

on-line para gerar novos significados, visões e interpretações. De 

fato, as projeções cristalizadas fornecem um forte apoio prático 

para inovações on-line (Fauconnier, 1997: 182 – TN / 74; Apud 

Borborema Filho, op. cit. 2004: 89). 

 

Na esteira dessas considerações de Fauconnier, Borborema Filho afirma que o autor da 

TFC diz-se convicto de que a fusão nos possibilita executar uma nova interpretação da 

realidade, desde que aquela operação seja bem sucedida. Isto porque o processo fusionista não 

se restringe a simples construções conceptuais e é compreendido como um espaço de combate 

verdadeiro de análise e investigação mental que vai favorecer o surgimento de significados não 

previstos na sua formação. 

 

Espaços mentais – conceitos e importância para a T.F.C. 

 

Os espaços mentais são definidos como sendo constructos teóricos utilizados na 

organização dos processos cognitivos vinculados à produção de significado. 

Borborema Filho (2004), em sua tese de dourado, em cujo texto nos baseamos para 

lastrear este capítulo, traz uma citação de Coulson e Oakley que consideramos interessante e 

esclarecedora, por isso tomamos a decisão de reproduzi-la abaixo. Os dois autores citados 

assim se posicionam acerca dos espaços mentais: 
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 “Sendo uma teoria da semântica cognitiva, a teoria dos espaços 

mentais situa o significado nas representações mentais dos 

falantes, e interpreta as estruturas lingüísticas como dicas que 

instigam os falantes a instituir elementos na estrutura inferencial. 

Os elementos nos espaços mentais se referem aos objetos no 

mundo apenas indiretamente, como objetos nas representações 

mentais dos falantes, quer reais ou não”. (Coulson e Oakley; 

2000: 176 – TN / 75, Apud Borborema Filho, op. cit. 2004: 90). 

 

Como se pôde perceber até agora, a teoria dos espaços mentais vai ser um recurso 

utilizado por Fauconnier na elaboração de sua teoria sobre metáfora (TFC). Estes espaços 

correspondem a estruturas parciais e temporárias surgidas durante a fala e o pensamento. 

Fauconnier nos alerta que: 
 

“... à medida que o pensamento humano desabrocha, ele 

estabelece elaboradas configurações de espaços mentais ligados 

uns aos outros e ao conhecimento anterior. O gerenciamento do 

discurso é essencial [...] o pensador, o falante, o ouvinte e o 

participante do discurso devem se manter informados sobre os 

espaços criados sem conteúdos, as ligações entre eles e a ordem 

de oposição de cada um deles. O processo é dinâmico. Em 

qualquer estágio, deve-se saber ou ser capaz de decifrar como se 

mover discursivamente pela configuração (Fauconnier e Turner; 

1997: 72 – TN / 80, Apud op. cit. pág. 92) 
 

De acordo com Borborema Filho, é daí que sai a importância principal que as projeções 

têm no conjunto das duas teorias: a dos espaços mentais e a da fusão. 

Concluindo este capítulo, observamos que as teorias de Lakoff (TMC) e de Fauconnier 

(TFC) possuem mais pontos convergentes do que discrepantes. São duas teorias bastante 

recentes, que não estão ainda devidamente analisadas, criticadas, talvez também por isso sejam 

ainda duas propostas não muito divulgadas do grande público. Elas trazem, sem dúvida, 

interessantes contribuições, já que são duas teorias que se completam. 

Entre os aspectos interessantes das duas teorias, temos, por exemplo, primeiro: a idéia de 

que a metáfora é um fenômeno conceptual que não se dá só por meio da linguagem, mas 

também de outras formas de expressão, como a imagem visual, por exemplo. Um outro ponto 
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interessante nas teorias: segundo: é que nós participamos do processo de construção do 

significado, portanto, não somos sujeitos meramente passivos. 

Mesmo com diversos pontos positivos e inovadores, não vamos utilizar os postulados das 

duas teorias na análise de nosso corpus. Como já foi anunciado na metodologia, decidimos 

utilizar as teorias da tradição. Entendemos que, considerando a natureza textual do nosso 

corpus, a aplicação das teorias de Lakoff e Fauconnier exigiriam bases operacionais com cuja 

complexidade não estamos aptos a lidar. 
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2.3 – Retórica 

 

Reboul (1998) faz a abertura do assunto citando na obra Introdução à Retórica (1998) 

uma cena comum do final de uma palestra, quando um admirador dirige-se ao palestrante e diz: 

“admirei sua retórica”. Para o senso comum, retórica é sinônimo de coisa empolada, artificial, 

enfática, declamatória, às vezes até um tanto falsa. 

No começo dos anos 60, os acadêmicos redescobriram a retórica e devolvem à palavra a 

nobreza que tinha. Para Charles Perelman e Olbrechts - Tyteca, a retórica é a arte de 

argumentar. Oradores religiosos, jurídicos, políticos e até filósofos recorrem a ela. Para alguns 

autores, a retórica é o estudo do estilo e mais particularmente da figura. Para os primeiros, a 

retórica visa a convencer. Para os últimos, constitui aquilo que torna um texto literário. É difícil 

perceber o que as duas posições têm em comum. 

Entretanto, é esse elemento comum, que bem poderia ser o mais importante, ou seja, 

poderia ser a articulação dos argumentos e do estilo numa mesma função. 

Ao dizermos isso, estamos nos referindo à retórica clássica, iniciada com Aristóteles e 

estendida até o século XIX. É a ela que recorremos para definir retórica, já que este conceito 

tem ligações com arte, discurso e persuasão. Para Reboul, retórica é a arte de persuadir pelo 

discurso. E, segundo ele, 

 
Discurso é toda produção verbal — escrita ou oral — constituída por 

uma frase ou por uma seqüência de frases, que tenha começo e fim e 

apresente certa unidade de sentido”. (1998: prefácio — XIV) 

 

Na definição de Reboul, “a retórica não é aplicável a todos os discursos, mas somente 

àqueles que visam a persuadir”. Ele elenca uma tipologia com nove exemplos, expostos a 

seguir: 

 

—   Pleito advocatício 

— Alocução política 

— Sermão 

— Folheto 

— Cartaz de publicidade 
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— Fábula 

— Petição 

— Ensaio 

— Tratado de Filosofia de Teologia ou de Ciências Humanas. 

 

Ele cita ainda outros gêneros, tais como o poema satírico ou laudatório, o romance de tese 

não retórico — os discursos não persuasivos, poema lírico, tragédia, comédia, romance, contos 

populares e piadas. A retórica antiga dá à palavra discurso um sentido mais restritivo que o 

conceito hoje praticado na lingüística contemporânea. A retórica diz respeito ao discurso 

persuasivo, ou ao que um discurso tem de persuasivo. E o que é persuadir? (conceito diferente 

de argumentar). Para Reboul, persuadir 

 
é levar alguém a crer em alguma coisa”. Alguns distinguem 

rigorosamente “persuadir” de “convencer”, consistindo este último 

não em fazer crer, mas em fazer compreender. 

A nosso ver essa distinção repousa sobre uma filosofia — até mesmo 

uma ideologia — excessivamente dualista, visto que opõe no homem o 

ser de crença e sentimento ao ser de inteligência e razão, e postula 

ademais que o segundo pode afirmar-se ser o primeiro ou mesmo 

contra o primeiro. Até segunda ordem, renunciaremos a essa distinção 

entre convencer e persuadir. (Op. cit. 1998: X V) 

 

Continuando seu posicionamento, diz Reboul: “por outro lado, manteremos uma distinção 

pertinente, porquanto indiferente no próprio termo persuadir. 

 

1) Pedro persuadiu-me de que sua causa era justa. 

2) Pedro persuadiu-me a defender sua causa”. 

 

Reboul considera esta distinção fundamental para compreender a retórica, porque na 

sentença 1 “Pedro conseguiu levar-me a acreditar em alguma coisa”, enquanto na sentença 2, 

“Ele conseguiu levar-me a fazer alguma coisa”, não se sabendo se acredito nela ou não. 

Na esteira desta exposição, o autor confirma seu entendimento dos conceitos de retórica e 

de persuasão. Diz ele: 
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 “A nosso ver, a persuasão retórica consiste em levar a crer (como 
no exemplo 1), sem redundar necessariamente no levar a fazer 
(como no exemplo 2). Se, ao contrário, ela leva a fazer sem levar a 
crer não é retórica”. (1998: XV). 
 

Mais adiante, o autor detalha essa explicação, esclarecendo que uma pessoa persuadiu 
outra pessoa a fazer alguma coisa por ameaça ou promessa, e que nessas ações estava toda a 
eficácia de sua argumentação. 

Quanto a isto, diz Reboul, ser verdade em falar de eficácia, mas não de argumentação, 
porque “argumentação” visa sempre a levar a crer. 

E o autor desenvolve um raciocínio interessante para exemplificar a teoria. Certamente, 
por meio de promessa ou de ameaça, pode-se “persuadir” alguma pessoa a cometer um erro, 
mas esta pessoa estará persuadida de que o erro não é erro? 

O autor lembra, então, que existe um tipo de persuasão que não se obtém nem pelo 
dinheiro, nem pela promessa, nem pela ameaça: esta tipologia de persuasão é a que se refere à 
retórica. E Reboul conclui que a retórica é uma arte. Ele aproveita esta afirmação para registrar 
a dupla ambigüidade do termo. Traduzida do grego “Techné”, arte, tanto pode designar uma 
habilidade espontânea quanto uma competência obtida por meio do ensino. No que se refere à 
retórica, esta engloba os dois sentidos, isto é, o de técnica e o de gênio criador”. (1998: XVI) 

 
2.3.1 – Funções retóricas 

 
Como decorrência da própria definição, a primeira função da retórica é a arte de persuadir 

(1998: XVII). Esta é a função mais antiga e a mais flagrante. E uma questão básica é saber por 
quais recursos um discurso é persuasivo. Alguns estarão no plano da racionalidade; outros, no 
da afetividade. Ou ainda: uns meios serão mais racionais e outros mais afetivos, pois, para 
Reboul, razão e sentimentos são inseparáveis quando se fala em retórica. 

Quanto a esta questão dos meios dos recursos ou dos instrumentos, pondera Reboul: 
 

Os meios de competência da razão são os argumentos. E veremos que estes são de 

dois tipos: os que se integram no raciocínio silogístico (entinemas) e os que se 

fundamentam no exemplo. Ora, como já notava Aristóteles, o exemplo é mais afetivo 

que o silogismo; o primeiro dirige-se de preferência ao grande público, enquanto o 

segundo visa a um auditório especializado, como um tribunal. (1998 – XVII) 
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Os meios relativos à afetividade são, de uma parte, “o etos”, o caráter que o orador deve 

assumir para chamar a atenção e obter a confiança do auditório a que se dirige; de outra parte, 

“o patos”, isto é, as tendências, os desejos, as emoções existentes no auditório, foco da ação do 

orador, das quais este orador poderá tirar proveito(32). 

Assim, o aspecto persuasivo do discurso comporta dois ângulos, diz o autor: 

 
Um a que chamaremos de “argumentativo”; e outro, de 

“oratório”. Dois aspectos nem sempre fáceis de distinguir. 

Os gestos do orador, o tom e as inflexões de voz são puramente 

oratórios. Todavia, o que dizer das figuras de estilo, aquelas 

famosas figuras a que alguns reduzem a retórica? A metáfora, a 

hipérbole, a antítese são oratórias por contribuírem para agradar 

ou comover, mas são também argumentativas no sentido de 

exprimirem um argumento, condensando-o mais contundente. 

Assim é a célebre metáfora de Marx: “A religião é o ópio do 

povo”. (1998 – XIV) 

 

A função hermenêutica 

 

Como se pode depreender do item anterior, a função persuasiva é primordial, mas não é 

única. Se a retórica é a arte de persuadir pelo discurso, necessário se faz compreender que o 

discurso não é e nunca foi um evento desintegrado, isolado. O discurso não acontece num vazio 

verbal, num vácuo social. Ele está relacionado ao que o precedeu e ao que se lhe segue. Por 

exemplo, opõe-se a outros discursos que o precederam ou que lhe sucederão. 

 

A lei básica da retórica é: 

 
“o orador — aquele que fala ou escreve para convencer — nunca está sozinho, 

exprime-se sempre em concordância com outros oradores ou em oposição a eles, 

sempre em função de outros discursos” (idem 1998: XIX). 

__________________________________ 
(32) Reboul lembra que Cícero – orador romano – de forma um pouco diferente faz a distinção entre DOCERE, 
DELECTARE e MOVERE: 
DOCERE (Instruir, ensinar) é o lado argumentativo do discursivo. 
DELECTARE (agradar) é o seu lado agradável, humorístico. 
MOVERE (comover) é aquilo com que ele abala, impressiona o auditório. 
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Assim, o trabalho persuasivo requer uma operação cognitiva complexa em que o orador 

precisa compreender seu contraponto, captar a força da retórica de seus opositores assim como 

suas deficiências. Essa operação de interpretação é feita por todos os atores envolvidos na 

arena social de forma mais ou menos espontânea. 

Segundo Reboul, até as crianças dão provas de perícia hermenêutica, quando percebem o 

exagero da ameaça dos pais ou quando interpretam determinada frase de um adulto no sentido 

que lhe é conveniente. 

Como sabemos, para a lingüística cognitiva, falar, escrever, ouvir são operações 

complexas. Envolvem variáveis que não se restringem ao domínio das modalidades de código, 

por exemplo. Da mesma forma, para um ator social ser considerado bom orador, não é 

suficiente apenas saber falar. É preciso saber a que auditório está se dirigindo, isto é, a quem se 

está falando. É importante compreender o discurso do outro, “seja esse discurso manifesto ou 

latente, detectar suas ciladas, sopesar a força de seus argumentos e, sobretudo captar o não-

dito”. (Idem, ou op. cit. XIX) 

Como se sabe, a função hermenêutica está relacionada à arte de interpretação de textos e 

hoje a retórica é mais praticada como a arte de interpretar discursos e menos como a de 

produzi-los. Com isso, muda-se a perspectiva da retórica: uma arte com o foco mais numa 

teoria que visa a compreender e menos a que visa a produzir. 

 

A função heurística 

 

Como foi dito, o discurso não é um ato isolado, produzido num vácuo social. A arte de 

persuadir pressupõe que temos interlocutores, opositores, debatedores; enfim, que não estamos 

sozinhos. A arte da persuasão é exercida na interpretação do discurso do interlocutor, do outro. 

E então, pergunta Reboul, será mesmo necessário persuadir? Pode-se até entender a persuasão 

como um modo insidioso de tomar o poder, de dominar o outro pelo discurso. O autor em 

estudo diz que 

 
Podemos achar isso, é certo, desde que nos abstenhamos de 

persuadir alguém disso. (Op. Cit, XX) 
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Esta terceira função da retórica tem sua conclusão efetuada como uma função de 

descoberta. Isto significa dizer que, quando recorremos à retórica, não o fazemos só para obter 

poder, mas também para encontrar alguma coisa. Daí vem a denominação de função heurística, 

do verbo grego EURO, EUREKA, ENCONTRAR. Assim a função heurística refere-se a uma 

espécie de descoberta como um insigth. 

 

A função pedagógica 

 

No final do item anterior, Reboul procede a uma análise interessante e reveladora da 

função heurística da retórica num mundo confuso e sem certezas como o nosso. A tradição 

filosófica do ocidente esforça-se para demonstrar o homem como um ser racional, um ser de 

pensamento. Entretanto, os comportamentos praticados na vida cotidiana e as produções 

culturais feitas pelos homens nem sempre confirmam aquele esforço. Contrariamente à 

tradição, o homem é um ser mais de desejo, de carências, do que de racionalidade. E o mundo 

construído pelos humanos é assim sem tanta evidência, sem previsão certa. Nele, o papel da 

retórica é também o de esclarecer os tomadores de decisão, isto é, esclarecer aqueles que 

deverão dar a palavra final, seja juiz, pai, mãe, chefe ou qualquer autor em posição decisória. 

Deve contribuir para se encontrar uma solução onde ela ainda não existir. 

É aqui que vai entrar a quarta função advogada por Reboul — A pedagógica. 

Ele lembra que pode ser criticado por criar tantas funções para a retórica, entretanto 

sustenta o autor que “a arte do discurso persuasivo implica a arte de compreender e possibilita 

a arte de inventar”. E aqui entra a última função da retórica, segundo ele “a pedagógica”, que 

está presente nas práticas educativas, mesmo que não tenham esse nome, como afirma Reboul: 

 
Ensinar a compor, segundo um plano, a encadear os argumentos 

de modo coerente e eficaz, a cuidar do estilo, a encontrar as 

construções apropriadas e as figuras exatas, a falar 

distintivamente e com vivacidade, não serão retórica, no sentido 

mais clássico do termo? (Op. cit. 1998: XXII) 

 

Ele responde que podemos demonstrar, com relativa facilidade, que os critérios usados 

pelo professor de língua ou de filosofia para avaliar uma redação (uma produção de texto), 
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quais sejam não fugir ao assunto proposto, seguir um plano, as questões da argumentação e do 

estilo são critérios encontrados com outros nomes na retórica clássica. 

 

2.3.2 – Retórica e construção de sentido 

 

Quando duas ou mais pessoas estão numa interação face a face ou quando, num ato 

dialógico, uma pessoa lê o que outra escreveu, a compreensão do texto não é automática, 

apenas porque o código entre ambos os atores é comum. Decodificação não implica 

automaticamente a compreensão do que o outro diz. Esta observação significa que, a princípio, 

construção de sentido é um processo cognitivo complexo, que depende de diversos fatores e 

não apenas de quem envia a mensagem ou do simples domínio do código em que a mensagem 

foi lingüisticamente concretizada. Assim, quando lemos, hoje, qualquer passagem da Bíblia, ou 

quando os ouvintes ou leitores daqueles textos os ouviram ou os leram, o processo cognitivo de 

compreensão não era linear, não era universal, não era uniforme. Por exemplo, nem tudo o que 

Cristo dizia era compreendido sequer por todos os apóstolos, que eram, supostamente, mais 

preparados para entender tais mensagens do que outros particularmente os cidadãos do povo, 

cuja grande maioria, para os padrões educacionais de hoje, era analfabeta. 

Ora, a grande maioria dos textos bíblicos antes de serem lidos foram apenas ouvidos. 

Muito tempo depois é que foram registrados por escrito. E de que depende a compreensão 

completa de um texto, de que depende o acesso ao sentido por parte dos atores sociais 

envolvidos? Não pretendemos, aqui, aprofundar o assunto, mas cremos que depende dos 

conhecimentos lingüísticos e enciclopédicos, de fatores culturais e dos diversos contextos em 

que se dá o diálogo ou a interação. Além do contexto histórico e social, Malinowski (1923, 

apud Koch, ingedore – 2003: 22) fala ainda do “contexto de situação” e do “contexto de 

cultura”. 

No livro “Desvendando os Segredos do Texto” (Koch, 2003: 13 a 20), desenvolve um 

interessante capítulo acerca da questão do processo cognitivo de compreensão textual. Ela 

comenta as três principais concepções de língua, sujeito, texto e sentido que podem ajudar na 

explicação da capacidade ou competência textual das pessoas. Como estratégia de sintetizar as 

referidas concepções, que a autora chama de “clássicas”, elaboramos o quadro esquemático, 

sintético que expomos a seguir. (2003: 83) 

 



LÍNGUA, SUJEITO, TEXTO E SENTIDO; CONCEPÇÕES 
CONTROVERSAS – QUADRO SINÓTICO. 

 
1) Concepção 2) Concepção 3) Concepção 4) Concepção 
   de língua    de sujeito    de texto    de sentido 
 
 
1ª) Língua como repre- Sujeito psicológico, - Texto é um produto  -Modelo “hermenêu- 
sentação do pensamento: individual, dono de (lógico) do pensamento = tico”: 
 suas vontades e de representação mental. - O sentido é criado pelo 
- Consciência individual suas ações.  Intérprete. 
no uso da linguagem. - Um ego que constrói - Nada cabe ao leitor. - O sujeito da enuncia- 
 uma representação mental.  cão é responsável pelo 
 - Sujeito cartesiano, sem  sentido. 
 história. 
 - Deseja que o interlo- 
 cutor capte a mensagem 
 com foi mentalizada. 
 
 
2ª) Língua como estrutura: - Sujeito determinado, - Texto é simples produto - Modelo criptológico: 
- Quem fala é um sujeito assujeitado pelo sistema. da codificação do emissor - O sentido esta lá: 
anônimo. - Sujeito = repetidor a ser decodificado pelo descubra. 
- A ideologia dominante = dependente leitor / ouvinte. 
dá-lhe a ilusão de pensar passivo. - Texto codificado 
livre (Possenti). - Caracterizado por uma = explícito. 
 não-consciência. - Leitor passivo. 
 - Não é dono de seu - A coerência é proprie- 
 discurso nem de sua dade do texto. 
 vontade. 
 
 
 
3ª) Língua como lugar Sujeito = entidade psicossoci- - Texto: é o lugar - Modelo superprag- 
da interação: al. próprio da interação. Mático: 
- Sujeitos são atores sociais. - Caráter ativo. - Nele, os sujeitos - O sentido é uma atividade 
- Concepção interacional - Sujeitos são atores, se constroem e são interativa complexa. 
ou dialógica da língua construtores sociais. construídos. - O sentido se realiza 
- Língua: “Um projeto - Sujeito bakhtiniano, - Possui implícitos, também com base 
de dizer”. social, histórica e compreensíveis com lingüística, mas requer 
 ideologicamente situado. o contexto sociocogni- “saberes”. 
 - Tudo passa pelo sujeito tivo dos participantes A coerência está associa- 
 (Vion, 1992). da interação. aa ao contexto 
 “Eu sou na interação”. É um evento comunicativo. Sociocognitivo e intera- 
 - A identidade do sujeito é - É construído na cional 
 construída na relação com interação texto-sujeito. 
 a alteridade. 
 - Participante do sentido. 
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Após a exposição das concepções resumidas no esquema (língua, sujeito, texto e sentido), 

a autora em questão confessa ser adepta da concepção interacional da linguagem, em que os 

sujeitos são ativos na produção de sentido, pois o texto é um lugar de interação. 

Outras questões devem ser ainda e também analisadas, pois os atos de falar / escrever / 

compreender são atividades complexas, por isso afirma Koch: 

 
É claro que esta atividade compreende, de parte do produtor do 

texto, um “projeto de dizer”: e da parte do interpretador (leitor / 

ouvinte), uma participação ativa na construção do sentido, por 

meio da mobilização do contexto (em sentido amplo, conforme 

será conceituado mais adiante), a partir das pistas e sinalizações 

que o texto lhe oferece. Produtor e interpretador são, portanto, 

“estrategistas”, na medida em que, ao jogarem o “jogo da 

linguagem”, mobilizam uma série de estratégias ⎯ de ordem 

sociocognitiva, interacional e textual ⎯ com vistas à produção do 

sentido. (2003: 19) 

 

Segundo a autora, foram essas convicções que a levaram a adotar a definição de texto 

esposada por Beaugrande (1997: 10) segundo a qual um texto é “um evento comunicativo no 

qual convergem ações lingüísticas, cognitivas e sociais” ⎯ (2003: 20). A autora retoma 

Bakhtin, que vê o complexo textual como um evento dialógico, de interação entre sujeitos 

sociais, pertencentes ou não a mesma época, ou ao mesmo grupo social, entretanto, sempre será 

um diálogo. 

Como estamos levantando essas questões como suporte para analisar os textos do corpus, 

vale a pena revisitar Bakhtin quando discorre sobre a complexidade das relações entre produtor 

/ planejador / texto / leitor / ouvinte. Afirma o autor: 

 
Cumpre ainda acrescentar aqui uma observação extremamente 

importante: a consciência lingüística dos sujeitos falantes não tem 

o que fazer com a forma lingüística enquanto tal. De fato, a forma 

lingüística, como acabamos de mostrar, sempre se apresenta aos 

locutores no contexto de enunciações precisas o que implica 

sempre um contexto ideológico preciso. (2004: 95) 
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O contexto ideológico não tinha aparecido ainda nos diversos itens de contexto que 

interferem na relação do complexo língua / sujeito / texto / sentido. Só que, em Bakhtin, a 

questão da ideologia é algo, não apenas presente; é um conceito, ou uma categoria de análise, 

inseparável do conceito de língua. Para ele, “a palavra é um fenômeno ideológico por 

excelência” (2004: 35) é “tudo que é ideológico possui um valor semiótico”. (2004: 32) 

Afirmando que o que faz com que uma palavra seja uma palavra é a sua significação no 

enunciado, acrescenta o filósofo de linguagem: 

 
Na realidade, não são as palavras que pronunciamos ou escutamos, 

mas verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, 

agradáveis ou desagradáveis. A palavra está sempre carregada de 

conteúdo ideológico ou vivencial. É assim que compreendemos as 

palavras e somente reagimos àquelas que despertam em nós 

ressonâncias ideológicas ou concernentes. (2004: 95) 

 

Insistindo na questão ideológica, isto é, vendo as manifestações da linguagem como 

fenômenos essencialmente sociais e ideológicos, Bakhtin afirma que “a consciência individual 

é um fato socioideológico” (2004: 35) e que nas nossas interações verbais, observa o autor que: 

 
Em condições normais, o critério de correção lingüística cede lugar 

ao critério puramente ideológico: importa-nos menos a correção da 

enunciação do que seu valor de verdade ou mentira, seu caráter 

poético ou vulgar. A língua, no seu uso prático, é inseparável de seu 

conteúdo ideológico ou relativo à vida. (2004: 96) 

 

Fica evidente, neste comentário, que a questão pragmática importa mais que as questões 

sintáticas ou mesmo semânticas. Fica nítido também que analisar textos, na perspectiva do uso 

da língua como poder e do uso da retórica como forma de reforçar este poder, é algo 

inseparável de comportamentos ideológicos.  
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3 - Análise do corpus 

 

3.1 – Análise do corpus: visão geral dos dados 

 

Como já vimos, por questões didáticas e de organização, os dados do corpus para análise 

estão divididos em duas partes. A primeira corresponde a vinte passagens do denominado 

Antigo Testamento. A princípio, a intenção era analisar apenas o Pentateuco. O evoluir do 

estudo mostrou a necessidade de estender a análise para mais alguns outros livros do Antigo 

Testamento. Os extratos da chamada Nova Aliança correspondem à segunda parte de análise do 

corpus e consta de pequenos e médios trechos dos quatro evangelistas canônicos e dos Atos dos 

Apóstolos. Os critérios utilizados na escolha dos trechos são evidentes: foram selecionados 

vinte excertos que comprovam as hipóteses do título da dissertação, isto é, passagens que 

mostram o poder da linguagem figurada, da retórica, no processo dialógico e interativo da 

linguagem. Tanto as passagens do Antigo Testamento quando as do Novo foram selecionadas 

também por serem paradigmáticos, por seu simbolismo e por seu significado como eventos 

comunicativos. Os exemplos escolhidos devem servir de referência para o conjunto de idéias 

que o texto da dissertação pretende mostrar e que estes recortes possam efetivamente 

representar. 

 

3.2 – Visão geral do corpus 

 

Os exemplos escolhidos foram enumerados de acordo com a ordem que eles aparecem nas 

três traduções em que nos baseamos, a saber: 1º) A Bíblia da TEB ⎯ das edições Loyola. 

Trata-se de uma tradução ecumênica, baseada em textos originais e reproduzindo o texto 

integral, inclusive com os textos deuterocanônicos ou apócrifos. 2º) A Bíblia Sagrada ⎯ 

Edição Pastoral da Editora Paulus (SP-1990). Trata-se de uma edição crítica, bem comentada e 

bem contextualizada, além de ser traduzida numa linguagem muita aproximada da 

contemporaneidade. Para esta edição utilizamos amostras também do Antigo Testamento. 3º) O 

Novo Testamento ⎯ Editora Ave-Maria (SP-2000). Esta edição forneceu os excertos de 

análise da segunda parte do Corpus. Trata-se de uma boa edição, crítica e com bons 

comentários de pé de página. 
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Como sabemos hoje, a Bíblia, no todo, foi redigida em aproximadamente dez séculos. 

Bastaria este fato para se afirmar que ela não é produto de um único autor, ou mesmo de uma 

meia dúzia de autores. 

Na realidade, a Bíblia é fruto de uma imensidão de escritores, cuja maior parte é hoje 

desconhecida. Sabe-se, atualmente, que os primeiros a redigir seus textos recorreram a 

tradições orais existentes muito antes deles. 

Sabemos também que a escrita foi inventada cerca de 3.100(33) anos antes de Cristo e, 

naquela época, os povos transmitiam oralmente, de pai para filho, as histórias acerca de seus 

ancestrais e das origens dos povos. Transmitiam também provérbios, orações e outros textos 

que foram ao longo do tempo, lentamente, sendo modificados, adaptados e enriquecidos. 

No caso específico do corpus desta dissertação — A Bíblia — trata-se de uma espécie de 

“enciclopédia” da época, com uma variedade de livros muito diferentes. Nela, encontramos 

narrativas históricas, como o livro dos Reis; lendas e contos, como Jonas; poemas, como 

Cântico dos Cânticos; orações, como os salmos e ensinamentos, como o livro dos Provérbios. 

Já o chamado “Novo Testamento”, constituído de 27 pequenos livros, é formado pelos quatro 

evangelhos canônicos, pelos Atos dos Apóstolos, pelas diversas epístolas e pelo apocalipse do 

evangelista João. 

Assim, numa obra de grande variedade como a Bíblia, é perfeitamente normal que nela, 

isto é, que em suas varias tipologias de textos, encontremos as diversas estratégias que o ser 

humano criou para convencer seu interlocutor e obter dele uma variedade enorme de ações, 

entre essas, as tão pretendidas mudanças comportamentais. Entre essas estratégias, estão os 

recursos retóricos ou estilísticos. No interessante livro “Publicidade — a linguagem da 

sedução”, Nelly Carvalho (2003: 74) abre o 4º capítulo com a seguinte observação: 

 

 

 

 

 

 
___________________________ 
(33) Os registros escritos mais antigos de que temos notícia são os cuneiformes dos sumérios há cerca de 3.100 
a.C. os hieróglifos egípcios datam de cerca de 3.000 a.C. O sânscrito e o chinês escritos datam de cerca de 1.400 
a.C. e o latim de mais ou menos 500 a.C. (Cotrim, 2002 pág. 30) 
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Os recursos estilísticos que a mensagem publicitária adota 

correspondem em geral à retórica, tipo de discurso voltado para 

examinar, descrever, perceber e avaliar atos e eventos que venham 

a influenciar percepções, sentimentos, atitudes e ações, com 

palavras empregadas de forma diferente do uso comum, literal. 

Usar os recursos retóricos é usar a comunicação para definir a 

realidade do modo como se deseja que ela seja vista. (2003: 74) 

 

Segundo a autora, as palavras, quando usadas nos textos, com essa forma diferenciada de 

organização, constituem os Tropos ou figuras (2003: 74) e como vimos são objeto de estudo 

desde a antiguidade clássica. 

 

3.3 – Análise do corpus referente às partes do Antigo Testamento, com base nas teorias de 

figuras da tradição e na teoria retórica de Reboul. 

 

Excerto nº 01 – Retirado do capítulo 03 do livro de Gênesis. (1 a 5). 

 

Fora do Jardim de Éden ou a origem do mal. 

 
(1) A serpente era o mais astuto de todos os animais que Javé Deus havia feito. Ela disse à 

mulher: “É verdade que Deus disse que vocês não devem comer de nenhuma árvore do 

jardim?”. 

(2) A mulher respondeu à serpente: “Nós podemos comer dos frutos das árvores do 

jardim. 

(3) Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: ‘Vocês não comerão 

dele, nem o tocarão, do contrário vocês vão morrer’. 

(4) Então a serpente disse à mulher: “De modo nenhum vocês morrerão. 

(5) Mas Deus sabe que, no dia em que vocês comerem o fruto, os olhos de vocês vão se 

abrir, e vocês se tornarão como deuses, conhecedores do bem e do mal”. 

 

A parte destacada do excerto 01 corresponde à fala da serpente. Temos aí um exemplo 

típico de personificação ou animismo. Trata-se de uma figura de retórica de largo uso, tanto na 

poesia como na ficção e na prosa, de um modo geral. Aplicando-se aqui a definição postulada 

por Massaud Moisés, temos um autêntico exemplo de personificação (ou como sustenta o 

próprio Massaud e outros autores, um caso de animismo ou prosopopéia). Conforme Massaud 
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Moisés, temos aí uma espécie de humanização operada por um mecanismo retórico o qual 

atribui vida, qualidades humanas, poder de raciocinar, capacidade persuasiva e argumentativa a 

um ser que não é humano. A serpente comporta-se, não como um animal irracional, sequer 

dotado de capacidade de comunicar-se verbalmente com os homens, mas como um ser 

humano, capaz de interagir com seres humanos. A serpente utiliza a língua dialogicamente. Ela 

age sobre a mulher discursivamente, retoricamente, como se uma pessoa fosse. Utilizando as 

funções retóricas de Reboul, podemos dizer que, no excerto nº 01, podemos vislumbrar duas 

funções retóricas postuladas por Reboul. A função heurística e a pedagógica. A heurística 

ocorre quando a serpente, numa interação verbal com a mulher, argumenta para que ela 

descubra algo. E a função pedagógica pode ser percebida quando a serpente procura esclarecer 

a mulher a tomar a decisão. 

Aplicando agora as teorias sobre poder e o poder das palavras, concluímos: o efeito que o 

escritor do texto obteve ao recorrer à linguagem figurada foi mais poderoso do que se ele não 

tivesse se utilizado da retórica. 

 

Excerto nº 02 – Retirado do capítulo 14 do livro de “Números”, (1 a 9).  

 

As tentações da caminhada — o povo se recusa a avançar. 

 
Então toda a comunidade de Israel começou a gritar e a berrar, e o povo se queixou 

a noite inteira. Os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e Aarão, e toda a 

comunidade dizia: “seria melhor se tivéssemos morrido na terra do Egito! É melhor 

morrer neste deserto! Por que Javé nos trouxe a esta terra? Parar morrermos pela 

espada e para que nossas mulheres e crianças se tornem escravos? Não seria melhor 

voltar para o Egito?” E diziam uns aos outros: “Vamos escolher um chefe e voltar 

para o Egito”. 
Moisés e Aarão se prostraram por terra diante de toda a comunidade reunida dos 

filhos de Israel. Dois daqueles que foram explorar a terra (Canaã), Josué, filho de 

Nun, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram suas roupas. Eles disseram a toda a 

comunidade dos filhos de Israel: “A terra que fomos explorar é boa, é uma terra 

excelente! Se Javé estiver do nosso lado, ele nos fará entrar nessa terra e a dará 

para nós: é uma terra de onde corre leite e mel”. Entretanto, não se revolte contra 

Javé, não tenham medo do povo dessa terra. Nós os devoraremos como um pedaço 

de pão. (Números: Cap. 14: 1 a 9) 
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Na análise desse excerto, três pontos básicos chamam nossa atenção: 

1º) A metáfora gestual de Moisés e Aarão: Moisés e Aarão se prostraram por terra diante 

de toda a comunidade reunida dos filhos de Israel. Este gesto corresponde à gravidade do 

momento e do assunto que as lideranças querem transmitir para os liderados. Trata-se de um 

gesto da cultura sacerdotal judaica que sinaliza para humildade do homem diante do poder de 

Deus. 

2º) O depoimento gestual, não-verbal, de dois chefes de tribos israelitas: Josué e Caleb e a 

metáfora gestual que eles praticaram: “... rasgaram suas roupas”. Esta metáfora, mesmo 

gestual, só tem valor porque é compreendida discursivamente. Este gesto também pertence à 

cultura e à tradição do povo judeu. Simboliza momento de gravidade, um depoimento com 

valor de verdade, que não deve ser motivo de desconfiança e de questionamento por parte dos 

liderados. Caso contrário, será considerado uma blasfêmia. Aliás, o ato simbólico de rasgar as 

vestes significa que Josué e Caleb consideram a desconfiança do povo uma blasfêmia. 

3º) O depoimento verbal, discursivo, dos referidos chefes, tentando persuadir o povo à 

beira de uma revolta. Os dois chefes tomam a palavra e procuram exercer, retoricamente, o 

poder de vice-líderes que detêm. 

 
 Eles disseram a toda a comunidade de Israel: “A terra que fomos 

explorar é boa, é uma terra excelente”! 

 

Em seguida, colocando o povo numa situação de inclusão e de comprometimento com o 

processo decisório, um dos chefes fala, conclui o apelo ao povo, buscando o apoio de quem 

precisa, recorrendo a uma bela metáfora, a um recurso retórico com poder de convencimento. 

Diz ele: 

 

 “é uma terra de onde corre leite e mel”. 

 

Aqui, aplica-se perfeitamente a teoria retórica de Reboul. Se os atores sociais não 

recorressem à retórica, ao o uso de figuras de linguagem, o resultado provavelmente não seria o 

mesmo. Por fim, os dois líderes recorrem a uma comparação para mostrar a facilidade do 

empreendimento e a pequenez do povo que está lá. 
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Excerto nº 03 – Josué (10: 5 a 8 e12 a 14) – Paulus – 2003: 251, 252 

 
(5) Os cinco reis amorreus ⎯ os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmut, de Laquis e de 

Eglon ⎯ se reuniram, subiram com seus exércitos, cercaram e atacaram Gabaon. (6) Os 

gabaonitas mandaram dizer a Josué, no acompamento de Guilgal: “não abandone seus servos; 

venham  depressa até aqui para nos salvar. Ajude-nos, pois todos os reis amorreus que 

habitam na serra se reuniram contra nós”. (7) Então Josué subiu de Guilgal, levando todo o 

pessoal de guerra e todos os guerreiros valentes. Javé disse a Josué: “não tenha medo deles, 

que eu os entregarei em suas mãos e nenhum deles conseguirá opor resistência a você”. (9) 

Josué partiu de Guilgal e depois de ter marchado a noite toda, atacou de surpresa os reis. [...] 

 (12)  No dia em que Javé entregou os amorreus aos israelitas, Josué falou a Javé e disse na 

presença de Israel: “Sol, detenha-se em Gabaon! E você, lua, no vale de Aialon!” (13) E o sol 

se deteve e a lua ficou parada, até que o povo se vingou dos inimigos. No livro do justo P

(34)
P está 

escrito assim: 

 
“O sol ficou parado no meio do céu 

e um dia inteiro ficou sem o ocaso. 

(13) Nem antes, nem depois 

houve um dia como esse, 

quando Javé obedeceu à voz 

de um homem. 

É porque Javé lutava a favor de Israel”. 

 

Nessa passagem, o primeiro ponto que chama a atenção, na análise é uma estratégia do 

enunciador que é a seguinte: ele começa fazendo uma narração histórica dos fatos, quando, de 

repente, passa-se do plano puramente histórico para uma intervenção divina. A fala sai dos 

gabaonistas e é atribuída a Deus, que passa a falar com Josué, encorajando-o a ajudar os 

gabaonitas em perigo, com a garantia divina de que tudo ocorrerá bem. Ora, temos o recurso a 

persuasão. Josué não iria à guerra sozinho, mas com seus soldados. No momento em que o 

enunciador é Javé e não Josué, o influxo da mensagem sobre os soldados tem um duplo 

impacto: primeiro, o chefe é tão especial e poderoso que tem uma interlocução direta com 

Deus; em segundo lugar, Javé (Deus) tem poder e autoridade para realizar o que está 

prometendo. 
_____________________________ 
P

(34)
P Livro do Justo “⎯ trata-se de uma antiga antologia poética do povo hebreu”. Aqui, o recurso a ela visa a 

engrandecer o movimento de conquista, com Javé sempre à frente na luta do povo. 
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Nesse contexto, vamos à luta. 

Em seguida, entra a linguagem figurada, a retórica, quando Josué personifica o sol e a lua e os 

fazem obedecer às suas ordens.  

 

“Sol, detenha-se em Gabaon! 

e você, lua, no vale do Aialon”. 

 

Embora o autor do texto narrativo não esconda que a passagem faz parte de outro texto, o 

livro do justo, que é uma antologia poética, portanto pertencente à supra-realidade da literatura, 

no discurso atribuído a Josué, o fato é apresentando como uma façanha de Josué, permitida por 

Deus, evidentemente. 

Temos, pois, a presença da figura que a tradição chama de personificação. Aliás, neste 

trecho, ocorre também uma personificação da própria divindade. Isto acontece quando o 

narrador cita o “livro do Justo” e diz que “Javé obedeceu à voz de um homem” e que “Javé 

lutava a favor de Israel”. 

 

Excerto nº 04 – O poder é um a armadilha. 

 
(7) Quando Joatão soube disso, subiu ao topo do monte Garizim, e gritou: “ouçam-

me, senhores de Siquém, para que Deus também ouça você. (8) Certo dia, as árvores 

se puseram a caminho para ungir um rei que reinasse sobre elas. Disseram à Oliveira: 

‘reine sobre nós’. (9) A Oliveira respondeu: ‘vocês acham que vou deixar o meu 

azeite, que honra deuses e homens, para ficar balançando sobre as árvores? (10) 

Então as árvores disseram à figueira: ‘venha você, e reine sobre nós’ (11) A figueira 

respondeu: ‘vocês acham que vou deixar o meu doce fruto saboroso, para ficar 

balançando sobre as árvores’? (12) Então as árvores disseram à videira: ‘venha você, 

e reine sobre nós’ (13) A videira respondeu: “vocês acham que vou deixar meu vinho 

novo, que alegra deuses e homens, para ficar balançando sobre as árvores’? (14) 

Então, todas as árvores disseram ao espinheiro: ‘venha você, e reine sobre nós. (15) 

Então o espinheiro respondeu às árvores: ‘se vocês querem mesmo me ungir para 

reinar sobre vocês, venham e se abriguem debaixo da minha sombra. Senão, sairá 

fogo do espinheiro e devorará os cedros do Líbano’. (juízes 9: 7 a 15) – Paulus 2003: 

280 
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Neste excerto, o próprio título já é uma metáfora na perspectiva da tradição: “o poder é 

uma armadilha”. Desse ponto de vista, temos aqui os princípios basilares da metáfora, que são 

o da similaridade e o da comparação abreviada. Assim o “poder”, termo comparado, é 

semelhante a uma armadilha, termo comparante. Nessa perspectiva da tradição, temos aqui, 

expressos, o termo comparado (a) e o termo comparante (b). É o que a tradição chama de 

“metáfora in presentia”. 

Em seguida, temos uma apóstrofe ⎯ “ouçam-me, senhores de Siquém,... “que é uma 

estratégia retórica para introduzir uma fábula da época em que o texto foi produzido, cuja 

finalidade é criticar o poder político inoperante. Na alegoria que vai do versículo 8 ao versículo 

15, o falante tenta passar para seus interlocutores a idéia de que os improdutivos parecem ser os 

que mais estão aptos para exercer o poder e a garantia que eles oferecem é uma “armadilha” 

contra a liberdade do povo, no caso do contexto histórico desta passagem. 

Neste excerto em análise, podemos aplicar o conceito de alegoria como figura didática, 

conforme a postulação de Reboul (1988: 130). Segundo o autor, é daí que procede seu papel 

argumentativo. 

 

Excerto nº 05 – Retirado do Capítulo 02 do 2º livro de Samuel. (17 a 27). Davi lamenta Saul e 

Jônatas. 

 

O quinto excerto a ser analisado é uma elegia, poema de caráter lamentoso. De acordo 

com o segundo livro do profeta Samuel, “Davi entoou esta lamentação para Saul e seu filho 

Jônatas, e ordenou que ela fosse ensinada aos filhos de Judá”. Trata-se de um dos mais belos 

poemas de amor da história antecristã e de toda literatura universal. 

 
Davi Lamenta Saul e Jônatas 

 

A honra de Israel pereceu nas alturas. 

Como foi que os valentes caíram? 

Não contem isso em Gat, 

nem proclamem nas ruas de Ascalon. 

Que as jovens filistéias não se alegrem 

e as filhas dos incircuncisos não exultem. 

Montanhas de Gelboé, 
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que o orvalho e a chuva 

não caiam sobre vocês 

e nunca mais haja campos férteis, 

pois o escudo dos valentes foi desonrado. 

O escudo de Saul não foi ungido 

com óleo, 

mas com o sangue dos feridos 

e a gordura dos valentes. 

O arco de Jônatas não recuava 

e a espada de Saul não voltava 

sem sangue 

Saul e Jônatas, amados e queridos, 

nem a vida nem a morte 

os separaram. 

Eram mais velozes 

do que as águias 

e mas forte do que os leões. 

Moças de Israel, chorem por Saul: 

ele vestiu você com púrpura 

e linho, 

e enfeitou de ouro 

os seus vestidos. 

Como os valentes caíram no combate! 

Jônatas, sua morte rasgou-me 

o coração! 

Como sofro, por você, Jônatas, 

meu irmão! 

Como eu lhe queria bem! 

Para mim, o seu amor era mais caro 

do que o amor das mulheres! 

Como caíram os valentes! 

Como pereceram as armas de guerra!  
(Samuel 02: 01: 17 a 27).  

 

O poema é aberto com uma metonímia: “A honra de Israel pereceu nas alturas”. Aí 

temos o abstrato — “honra”, pelo concreto, Saul e Jônatas. 

O verso 7 traz uma apóstrofe, que é também uma personificação: 
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“Montanhas de Gelboé, 

que o orvalho e a chuva 

não caiam sobre vocês”. 

Os versos 20, 21 e 22 trazem um belo símile: 
 
 “Eram mais velozes 

do que as águias 

e mais forte do que os leões”. 
 
Nos versos 29 e 30, temos uma metáfora associada a uma hipérbole: 

 “Jônatas, sua morte rasgou-me o coração”. 

 
Excerto nº 06 – Retirado do capítulo 12 do segundo livro de Samuel. (1 a 15) 

 
A sentença de Javé 

 

Javé mandou o profeta Natã falar com Davi. Natã se apresentou e disse a Davi: 

“Havia dois homens numa cidade: um era rico e o outro era pobre. O rico tinha 

muitos rebanhos de ovelhas e bois. O pobre tinha só uma ovelha(35), uma ovelhinha que 

ele havia comprado. O pobre a criava e ela foi crescendo com ele, com seus filhos, 

comendo do seu pão, bebendo de sua vasilha e dormindo no seu colo. Era como filha 

para ele. Ora, chegou uma visita à casa do homem rico, e este não quis pegar 

nenhuma de suas ovelhas ou vacas para servir ao viajante que o visitava. Então, ele 

pegou a ovelha do homem pobre e a preparou para a sua visita”. Davi ficou furioso 

contra esse homem, e disse a Natã: “Pela vida de Javé, quem fez isso merece a morte. 

Por não respeitar o que pertencia a outro, deverá pagar quatro vezes o valor da 

ovelha”. 

Então Natã disse a Davi: “Pois esse homem é você mesmo! Assim diz Javé: Deus de 

Israel: “Eu ungi você como rei de Israel. E eu o salvei de Saul. Eu dei a você a casa 

do senhor. Eu coloquei em seus braços as mulheres do seu senhor. Eu dei a você a 

casa de Israel e de Judá. E se isso ainda não é suficiente, eu darei a você qualquer 

outra coisa. Então por que você desprezou Javé e fez o que ele reprova? Você 

assassinou Urias, o heteu, para se casar com a mulher dele (...)” 

Davi disse a Natã: “Pequei contra Javé”. E Natã disse a Davi: “Javé perdoou o seu 

pecado. Você não morrerá. Mas, por teu ultrajado a Javé, com seu comportamento, o 

filho que você teve morrerá”. E Natã foi para casa (Samuel – cap. 12: V. de 01 a 15) 

_________________________ 
(35) Ovelha aqui é uma metáfora referente a Betsabéia, a bela mulher do general Urias, que passa a ser mulher de 
Davi e futura mãe de Salomão, terceiro rei de Israel, sucessor de Davi. 
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Para Reboul, este excerto corresponde, em retórica, a uma alegoria. Segundo este autor 

(1998: 130), “alegoria” é uma descrição ou narrativa que enuncia realidade conhecida, 

concreta, para comunicar metaforicamente uma verdade abstrata. Ela é a estrutura do 

provérbio, da fábula, do romance de tese, da parábola”. 

Aliás, neste texto, em que o profeta Natã reprova o comportamento indigno do rei Davi, 

temos uma alegoria didática. Didática no sentido de ser intrigante e não no de ser mais clara. 

Segundo Reboul (1998: 131), esta categoria de alegoria — a didática — desempenha um papel 

argumentativo. 

Para Reboul, se Natã tivesse apenas exposto o comportamento inadequado e criminoso de 

Davi, o rei poderia ter reagido de forma completamente diferente. Por exemplo, poderia 

inverter a ordem das coisas; enquadraria Natã na ordem hierárquica inferior ao rei. Poderia não 

ter ouvido o profeta ou ouvi-lo-ia, mas contra-argumentaria de outra forma, ainda que com 

argumentos meramente defensivos ou ilógicos. 

No caso específico dessa alegoria, o rei nem percebeu que o discurso de Natã referia-se a 

ele. A grande pergunta que cabe agora é esta: será que sem a alegoria engendrada pelo profeta, 

Davi compreenderia a gravidade de seu comportamento da mesma maneira? Talvez não. Ora, a 

história que Natã habilmente criou para enquadrar o rei demonstra a força da retórica e o poder 

da palavra. 

 

Excertos nº 07 – Retirado do capítulo 38 do livro de Jó (1 a 18). Deus expõe uma série de 

desafios a Jó. Observemos o texto: (Bíblia da TEB – 1994: 1219, 1220). 

 
(38) Os desafios ao Senhor. 

Primeiro desafio do senhor. 

 

1) O Senhor então respondeu a Jó, do seio da tempestade, e disse: 

 

O soberano da terra 

 

2) Quem está a denegrir a providência com discursos sem sentido? 

3) Cinge, como um valente, os teus rins,  

vou te interrogar e tu me instruirás. 

4) Onde estavas, quando eu fundei a terra? 

Dize-me isso, sábio que és. 
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5) Sabes quem fixou-lhes as medidas? 

Quem estendeu sobre ela o cordel? 

6) Em que imergem as suas colunas, 

a pedra angular, quem a lançou, 

 7)      ao canto coral das estrelas matutinas  

e à aclamação dos filhos de Deus? 

 

O soberano do mar 

 

8) Alguém fechou a porta dupla do oceano, 

quando do seio materno irrompeu, 

9)  quando eu lhe dava as brumas como vestes 

e em densas nuvens o enfaixava? 

10)  Domei seu ímpeto por meu decreto,  

a dupla porta eu lhe aferrolhei e disse: 

11)  “Até aqui, não chegues além; 

pare aqui a insolência de tuas ondas!” 

12) Deste algum dia ordens à manhã, 

designando posto à aurora,  

13)  para agarrar a terra pelas bordas  

e dela sacudir a gente má? 

14)  Ela se molda como argila sob o sinete 

e tudo surge em vestido multicor. 

15) Mas os maus, sua luz lhes é tirada, 

e o braço levantado é quebrado. 

16) Chegaste acaso às fontes do mar,  

circulaste nos fundos dos abismos? 

17) As portas da morte foram-te mostradas? 

Viste as portas de sombra-da-morte? 

18) Tens idéia da extensão da terra?  

Descreve-a então, já que a conheces toda. 
 

Este excerto destacado do livro de Jó é um exemplo paradigmático, particularmente no 

Antigo Testamento, da presença da persuasão no discurso religioso. Nele, o eu enunciador 

propõe a Jó, seu interlocutor, nada menos que dez longas perguntas. No texto, as interrogações 

partem de Deus: “o Senhor então respondeu a Jó, do seio da tempestade e disse: 
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Na realidade, estas dez perguntas já sucedem outras que foram postas a Jó por Deus diante 

da revolta daquele. Mesmo que o analista do texto traga a fala de Deus para um agente 

religioso (no caso dos hebreus, um sacerdote legitimamente constituído), o ouvinte é um tanto 

sufocado, quer pela quantidade de perguntas, quer pelo grau de dificuldade em elaborar 

respostas para os questionamentos levantados pelo Senhor. Aliás, aqui entra uma curiosidade 

típica dos discursos religiosos, em que o interlocutor não tem muitos meios para resolver: no 

diálogo com Jó, quem fala é Deus. Mas, saindo do plano da alegoria e da conotação, como 

resolver esta questão: Deus pode ser considerado uma entidade mais das esferas espirituais e 

menos das esferas materiais. Sendo uma realidade espiritual, imaterial, como pode falar? Não 

seria esta estratégia já uma atitude persuasiva? A própria construção alegórica, como um todo 

(e não apenas as figuras de linguagem), já não constitui persuasão. Acreditamos que sim. 

No caso específico deste excerto do livro de Jó, as estratégias de persuasão foram tão 

fortes, tão desproporcionais, que Jó ⎯ o interlocutor ⎯ não tem, praticamente, oportunidade 

de interagir com o eu enunciador, Deus, o Senhor, o interlocutor persuasivo. Assim, neste 

excerto, o discurso persuasivo é extensivo e tão intenso que o foco da análise refere-se só a ele. 

 
Excerto nº 08 – Retirado do livro dos Salmos. Salmo 18 (17) 

 
1) Do mestre de coro. Do servo do Senhor, de David. Ele dirigiu ao Senhor as palavras deste canto, no dia em 

que o Senhor o livrou de punho de todos os seus inimigos e das mãos de Saul.  

2) Ele disse:eu te amo, Senhor, minha força. 

3) O Senhor é o meu rochedo, 

minha fortaleza e meu libertador. 

Ele é meu Deus, a rocha em que me refugio, 

meu escudo, a arma da minha vitória, minha cidadela. 

4) Louvado seja ele! Invoquei o Senhor,  

e venci os meus inimigos. 

5) Os laços da morte me aprisionaram, 

as torrentes de Belial me surpreenderam, 

6) os laços do Sheol me cercaram 

e as armadilhas da morte estavam armados para mim. [...] 

7) Abalou-se então a terra e tremeu; 

os fundamentos das montanhas estremeceram,  

abalaram-se quando ele entrou em cólera. 

 (Bíblia, tradução ecumênica TEB – pg. 1022: 1994) 
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A análise do excerto 8 nos leva a perceber uma sucessão de metáforas. São onze, ao todo. 

Para não ser repetitivo, temos aí, segundo os princípios desde a tradição aristotélica, até nossos 

dias, os dois pilares da metáfora, que são a comparação abreviada e a similaridade, conforme 

foi explicado na análise dos excertos anteriores. Na seqüência, no versículo 8, temos uma 

personificação revestida de hipérboles: a terra abalou-se / tremeu / as montanhas 

estremeceram. De acordo com nossas hipóteses, nessa dissertação, se o autor do texto não 

recorresse a esse discurso figurado, metafórico, o poder de persuasão perante os interlocutores 

não teria a mesma intensidade. 

 

Excerto nº 09 – Retirado do livro do Salmos. Salmo 22 (21) 

 
1) Do mestre de coro, sobre “Cerva da Aurora”. Salmo de David. 

2) Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?  

Apesar do meu rugir, minha salvação fica longe. 

3) De dia eu chamo, não respondes, meu Deus.  

De noite, e não encontro repouso. 

[...] 

7) Mas eu sou um verme, não sou mais um homem,  

injuriado pela gente, rejeitado pelo povo. 

(Bíblia da TEB – tradução ecumênica, 1994: 1027). 

 

A análise deste excerto nos leva imediatamente ao versículo 2, cuja abertura é uma figura 

chamada pela tradição de anáfora. O salmista repete o sintagma “meu Deus, meu Deus”, para 

em seguida fazer a pergunta “por que me abandonaste?” Observe-se o impacto que tem esta 

repetição. É como se Deus não estivesse ouvindo a súplica do falante. É como se a insistência 

da repetição intensificasse a suplicação. Aproveitando a ocasião, este versículo será repetido 

pelo Salvador nos últimos momentos de sua vida física na terra, segundo mostra o evangelista 

Mateus (MT 27, 46), o que caracteriza aquilo que se chama em lingüística moderna de 

intertextualidade. 

No versículo 7, temos uma metáfora na perspectiva da tradição. “Mas eu sou um verme”.  

Do ponto de vista retórico, considere-se o impacto negativo que traz aí o substantivo 

“verme”, metaforicamente utilizado para mostrar a que grau baixíssimo chegou a auto-estima 

do falante. Ele foi reduzido mais que à condição de animal, mas de animal que rasteja, de 
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animal rejeitado pelos outros seres humanos em posição confortável. Aqui, é preciso recorrer 

ao poder da linguagem figurada para que a súplica seja ouvida e atendida por Deus, único meio 

de retirar o homem pecador, frágil e fragilizado, da situação negativa extrema em que se 

encontra. Ficam evidentes, nesta passagem, a importância da linguagem figurada, da retórica. 

 

Excerto nº 10 – Retirado do livro dos provérbios. 
 

I – Primeiro livrete 

 

Cuidado com os maus companheiros 

 

8) Dá ouvido, meu filho, à disciplina que teu pai te impõe, 

não rejeites o ensinamento de tua mãe, 

9) Porque serão coroa para a tua fronte colares para teu pescoço. 

[...] 

 

Apelo incisivo da sabedoria. 

 

20) A sabedoria, lá fora, vai chamando,  

erguendo a voz, pelas ruas. 

21) Por sobre o tumulto, ela grita;  

junto às portas, na cidade, proclama: 

22) Até quando, néscios, vos apegareis à vossa ignorância? 

Até quando os zombadores se deleitarão na zombaria, 

e os insensatos odiarão o conhecimento? 

23) Voltai-vos para as minhas advertências! 

Eis que farei jorrar para vós o meu espírito 

e vos farei compreender minha mensagem.  

Cap. 1: 8, 9 e 20 a 23 (TEB – 1994 : 1230, 1231) 
 

No conjunto, o primeiro aspecto a ser analisado neste excerto, do livro dos provérbios, é o 

do poder persuasivo da retórica, segundo a teoria de Olivier Reboul (1988). Para Reboul (op. 

cit. 1988), a retórica é a arte de persuadir pelo discurso e persuadir é levar alguém a crer. 

O texto é um apelo do pai ao filho, para que este aceite a “disciplina” paterna e os 

“ensinamentos” maternos. Aí vêm duas metáforas na perspectiva da tradição: “coroas” (para 
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tua fronte) e “colares” (para teu pescoço), cujas estruturas já foram analisadas em excertos 

anteriores. Em seguida, vem uma “personificação”: 

 
“a sabedoria vai clamando  

erguendo a voz pelas ruas”  

ela grita / proclama (20 e 21) 

 

No versículo 22, a sabedoria (personificação) recorre a anáfora “até quando” / “até 

quando” e tenta persuadir seus interlocutores com uma metáfora impactante: 

“Eis que farei jorrar para vós o meu espírito” ( 23). 

 

A metáfora está no verbo jorrar (brotar, irromper) e no substantivo espírito. É como se o 

espírito do falante – a sabedoria personificada se derramasse, como se um líquido fosse. 

 

Excerto nº 11 – Retirado do livro do Eclesiástico 

 
2 – Fidelidade a toda prova. 

 

1) Meu filho, se você se apresenta para servir ao Senhor, prepare-se para a provação. 

2) Tenha o coração reto, seja constante e não se desvie no tempo da adversidade [...]. 

10) Examinem a história, e verão. Quem confiou no Senhor, e ficou desiludido? Quem 

perseverou no seu temor, e foi abandonado? Quem o invocou, e não foi atendido? 

11) Porque o Senhor é compassivo e misericordioso, perdoa os pecados e salva no 

tempo do perigo. 

12) Ai dos corações covardes e mãos preguiçosas, ai do pecador que anda por dois 

caminhos. 

13) Ai do coração preguiçoso que não confia, porque não será protegido! 

14) Ai de vocês que perderam a paciência! O que farão quando o Senhor lhes pedir 

contas? 

(Eclesiástico – cap. 2: 1, 10, 11, 12, 13 e 14, edição Pastoral – Paulus – 2003: 902, 903) 

 

O excerto nº 11, em análise, é um exemplo evidente da importância que a humanidade 

sempre deu à retórica, desde os tempos mais remotos. O texto é um exemplo vivo da 

importância do binômio forma e conteúdo. 
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O excerto, no versículo 2, confirma a teoria da ubiqüidade da metáfora, conforme a 

tradição: “tenha o coração reto”. Confirma também os aspectos de similaridade e comparação 

abreviada existentes no exemplo. “Reto” = justo, verdadeiro, sem curvatura nem flexões que 

possam esconder defeitos. “Coração reto” = íntegro, honesto. 

No versículo 12, temos uma metonímia, em que se toma a parte (corações covardes) pelo 

todo (os homens = os seres humanos), numa relação de contigüidade e não de semelhança 

(similitude). 

 

Excerto Nº 12 – Retirado do primeiro livro de Isaías (1: 1 a 6). 

 
Título – (1) Visão de Isaías, filho de Amós, sobre Judá e Jerusalém, 

no tempo de Ozias, Joatão e Ezequias, reis de Judá. 

 

Corrupção de um povo 

 

Quase tudo perdido! ⎯ (2) Escutem, céus; ouça, ó terra! Javé é quem 

fala: Eu criei e eduquei filhos, mas eles se revoltaram contra mim. (3) 

O boi conhece o seu proprietário, e o burro a cocheira do seu dono, 

mas Israel não conhece nada... o meu povo não entende. 

(4) Ai de vocês, nação pecadora, povo carregado de crimes, raça de 

perversos, filhos renegados. Vocês abandonaram Javé, e voltaram 

para trás. (5) Se vocês continuam na rebelião, em que partes ainda 

podem levar pancadas? A cabeça é uma chaga só, o coração está 

enfermo. (6) Da sola dos pés até o alto da cabeça, nada está sadio: 

Contusões, ferimentos, chagas vivas, não espremidas nem atadas, 

nem aliviadas com pomada. (Isaías 1: 1 a 6 Ed. Paulus, 2003:949) 

 

Com o objetivo de evitarmos ser desnecessariamente repetitivo, vamos destacar o que 

ainda não foi devidamente analisado em excertos anteriores e apenas referir as figuras mais 

significativas encontradas nos textos. Assim, neste excerto nº 12, temos: 

1) No versículo 2 ⎯ Personificação: (“Escutem, céus; ouça, ó terra!) 

2) No versículo 4 ⎯ apóstrofe (ai de vocês) e metonímia (nação pecadora = o continente pelo 

conteúdo), numa relação de contigüidade. 
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3) No versículo 5 ⎯ metáfora (a cabeça é uma chaga só; e metonímia (o coração está enfermo 

= a parte pelo todo). 

4) Quanto ao aspecto da persuasão, o texto todo é uma peça persuasiva. Perceba-se a 

importância das escolhas lexicais, dos adjetivos, para construir imprecações e, por 

conseguinte, construir o sentido que o autor pretende. Com isto ele deseja impactar o 

ouvinte / leitor acerca dos descaminhos espirituais do povo judeu do seu tempo. 

 

Excerto 13 – Retirado do livro do profeta Isaías 

 
1) Levante-se, Jerusalém! Brilhe, pois chegou a sua luz, a glória de 

Javé brilha sobre você. 2) Sim, a treva cobre a terra, névoas 

espessas envolvem os povos, mas sobre você brilha Javé, e sua 

glória a ilumina. 3) Sob a luz de você caminharão os povos, e os reis 

andarão ao brilho do seu esplendor. 4) Lance um olhar em volta e 

observe: todos esses que aí se reúnem vieram procurá-la. Seus filhos 

vêm de longe, suas filhas vêm carregadas no colo. 5) Então, bastará 

ver, e seu rosto se iluminará, seu coração parecerá explodir de 

emoção, porque estarão trazendo para você os tesouros de além-

mar, estarão chegando a você as riquezas das nações. 6) Uma 

grande multidão de camelos a invade, camelos de Madiã e Efa; de 

Sabá vem todo mundo, ouro e incenso é o que eles trazem, e vêm 

anunciando os louvores de Javé. 7) Vão se juntar a você todas as 

ovelhas de Cedar, os carneiros de Nabaiot estarão à sua disposição 

e se formarão um sacrifício agradável sobre o altar, e eu honrarei o 

templo da minha glória. (Isaías, 60: 1 a 7) – Paulus (2003: 1001 / 

1002) 

 

Como já foi explicado na análise do excerto nº 12, seremos mais objetivos com os 

aspectos que já foram explicitados em outros excertos. 

2) No versículo 1, temos mais uma personificação (levante-se, Jerusalém) e diversas 

metáforas (a treva cobre a terra / Névoas espessas envolvem os povos / brilha Javé / sua glória 

a ilumina). 

3) Nos versículos de 5 a 7, diversas metáforas, segundo as teorias da tradição. Vale registrar, 

mais uma vez, a importância da linguagem figurada para se obter persuasão. 
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Excerto nº 14 – Retirado do livro do profeta Jeremias. 

 
Oráculos contra Judá e Jerusalém 

 

No tempo do rei Josias. De noiva a prostituta ⎯ (20) “Já fez muito 

tempo que você quebrou a sua canga, arrebentou o seu cabresto e 

disse: ‘não quero servir?’ Você se deitava e se prostituía no alto de 

qualquer colina mais elevada ou debaixo de qualquer árvore 

frondosa. (21) Eu havia plantado você como lavoura especial, com 

mudas legítimas. E como é que você se transformou em ramos 

degenerados de vinha sem qualidade? (22) Mesmo que você se 

esfregue com sabão e use muito detergente, a mancha de sua culpa 

continua diante de mim”. (Jeremias, 2: 20 a 22) – Paulus (2003) 

 

Neste excerto, retirado do livro de Jeremias, cremos ser interessante analisar a 

concepção de persuasão de acordo com as idéias de Citelli (Op. cit. 2005). 

Como o texto é todo metafórico, fica flagrante o caráter essencialmente persuasivo e 

ideológico da enunciação. Recorrendo a uma imagem matrimonial (a questão da aliança com 

Deus) já utilizada pelo profeta Ozéias, Jeremias analisa as causas da destruição de Israel. A 

aliança do Sinai foi quebrada pelos israelitas e de noiva de Javé, Jerusalém se transformou em 

prostituta de estrangeiros. 

Neste caso aqui, segundo Citelli (op. cit. 2005), persuadir não é uma questão apenas 

estética, isto é, o uso de figuras de retórica no discurso bíblico não tem por objetivo 

simplesmente o embelezamento do texto. 

Assim, persuasão e retórica têm um fundamento ideológico e um conseqüente objetivo de 

mudança de comportamento, de acordo com as expectativas de determinados atores sociais 

(no caso aqui, Jeremias) ou de grupos com poder ou aspirando ao poder. 

Nessa concepção, as figuras de retórica são recursos importantes, e por isso são usadas, 

e integram estratégias utilizadas pelo falante / escritor para prender a atenção do interlocutor. 

Mas seus fundamentos não são meramente estéticos. Eles têm também um fundamento 

ideológico.  
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Excerto nº 15 – Retirado do livro das Lamentações (. 04: 1 a 22) 

 
Quarta lamentação: está cumprida a pena. 

 

4  – 1) Ai! Como o ouro puro perdeu o brilho!  

Esparramaram-se as pedras sagradas pelas esquinas das ruas. 

2) Até os lobos dão o peito para amamentar os filhotes; 

só esta cidade é mãe desalmada, como avestruz do deserto. 

3) Os nobres filhos de Sião, que valiam seu peso em ouro,  

são agora tratados como potes de barro, trabalho de oleiro. 

4) De sede, a língua dos bebês gruda no céu da boca;  

as crianças pedem pão, e ninguém lhes dá. 

5) Os que comiam coisas finas estão caindo de fome pelas ruas;  

quem escreveu vestido de púrpura está encolhido no lixo. 

6) O pecado desta cidade foi de certo maior que o de Sodoma, 

pois Sodoma foi destruída de uma vez, sem ninguém agredi-la. 

7) Seus jovens eram mais limpos que a neve, mais brancos que o leite; 

eram mais rosados que o coral, com veias azul-safira. 

8) Hoje estão mais negros que o carvão, e na rua ninguém os reconhece.  

A pele enrugada sobre os ossos, seca como lenha. 

9) Mais felizes os que morreram pela espada do que os mortos pela fome; 

Aqueles foram apunhalados e perderam sangue; 

Estes caíram por falta de alimentos. 

10) As mãos de mulheres delicadas cozinham seus próprios filhos. 

São eles o alimento delas na ruína da capital do meu povo. 

11) Javé libertou o seu ódio, derramou a sua ira,  

em Sião acendeu uma fogueira que devora até os alicerces. 

12) Mas nunca os reis da terra ou qualquer cidadão acreditariam 

que um inimigo ou invasor pudesse entrar pelas portas de Jerusalém. 

13) Foi pelos erros dos profetas e pelos crimes dos sacerdotes 

que derramaram sangue inocente dentro da cidade. 

14) Vagavam como cegos pelas ruas, cobertos de sangue: 

ninguém podia tocar em suas roupas. 

15) “Para trás!” ⎯ gritavam ⎯ “estou impuro! Para trás” não me toquem; 

iam errantes como fugitivos que não recebem asilo. 

16) Javé os espalhou e já não cuida deles. 

Não há mais respeito para com o sacerdote 

nem compaixão com os velhos. 
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17) Nossos olhos se consomem, em vão esperando por socorro: 

esperamos, vigilantes, um povo incapaz de salvar. 

18) Sem parar sondavam os nossos passos, já nem andávamos pelas praças. 

Chegava o nosso fim, o termo de nossos dias. 

19) Nossos perseguidores eram mais velozes que as águias do céu; 

sobre os montes corriam atrás de nós e punham armadilhas no deserto. 

20) O ungido de Javé, nosso alento, caiu preso na armadilha; 

dele dizíamos: “à sua sombra viveremos entre os povos”. 

21) Vibre de alegria e faça festa, capital de Edom, que habita em Hus, depois você 

também terá o seu cálice: se embriagará e ficará nua. 

22) Esta cumprida sua pena, capital de Sião; você não continuará no exílio; 

ele castigará sua falta, capital de Edom, e seu pecado aparecerá. 
 

A analise discursiva do excerto no 15, no primeiro plano, segue a perspectiva vista na 

análise do extrato no 14 (o anterior), isto é, fica evidente o aspecto persuasivo, político e 

ideológico do texto. 

Quando ao uso das figuras de retórica, o autor do texto utiliza três das que estamos 

analisando: metáfora, personificação e comparação ou símile. 

a) Metáfora = temos nos versículos 1, 4, 11. (Segundo as teorias da tradição) 

b) Personificação – nos versículos 21 e 22. 

c) Comparação ou símile – foi o recurso mais usado neste texto. Versículos 3, 7, 8, 9 e 19. 

 

Excerto nº 16 – Retirado do livro do profeta Baruc. 

 

Meditação sobre a sabedoria 

 

Exortação 

 
9) Ouve, Israel, os preceitos de vida,  

prestai ouvido para aprender a discernir. 

10) Que acontece, Israel, por que estás em terra de inimigos? 

Por que envelheceste em terra estrangeira? 

11) Por que te contaminaste com os mortos 

e por que foste incluído no número dos que descem ao Hades? 

12) Foi porque abandonaste a fonte da sabedoria. 
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13) Se tivesses seguido o caminho de Deus, 

habitarias na paz para sempre. 

14) Aprende onde está o discernimento, 

onde, a força, ao mesmo tempo, onde estão a longevidade e a vida, 

onde estão a luz dos olhos e a paz. 

(Baruc, 3: 9 a 14 – tradução ecumênica – TEB – 1994: 1821 / 22. 

 

O excerto nº 16 tem sua análise, do ponto de vista do discurso ideológico, em simetria 

com os procedimentos executados nos excertos 14 e 15, segundo as idéias de Reboul. 

Quanto ao uso de figuras, este texto foi escolhido pela quantidade de apóstrofes que 

apresenta. Versículos 9, 10, 11 e 12. As apóstrofes estão coladas às personificações. 

 

Excerto nº 17 – Retirado do livro do profeta Baruc. 

 
1) Jerusalém, despe o teu vestido de sofrimento e infortúnio 

e veste para sempre o teu belo adorno da glória de Deus. 

2) Cobre-te com o manto da justiça, 

que vem de Deus, 

e põe na cabeça o diadema 

da glória do eterno; 

3) Pois Deus vai mostrar o teu esplendor 

a toda a terra que jaz debaixo do céu, 

4) e te dará este nome para sempre:  

“paz-de-justiça e glória-de-piedade”. 

 

5) Levanta-te, Jerusalém, coloca-te sobre o alto 

e volta o olhar para o oriente; 

vê os teus filhos,  

reunidos desde o poente 

até o levante pela palavra do santo;  

eles se alegram de que Deus se recorde.  

(Baruc,  5: 1 a 6 Bíblia da TEB – 1994: 1825). 
 

Este excerto nº 17 foi escolhido pela beleza estética da personificação associada às 

metáforas. É o que se vê nos versículos de 1, 2 e 5. As duas figuras destacadas estão aplicadas 
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ao texto na perspectiva da tradição, conforme a escolha que fizemos, dita na metodologia e 

explicadas na fundamentação teórica. 

Parece-nos impressionante a beleza discursiva das metáforas dos versículos 1 e 2. Mais 

uma vez, fica evidenciada aqui a escolha lexical e a retórica como motores da persuasão. 

 

Excertos nº 18 e nº 19 – Retirados do livro do profeta Miquéias. (Paulus: 2003: 1198, 1199) 

 

São dois pequenos trechos do livro do profeta. Uma passagem do capítulo 05 (versículos 

de 01 a 04) e uma passagem do capítulo 06 do mesmo autor (versículos de 1 a 6). 

Trata-se de trechos em que Miquéias, um profeta do protesto social, prevê a origem 

geográfica de Jesus e, utiliza recursos retóricos muito freqüentes em toda a Bíblia. Refiro-me à 

apóstrofe, à metáfora e à personificação, todas já fundamentadas teoricamente em análises 

anteriores. O que pretendemos ressaltar aqui, mais uma vez, é a força retórica dessas figuras. 

No primeiro trecho, temos: 

 
(5)“O Messias virá de Belém (1), mas você, Belém de Éfrata, 

tão pequena entre as principais cidades de Judá!”. 

É de você que saíra para mim aquele que há de ser o chefe de Israel”! 

.................................................................................................................. 

 

E na seqüência temos: 

 

(6) Javé apresente a sua lealdade – (1)“Escutem bem o que Javé fala:Levante-se! 

Abra um processo diante das montanhas, e que as colinas ouçam a sua voz.  

(2) Escutem, montanhas, a acusação de Javé; prestem atenção, alicerces da terra... 

O processo de Javé é contra o seu povo; é contra Israel que ele apresente sua queixa: 

(3) Meu povo, o que é que eu fiz contra você? Em que o maltratei? Responda-me! (4) 

Pois eu tirei você da terra do Egito, o resgatei da casa da escravidão e mandei à sua 

frente Moisés, Aarão e Maria. (5) Povo meu, lembre-se do bem que planejava Balac, 

rei de Moab, e o que lhe respondeu Balaão, filho de Beor. Lembre-se do que aconteceu 

desde Setim até Guilgal, para que você compreenda que Javé tem razão. 

 

Nessa passagem, o profeta personifica a pequena cidade de Belém, onde muito tempo 

depois nascerá o Salvador. 
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Nesse trecho, temos três apóstrofes associadas ao processo de personificação. O profeta 

desvia o foco da fala para um ouvinte que está fora do contexto, ao mesmo tempo em que, 

retoricamente, dá um tom solene e grave ao discurso, quebra a rotina do enunciado, soleniza e 

agrava o que tem a dizer. 

Nessa última passagem analisada, aparece uma metáfora recorrente e trivial, mas a 

escolha do verbo resgatar (= livrar, recuperar, pagar dívida) e do sintagma casa de escravidão 

(= servidão = cativeiro) dá ao discurso do profeta uma força retórica que não teria o mesmo 

peso, se ele tivesse optado por um discurso não-figurado, não-retórico. Com esta linha de 

análise, pretendemos comprovar as hipóteses dessa dissertação: o poder, o poder da palavra e 

o poder da linguagem figurada são uma realidade social, formam um todo embricado, 

inseparável, integrado, sistêmico. O conjunto desses elementos, bem como a consciência do seu 

uso, associado ao domínio das diversas modalidades de língua e de linguagem, confirmam a 

afirmação de Disraeli: “com palavras governamos os homens”. 

 

Excerto nº 20 – Retirado do livro do profeta Naum. (Naum, 1: 1 a 5 – Paulus, 2003: 1201) 

 

1) Título – Oráculo contra Nínive. Livro da Visão de Naum de Elcós. 

 
Javé é bom e vingador 

Javé, Senhor do universo 

 
2) Javé é um Deus ciumento e vingador! 

Javé é vingador e sabe enfurecer-se, Javé se vinga de seus adversários e é rancoroso 

para com seus inimigos. 

3) Javé é lento para a ira e muito poderoso, mas não deixa ninguém sem castigo. 

Borrasca e tempestade 

fazem o caminho dele; 

as nuvens são a poeira de seus passos. 

4) Ameaça o mar, e o mar seca; 

ele enxuga todos os rios.  

O Basã e o Carmelo secam, 

e murcham as floradas do Líbano. 

5) As montanhas estremecem diante dele 

6) e as colinas se derretem. (Naum, 1: 1 a 5 – Paulus, 2003: 1201) 
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No excerto nº 20, temos três aspectos que nortearam, todo o tempo, nossa dissertação: a 

linguagem figurada, sua diversidade de figuras; a relação entre retórica e persuasão e a questão 

do poder da língua. Este excerto traz, sinteticamente, estes três pontos. 

No versículo 2, temos uma anáfora (a palavra Javé repetida no início das três primeiras 

frases) usada com a finalidade de “lembrar” ao ouvinte / leitor o poder e a onipresença de Javé. 

O discurso do versículo 2 é uma confirmação do título “Javé, Senhor do universo”. 

No versículo 3, temos duas metáforas, com destaque para a beleza da metáfora imagética 

contida na frase “as nuvens são a poeira de seus passos”. 

No versículo 4 e 5, temos uma das hipóteses defendidas neste dissertação: a de que língua 

é poder. O poder de Javé é exercido também discursivamente. 

 

Ameaça o mar, e o mar seca; 

Ele enxuga todos os rios. 

As montanhas estremecem diante dele 

e as colinas se derretem. 

 

Assim, com este excerto, ficam concluídas as análises aqui empreendidas sobre as 

passagens referentes ao Antigo Testamento. Passaremos a seguir à análise dos trechos do Novo 

Testamento. 

 

6.4 – Análise do corpus referente às partes do Novo Testamento. 

 
Excerto nº 01 – Retirado do evangelista Mateus (Mt 4: 26, 29). 

 
O grão que germina sozinho. 

 

(26) Dizia também (Jesus): “O Reino de Deus é como um homem que lança a semente 

“à terra. (27) Dorme, levanta-se, de noite e de dia, e a semente brota e cresce, sem ele 

o perceber. (28) Pois a terra por si mesma produz, primeiro a planta, depois a espiga 

e, por último o grão abundante na espiga. (29) Quando o fruto amadurece, ele mete-

lhe a foice, porque é chegada a colheita”. 
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Excerto nº 02 – Retirado do evangelho de Mateus (4: 30 a 32) 

 
(30) Dizia ele (Jesus): “a quem comparemos o Reino de Deus? Ou com que parábola o 

representaremos? (31) É como o grão de mostarda que, quando é semeado, é a menor 

de todas as sementes. (32) Mas, depois de semeado, forma-se maior que todas as 

hortaliças e estende de tal modo seus ramos, que as aves do céu podem abrigar-se à 

sua sombra. 

 

Excerto nº 03 – Retirado do evangelho de Lucas (13: 18 a 21) 

 
Parábola do grão de mostarda 

Parábola do fermento. 

 

(18) Jesus dizia ainda: “A que é semelhante o Reino de Deus, e a que o 

compararei?. 

(19) É semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e semeou na sua 

horta, e que cresceu até se fazer uma grande planta e as aves do céu vieram fazer 

ninhos nos seus ramos. 

(20) Disse ainda: A que direi que é semelhante o Reino de Deus? (21) É semelhante 

ao fermento que uma mulher tomou e misturou em três medidas de farinha e toda a 

massa ficou levedada”. 

 

Estas três passagens estão agrupadas em seqüência e serão analisadas em bloco. É que, 

nelas, o locutor escolheu conscientemente a figura da comparação ou símile e não uma 

metáfora típica, do mundo cultural dos ouvintes / leitores. Assim, as três comparações, em 

forma genérica de parábola, servirão melhor aos propósitos do pregador, do locutor, que quer 

que seus ouvintes / leitores compreendam sua mensagem e a pratiquem. Daí a opção pelo 

recurso da comparação ou símile, na perspectiva das teorias da tradição. E por que Cristo assim 

procedeu? Por que optou por essa linha da retórica comparativa para construir sentido, e não 

por outras, como fez em outras ocasiões? Entendemos que o recurso à comparação ou símile 

foi uma estratégia cognitiva. Considere-se que as três passagens são todas construídas em 

forma de parábola, que já são, por si mesmas, formas figuradas, metafóricas de expressar. 

Assim, já que o ouvinte / leitor já está inserido num contexto simbólico, a construção de 

sentido fica mais fácil e mais rápida de processar se os elementos básicos do objeto do discurso 
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forem comparados a elementos do mundo cultural dos ouvintes / leitores. Assim, as três 

comparações, inseridas em parábolas, servirão melhor aos propósitos do pregador / locutor, 

desejoso que seus ouvintes compreendam sua mensagem e a pratiquem. Desse ponto de vista, o 

eu enunciador opta por uma estratégia persuasiva que lhe parece mais eficaz. 

 

Excerto nº 04 – Retirado do evangelho de Mateus. (Mt, 15: 10 a 20). 

 
(10) Depois, reuniu os assistentes e disse-lhes: (11) “Ouvi e compreendei: não é 

aquilo que entra pela boca que mancha o homem, mas aquilo que sai dele, eis o que 

mancha o homem”.(12) Então se aproximaram dele os seus discípulos e disseram-

lhe: “sabes que os fariseus se escandalizaram com as palavras que ouviram?” (13) 

Jesus respondeu: “toda planta que meu pai celeste não plantou será arrancada pela 

raiz. (14) Deixai-os. São cegos e guias de cego. Ora, se um cego conduz a outro, 

tombarão ambos na mesma vala”.(15) Tomando então a palavra, Pedro disse: 

“Explica-nos esta parábola”. 16) Jesus respondeu: “Sois também vós de tão pouca 

compreensão”? (17) Não compreendeis que tudo que entra pela boa vai ao ventre e 

depois é lançado num lugar secreto? (18) Ao contrário, aquilo que sai da boca 

provém do coração, e é isso o que mancha o homem. (19) Porque é do coração que 

provêm os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as impurezas, os furtos 

os falsos testemunhos, as calúnias. (20) Eis o que mancha o homem. Comer, porém, 

sem ter lavado as mãos não mancha o homem”. (Mt, 15: 10 a 20). 
 

Este excerto, como tantos outros discursos de Cristo, contém diversos exemplos de figuras 

de retórica. Temos metáforas, metonímias e até uma lítotes (versículo 16). Nossa análise, neste 

excerto, focaliza o valor persuasivo da metáfora e da metonímia. Seu impacto pedagógico, 

doutrinário, didático, até. Atente-se para o impacto persuasivo da metáfora nos versículos 11, 

obtido com o emprego conotado, metafórico do verbo “manchar”. E perceba-se a força 

extraordinária e didática da imagem criada por Cristo nos versículos 13 (toda planta que meu 

pai celeste não plantou será arrancada pela raiz) e 14 (... São cegos e guias de cego... 

tombarão ambos na mesma vala). 

No versículo 18, temos uma metonímia (... e é isso que mancha o homem), em que se 

toma o singular pelo plural. 

Para este excerto, vale a pena revisitar Citelli (2005: 6) quando ele diz que a escolha das 

diversas figuras de retórica, no discurso bíblico, não é apenas uma questão estética, com o 
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simples objetivo de embelezar o texto. No discurso, o elemento persuasivo está “colado” e a 

associação entre persuasão e retórica tem um fundamento ideológico e objetiva mudanças 

comportamentais. 

 

Excerto nº 05 – Retirado do evangelho de Mateus. (Mt 18: 19 e 22) 

 
 (19) “Digo-vos ainda isto: se dois de vós se unirem sobre a terra 

para pedir, seja o que for, consegui-lo-ão de meu pai que está nos 

céus. (20) Porque onde dois ou três estão reunidos em meu nome, aí 

eu estou no meio deles”.(21) Então Pedro se aproximou dele e disse: 

“Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão, quando ele pecar 

contra mim? Até sete vezes? (22) Respondeu Jesus: “Não te digo até 

sete vezes, mas até setenta vezes sete”. (MT, 18: 19 a 22)  

 

 Este excerto foi escolhido por três razões: 1ª) Os versículos 19 a 20 referem-se ao poder 

da palavra como já foi analisado, nessa dissertação, no capítulo específico sobre o poder. 

Segundo Jesus, a palavra (mesmo que não materializada pelo som, mas discursivamente 

existente no pensamento, por meio da oração) é o fio que liga e religa o homem a Deus, 

portanto tem poder. 2ª) A hipérbole existente no versículo 27 para indicar uma grande 

quantidade de vezes (setenta vezes sete) é uma forma simbólica, hiperbólica, de dizer que o 

perdão deve ser concedido indefinidamente. A terceira parte da análise refere-se à questão da 

persuasão. Talvez, se Cristo dissesse que devemos perdoar “indefinidamente”, não tivesse o 

mesmo peso de setenta vezes 7 vezes. 
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Excerto nº 06 – Retirado do evangelho de Mateus. (Mt 26: 57 a 66) 
 

Jesus diante de Caifás 
 

 (57) Os que haviam prendido Jesus levaram-no à casa do sumo 

sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os escribas e os anciãos do 

povo. (58) Pedro seguia-o de longe, até o pátio do sumo sacerdote. 

Entrou e sentou-se junto aos criados para ver como terminaria aquilo. 

(59) Enquanto isso, os príncipes dos sacerdotes e todo o conselho 

procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de o levarem à 

morte. (60) Mas não o conseguiram, embora se apresentassem muitas 

falsas testemunhas. (61) Por fim, apresentam-se duas testemunhas que 

disseram: “Este homem disse: posso destruir o templo de Deus e 

reedificá-lo em três dias(36)”. (62) Levantou-se o sumo sacerdote e lhe 

perguntou: “nada tens a responder ao que esta gente depõe contra ti?” 

(63) Jesus, no entanto, permanecia calado. Disse-lhe o sumo 

sacerdote: “Por Deus vivo, conjuro-te que digas se és o Cristo, o filho 

de Deus? (64) Jesus respondeu: “Sim. Além disso, eu vos declaro que 

vereis doravante o Filho do Homem sentar-se à direita do todo-

poderoso, e voltar sobre as nuvens do céu”. (65) A essas palavras, o 

sumo sacerdote rasgou suas vestes, exclamando: “que necessidade 

temos ainda de testemunhas? Acabastes de ouvir a blasfêmia! (66) 

Qual o vosso parecer?” Eles responderam: “merece a morte!”. (Mt 

26: 57 a 66) 
 

Este excerto foi escolhido para análise por conta dos versículos 64 e 65. Quando Caifás 

roga a Cristo que confirme ou não se é o filho de Deus, a resposta de Jesus se materializa por 

meio de três figuras, na seqüência seguinte: 

1º) Uma antonomásia, que é, em retórica, a substituição de um nome próprio por um 

comum ou por uma perífrase. Cristo, ao referir-se a si próprio, não usa o pronome “eu” ou a 

palavra “Jesus”, mas “o Filho do Homem”. 

2º) Em seguida, temos duas metáforas, na linha da tradição, e outra antonomásia, quando 

ele diz: “Sim. Além disso, eu vos declaro que vereis doravante o Filho do Homem à direita do 

todo-poderoso, e voltar sobre as nuvens do céu”. 
_______________________ 
(36) Na realidade, o que Jesus dissera foi: “Destruí este templo e eu o reedificarei em três dias” (João, 2: 19), 
referindo-se ao corpo material dele na ressurreição e não ao templo de Jerusalém. Aqui, a metáfora de Cristo não 
foi compreendida por seus interlocutores. 
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Como todos sabemos, o todo-poderoso é antonomásia de “Deus” e “estar à direita dele” é 

uma metáfora que não refere, evidentemente, um lugar físico, mas uma posição de importância, 

de privilégio, de hierarquia do mundo espiritual. Quanto à seqüência “voltar sobre as nuvens do 

céu” é uma metáfora para referir a condição divina, imaterial e, por conseguinte, espiritual do 

Salvador. 

3º) Por último, cabe analisar a retórica do versículo 65. “A essas palavras, o sumo sacerdote 

rasgou suas vestes,...” Temos aí uma espécie de indignação no contexto da cultura judaica 

daquela época. Caifás rasga as vestes literalmente, portanto a metáfora não está na ação verbal, 

mas no gesto, porque ele considera a resposta de Cristo uma blasfêmia. Este gesto traz um 

valor retórico, carrega um forte apelo persuasivo, perfeitamente compreendido na cultura 

judaica. O povo entendia este procedimento. 

 

Excerto nº 07 – Retirado do evangelho de Lucas. (Lc – 9: 57 a 62) 

 
Três casos de vocação 

 

(57) Enquanto caminhavam, um homem lhe disse: “Senhor, seguir-te-ei para onde 

quer que vás”. (58) Jesus replicou-lhe: “As raposas têm covas e as aves do céu, 

ninhos, mas o Filho do Homem tem onde reclinar a cabeça”. (59) A outro disse: 

“Segue-me”. Mas ele pediu: “Senhor, permite-me primeiro enterrar meu pai”. 

(60) Mas Jesus disse-lhe: “Deixa que os mortos enterrem seus mortos; tu, porém, vai 

e anuncia o Reino de Deus”. (61) Um outro ainda lhe falou: “Senhor, seguir-te-ei, 

mas permite primeiro que me despeça dos que estão em casa”. (62) Mas Jesus disse-

lhe: “Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o Reino de 

Deus”. (Lc – 9: 57 e 62) 

 

A passagem está repleta de linguagem figurada, mas vamos restringir a análise ao 

versículo 60, por conter uma intrigante metáfora operada pelo jogo das palavras “mortos” / 

“mortos”. 

Aparentemente, algum analista poderia encontrar intolerância no discurso de Cristo. 

Mas esta restrição não existe aí. Temos aqui um interessante caso de metáfora por 

transferência. Em “Deixa que os mortos enterrem seus mortos”, a metáfora não está no verbo 

“enterrar”, mas nas palavras “mortos” (sujeito de enterrem) e mortos (objeto direto de 

enterrem). 
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O primeiro termo “mortos” está em lugar de “que não têm vida espiritual”. Já o 

segundo termo, “mortos” deve ser analisado junto com o adjetivo possessivo “seus”. Temos um 

pequeno bloco sintagmático “seus mortos” correspondendo apenas à matéria inerte, já sem 

alma, somente o invólucro dos parentes ou amigos da pessoa falecida. Provavelmente, o 

interlocutor de Cristo não compreendeu, não alcançou a profundidade da frase do nazareno, 

mas o impacto da metáfora é desconcertante. Se quisermos aplicar aqui as funções retóricas 

propostas por Reboul, temos pelo menos duas: a função heurística (de descoberta) e a 

pedagógica (esclarecer o outro quanto ao processo de tomada de decisão). 

 

Excerto nº 08 – Retirado do evangelho de João. (Jo – 8: 12) 

 

Discussão entre Jesus e os fariseus 

 
(12) Falou-lhe outra vez Jesus: “eu sou a luz do mundo; aquele que me segue não 

andará em trevas, mas terá a luz da vida”. 

 

Neste excerto, temos uma série de quatro metáforas, na perspectiva da tradição. 

a) “Eu sou a luz do mundo” = a iluminação da nova doutrina trazida por Cristo para o 

mundo = para a humanidade: sai o “olho por olho, dente por dente” e entra o “Amai os 

vossos inimigos”. “Eu sou a luz do mundo” é “eu sou uma mudança radical de 

paradigma”. Observe-se a comparação abreviada: Eu sou como uma nova luz para o 

mundo. 

b) “... aquele que me segue...” = aquele que adota minha doutrina, isto é, o novo paradigma 

do mundo civilizado, espiritualizado, evangelizado. Seguir, não no sentido físico, mas no 

sentido conotado de adotar. 

c) “... não andará nas trevas...”, porque vai adotar o novo paradigma, a nova doutrina, que 

ilumina, que esclarece, que estabelece a “nova aliança”, onde tudo é esclarecido, 

compreendido. 

d) “Mas terá a luz da vida”. Isto é, terá o Cristo, portanto, sua doutrina, seus ensinamentos, 

que, primeiramente clareiam a conduta humana em sociedade; em segundo lugar, na 

relação fraterna com o outro, pavimentam o caminho para a vida espiritual; em terceiro 

lugar, a doutrina e os ensinamentos que esclarecem a mente humana quanto à existência 
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real da vida espiritual. O mundo espiritual é uma realidade, conquanto sua natureza não 

seja a mesma do mundo material (“Meu reino não é desse mundo”). 

As quatro metáforas em análise são portadoras das características destacadas pelas teorias 

da tradição, que são: 

 

1) A noção de transposição (Paul Ricoeur), que designa outra coisa: luz não designa claridade 

física, mas “doutrina”. 

 

2) A noção de similitude, analogia, semelhança. A doutrina de Cristo traz uma semelhança 

com a luz, porque ilumina, esclarece, distingue, como a luz faz. (Aristóteles, Garcia e outros) 

 

3) A noção de associação – quando se faz a transposição do nível literal para o simbólico, 

ocorre também um processo de “associação” subjetiva entre a significação própria, denotada e 

o efeito figurativo, conotado. (Moisés, Garcia. Citelli e outros) 

 

Temos, assim, a passagem do plano básico para o plano simbólico. Se quisermos ilustrar, 

por meio de um gráfico, teríamos mais ou menos o seguinte: 

 

 

 

Plano de base Plano simbólico 

• Luz do mundo • Esclarecimento 

• Segue / andará • Novo paradigma 

• Trevas • Adotar / mudar 

• Luz da vida • Se equilibrará 

 • Livra-se da escuridão, 

 da ignorância espiritual 

 • Doutrina vital. 
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Excerto nº 09 – São dois trechos retirados do Evangelho de Mateus.  

 
Primeiro trecho: 

(18) Caminhando ao longo do mar da Galiléia, viu dois irmãos: 

Simão (Pedro) e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, 

pois eram pescadores. (19) E disse-lhes: “Vinde após mim e vos 

farei pescadores de homens”. (20) Na mesma hora, abandonaram 

suas redes e o seguiram. (21) Passando adiante, viu outros dois 

irmãos: Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam 

com seu pai Zebedeu consertando as redes. Chamou-os, (22) e eles 

abandonaram a barca e seu pai e o seguiram. (Mateus, 4: 18 a 22) 

 

Segundo trecho: 

(9) Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que 

estava sentado no posto do pagamento das taxas. Disse-lhe: 

“Segue-me”. O homem levantou-se e o seguiu. (Mt, 9: 9) 

 

Nestes extratos, vamos analisar três pontos básicos: primeiro, as figuras contidas na frase 

de Cristo: “Vinde após mim e vos farei pescadores de homens”. O sintagma “pescadores de 

homens” é metafórico na perspectiva da tradição: Pedro e seu irmão André eram pescadores de 

profissão. Se continuassem no mar da Galiléia, permaneceriam como eram, isto é, pescadores 

de peixes; manter-se-iam na obscuridade, não seriam conhecidos em todo o mundo e por todo 

mundo. Ao contrário, seguindo Jesus, mudariam substancialmente de status, passando da 

condição de simplicidade, pobreza material e obscuridade social, para a condição de 

convertedores de almas, de seguidores de Cristo. Com isto, ganhariam notoriedade, grandeza 

social e elevação espiritual. Aí, junto com a metáfora, vem a retórica ⎯ com o uso de figuras 

⎯ e com elas o poder da palavra. Nestes dois extratos do Novo Testamento, fica evidente a 

questão da força da palavra, da língua. É interessante observar que a Pedro e a André, Cristo 

ainda oferece uma recompensa. A Mateus, não. Ele simplesmente diz: “segue-me”. O homem 

levantou-se e o seguiu. Estes dois exemplos iniciais são mais emblemáticos para comprovar a 

hipótese de que a língua é mais que um simples código, um simples instrumento de 

comunicação. A língua é também isso. Entretanto é um lugar de interação entre atores sociais. 

É um instrumento de poder. 
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Excerto nº 10 – Retirado do Evangelho de Mateus (Mt – 7: 13 e 14) 

 
Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o 

caminho que conduzem à perdição e numerosos sãos os que por aí 

entram. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida e 

raros são os que o encontram (Mateus, 7: 13 – 114) 

 

Neste excerto, temos um discurso inteiramente metafórico. Tudo nele é metáfora, é 

linguagem figurada, simbólica. Aplicando-se aqui a teoria defendida por Massaud Móises, 

temos: 

 

1º) O fenômeno da universalidade da metáfora, o princípio da metáfora como algo 

onipresente na linguagem. 

2º) A confirmação da idéia de Aristóteles sobre metáfora, segundo a qual “não há 

ninguém que, na conversação, não se sirva de metáfora”. Portanto, Cristo também recorreu às 

metáforas, como se vê no exemplo em análise. 

3º) A aplicação das idéias sobre metáfora defendidas por Quintiliano e por Aristóteles e 

seguidas por Massaud Moisés.  

Estas idéias estão explicitadas na fundamentação teórica sobre metáfora. Sustentam os 

dois autores acima citados: 

1º) A metáfora é uma comparação abreviada; 

2º) Metáfora é diferente de comparação; 

3º) O conceito de metáfora inclui a noção de transferência. 

 

Com base nesses três itens, podemos assim analisar as metáforas usadas pelo Salvador: 

 “Entrai pela porta estreita...” A porta estreita é uma comparação abreviada com o mundo 

de renúncias e de dificuldades para os que pretendem ingressar no Reino dos céus. Se fosse 

uma comparação, viriam os termos típicos desse recurso, tais como: como, que, do que. A 

noção de porta estreita é uma transferência da noção de renúncia às coisas materiais e da 

aceitação das coisas do mundo espiritual.  Esta metáfora refere-se às dificuldades em construir 

o caminho para a vida espiritual “no Reino de Deus”, por conta das freqüentes armadilhas do 

mundo material. 
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 “Porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduzem à perdição e 

numerosos são os que por aí entram...”. 

 

A metáfora da porta larga e do espaçoso caminho da perdição correspondem ao conceito 

de transferência que já tinha sido defendido por Aristóteles. A porta larga e o espaçoso 

caminho substituem, por exemplo, as más paixões, as más tendências, a falta de esforço em 

renunciar a determinados apelos do mundo dos homens. 

 

Excerto nº 11 – Retirado do Evangelho de Marcos (Mc – 7: 24 a 30) 

 
A Cananéia 

 
Em seguida, deixando aquele lugar, foi para a terra de Tiro e de 

Sidônia. E tendo entrado numa casa, não quis que ninguém o 

soubesse. Mas não pôde ficar oculto, pois uma mulher, cuja filha 

possuía um espírito imundo, logo que soube que ele estava ali, 

entrou e caiu a seus pés. (Essa mulher era pagã, de origem siro-

fenícia). Ora, ela suplicava-lhe que expelisse de sua filha o 

demônio. Disse-lhe Jesus: “Deixa primeiro que se fartem os filhos, 

porque não fica bem tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães”. 

Mas ela respondeu: “é verdade, Senhor; mas também os 

cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. 

Jesus respondeu-lhe: “Por causa dessa palavra, vai-te, que saiu o 

demônio de tua filha. “Voltou ela para casa e achou a menina 

deitada na cama. O demônio havia saído”. (Mc – 7: 24 a 30) 

 

Este excerto é uma das mais interessantes e intrigantes passagens dos evangelhos. 

 

1º) Temos uma metáfora gestual: “entrou e caiu a seus pés...”. A mulher Cananéia, com 

esta linguagem não-verbal, com esta mensagem sem palavras, reconhece a superioridade de 

Cristo e declara sua inferioridade espiritual diante do Messias. 

2º) A fala de Cristo é integralmente metafórica: “Deixa primeiro que se fartem os filhos, 

porque não fica bem tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cães”. Nesta metáfora, aplica-se a 

teoria de Othon M. Garcia, segundo a qual as causas da metáfora são: 
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1º) A existência de similitudes no mundo objetivo; 

 

2º) A incapacidade de abstração absoluta; 

 

3º) A pobreza do vocabulário disponível em contraste com a riqueza e a numerosidade das 

idéias as transmitir. (Este item deve ser objeto de cautelosa análise, de um estudo de certa 

profundidade pois vários são os lingüistas que rejeitam a idéia de pobreza das línguas). 

 

4º) O prazer estético da caracterização pitoresca. 

 

Estes quatro itens nos parecem coexistir no trecho em análise. Um outro ponto de análise 

desse excerto refere-se ao poder da palavra, a força da argumentação. Neste ponto, é aplicável a 

teoria retórica esposada por Olivier Reboul. Este trecho, que confirma, meridianamente, a 

teoria dialógica e interacional da linguagem ⎯ é uma ilustração esplêndida do poder da 

argumentação. Quando Cristo, metaforicamente, contra-argumenta com a mulher, ela faz a 

réplica, com um raciocínio rápido e eficaz:  

 
“é verdade, Senhor; mas também os cachorrinhos debaixo da mesa 

comem das migalhas dos filhos”. 

 

A capacidade de persuasão e de argumentação da mulher foi tão eficaz que Jesus diz a ela: 

 
“por causa dessa palavra, vai-te, que saiu o demônio de tua 

filha”. Voltou ela para casa e achou a menina deitada na cama. O 

demônio havia saído”. 

 

Neste ponto, ocorre a função persuasiva das funções retóricas de Reboul (1998: 63). 

Observe-se ainda que, durante o processo dialógico de construção de sentido, a mulher, em 

interação com Cristo, compreende integralmente a linguagem figurada utilizada pelo Messias. 

Ela não apenas decodifica a mensagem; ela a entende. 
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Excerto nº 12 – Retirado do Evangelho de Lucas. (Lc – 10: 1 a 20) 

 

Missão dos 72 discípulos 

 
(10) (1) Depois disso, designou o Senhor ainda setenta e dois outros 

discípulos e mandou-os, dois a dois, adiante visitar todas as cidades e 

lugares para onde ele tinha de ir. (2) Disse-lhes: “grande é a messe, 

mas poucos são os operários. Rogai ao Senhor da messe que mande 

operários para sua messe. (3) Ide; eis que vos envio como cordeiros 

entre lobos. (4) Não leveis bolsa, nem calção e a ninguém saudeis pelo 

caminho. (5) Em toda casa em que entrardes, dizei primeiro: paz a esta 

casa! (6) Se ali houver algum homem pacífico, repousará sobre ele a 

vossa paz; mas, se não houver, ela tornará para vós. (7) Permanecei 

na mesma casa, comei e bebei do que eles tiverem, pois o operário é 

digno de seu salário. Não andeis de casa em casa. (8) Em qualquer 

cidade em que entrardes e vos receberem, comei o que vos servir. (9) 

Curai os enfermos que nela houver e deizei-lhes: O reino de Deus está 

próximo. (10) Mas se entrardes em alguma cidade e não vos 

receberem, saindo pelas suas praças, dezei (11) até o pó que se nos 

pegou da vossa cidade, sacudimos contra vós; sabei, contudo, que o 

Reino de Deus está próximo. (12) Digo-vos: naquele dia haverá um 

tratamento menos rigoroso para Sodoma. 

(13) Ai de ti, Corozaim! Ai de ti, Betsaida! 

Porque, se em Tiro e Sidônia tivessem sido feitos os prodígios que 

foram realizados em vosso meio, há muito tempo teriam feito 

penitência, cobrindo-se de saco e cinza. (14) Por isso haverá no dia do 

juízo menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. (15) E tu, 

Cafarnaum, que te elevas até o céu, serás precipitada até aos infernos. 

(16) Quem vos ouve a mim ouve; e quem vos rejeita a mim rejeita; e 

quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. 

(17) Voltaram alegres os setenta e dois, dizendo: “Senhor, até os 

demônios se nos submetem em teu nome!” 

(18) Jesus disse-lhes: “Vi Satanás cair do céu como um raio. (19) Eis 

que vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do 

inimigo. (20) Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos estão 

sujeitos, mas alegrai-vos de que os vossos nomes estejam escritos nos 

céus”. (Lc – 10: 1 a 20) 
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Neste excerto, destacamos duas figuras de largo uso nos evangelhos: a apóstrofe e a 

personificação. 

Na linguagem retórica de Cristo, há uma grande freqüência desses recursos retóricos. No 

caso da apóstrofe, trata-se de uma “mudança de rumo”, de uma “derivação ou interrupção que 

o emissor da mensagem pratica para dirigir-se a uma pessoa ou a uma entidade fora do 

contexto imediato do discurso. Vem usualmente em forma exclamativa”. Esta é a definição de 

apóstrofe defendida por Massaud Moisés e aplicada por nós nesta dissertação. (Op. cit. – 1974: 

35) 

Cristo está conversando com os 72 discípulos, dando-lhes instruções de como deveriam se 

comportar, de como se conduzir pelas aldeias e povoados aonde deveriam ir pregar sua 

doutrina. De repente, Cristo desvia a fala, o discurso, dos discípulos e diz: 

 

“Ai de ti, Corozaim, ai de ti, Betsaida...” e mais adiante. 

 “E tu, Cafarnaum...” 

 

Estes três são exemplos típicos de apóstrofe, figura que tem um efeito enorme na 

linguagem retórica. Mas estas apóstrofes são também exemplos de personificação, na medida 

em que Cristo dá às cidades de Corozaim, de Betsaida e de Cafarnaum o status de pessoas. 

Como diz o Dicionário de Lingüística de Dubois (Jean e outros autores. 1997: 466):  

 
“Personificação é uma figura da retórica que consiste em fazer de 

um ser inanimado ou de um ser abstrato, puramente ideal, uma 

pessoa real, dotada de sentimento e de vida”. 

 

Observe-se que esta definição aplica-se aos exemplos escolhidos. Corozaim, Betsaida e 

Cafarnaum são três cidades que, no texto, assumem o status de pessoas. Observe-se também o 

apelo retórico dos versículos 19 e 20, a importância que eles têm no espírito dos discípulos. 
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Excerto nº 13 – Retirado do Evangelho de Mateus (Mt – 23: 23, 25 e 27) 

 

(1ª Parte para análise) Acusações contras os Escribas e Fariseus 

 
23) “Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Pagais o dízimo da 

hortelã, do endro e do cominho e desprezais os preceitos mais 

importantes da lei: a justiça, a misericórdia, a fidelidade...”. (Mt 23: 

23, 25 e 27). 25) “Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Limpais 

por fora o copo e o prato e por dentro estais cheios de roubo e de 

intemperança”. (26) Fariseu cego! Limpa primeiro o interior do 

copo e do prato, para que também o que esta fora fique limpo. (MT 

23: 25 e 26). 27) Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Sois 

semelhantes aos sepulcros caiados: por fora parecem formosos, mas 

por dentro estão cheios de ossos, de cadáveres e de toda espécie de 

podridão. (Mt 23: 27). 37) Jerusalém, Jerusalém, que matas os 

profetas e apedrejas aqueles que te são enviados!... (Mt 23: 37) 

 

(2ª Parte para análise) – O sermão da montanha 

 
20) Então ele ergueu os olhos para seus discípulos e disse: “Bem-

aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o Reino de Deus!”. 

(Lc. 6: 20). 21) Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque 

sereis fartos! (Lc. 20: 21). 3) Em verdade, em verdade te tigo: quem 

não nascer de novo não poderá ver o Reino de Deus”. (Jo. 3: 3). 5) 

Em verdade, em verdade te digo: quem não renascer da água e do 

Espírito não poderá entrar no Reino de Deus. (Jo. 3: 5) 

 

Procedendo à análise dos excertos acima, fica evidente a presença da figura de retórica 

denominada anáfora. Todos os exemplos escolhidos estão enquadrados nesta figura, conforme 

a definição de diversos autores citados na fundamentação teórica, entre eles Massaud Móises, 

Jean Dubois e Zélio dos Santos Jota. É fundamental compreender aqui, do ponto de vista 

retórico, a repetição consciente da expressão “aí de vós, escribas e fariseus hipócritas...”; da 

palavra “Jerusalém” e da expressão “em verdade, em verdade”. Este recurso dá uma força 

muito grande à comunicação entre o eu enunciador e seus interlocutores. 
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Excerto nº 14 – Retirado do evangelho de Lucas (Lc – 2: 22 s 35) 

 
Apresentação de Jesus no templo 

 

(22) Concluídos os dias da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a 

Jerusalém para o apresentar ao Senhor, (23) conforme está escrito na lei do Senhor: 

todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor e (24) para 

oferecerem o sacrifício prescrito pela lei do Senhor, um par de rolas ou duas 

pombinhas. (25) Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem, 

justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. (26) 

Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem primeiro ver o Cristo do 

Senhor. (27) Impelido pelo Espírito Santo, foi ao templo. Tendo os pais apresentado o 

menino Jesus, para cumprirem a respeito dele os preceitos da lei, (28) tomou-o em 

seus braços e louvou a Deus nestes termos: “(29) Agora, Senhor, deixai o vosso servo 

ir em paz, segundo a vossa palavra. (30) Porque os meus olhos viram a vossa salvação 

(31) que preparastes diante de todos os povos, (32) como luz para iluminar as nações e 

para a glória de vosso povo de Israel”. (33) Seu pai e sua mãe estavam admirados das 

coisas que dele se diziam. (34) Simeão abençoou-o e disse à Maria, sua mãe: “Eis que 

este menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos 

homens em Israel, e ser um sinal que provocará contradições, (35) a fim de serem 

revelados os pensamentos de muitos corações. E uma espada transpassará a tua 

alma”. (Lc – 2: 22 a 35) 
 

Este excerto corresponde, do ponto de vista bíblico, a uma das mais interessantes 

passagens dos evangelhos. Ele confirma a tradição dos hebreus como uma comunidade de 

profetas, de videntes, desde as primeiras narrações do Antigo Testamento. O velho Simeão é 

um desses. Segundo o texto de Lucas, ele intuiu, por meio do Espírito Santo (que é um modo 

específico de falar dos judeus, para designar a interferência espiritual, divina) e foi ao templo, 

exatamente no momento em que o menino Jesus estava sendo apresentado à comunidade 

judaica por José e Maria, seus pais, conforme estabelecia a chamada lei de Moisés. 

No versículo 25, aparece uma metáfora, segundo as teorias de tradição, e uma metonímia: 

“... esperava a consolação de Israel...”. A “consolação” é o Messias prometido há séculos, no 

Antigo Testamento. É o Cristo, ainda recém-nascido, naquele bebê, que Simeão pôs nos braços 

e, inspirado por interferência divina, sabia de quem tratar-se, daí a razão do discurso profético 

que ele pronunciou e cuja extensão poucos alcançaram. 
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A metonímia está na mesma frase no sintagma “de Israel”, que corresponde a uma relação 

de contigüidade, do continente “Israel” — pelo conteúdo — “seus habitantes”. 

Nos versículos 34 e 35, aparecem mais duas metáforas, também de acordo com as teorias 

da tradição dos autores citados nesta dissertação: “Eis que este menino está destinado a ser uma 

causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel”. Está claro que, 

semanticamente, as duas palavras em destaque não se referem aos conceitos de cair e soerguer 

do ponto de vista físico, mas do ponto de vista basicamente espiritual. Numa incursão 

hermenêutica, Simeão se refere às elites religiosas e políticas que irão ser responsáveis pela 

morte física do Salvador e ao destaque social e à ascensão espiritual dos apóstolos e discípulos 

do nazareno, respectivamente. 

A outra metáfora, no versículo 35, está na frase “E uma espada transpassará a tua alma”. 

A metáfora está concretizada pela palavra “espada”, pela forma verbal “transpassará” e pelo 

sintagma nominal “a tua alma”. 

Segundo os autores que seguem o conceito de metáfora na perspectiva da tradição 

(Moisés, Garcia, Ricoeur, Lopes, Citelli), temos aqui o fenômeno da transferência (translatio), 

na medida em que a significação imediata de uma palavra é substituída por outra, com a qual 

mantém relações subentendidas ou de semelhança. Opera-se também, neste caso em análise, o 

processo da associação subjetiva entre a significação própria e o efeito figurativo. 

O sentido metafórico de “uma espada transpassará a tua alma” refere-se ao extremo 

sacrifício de Jesus, à dor e ao sofrimento de Maria, a mãe que verá seu filho ser ultrajado 

publicamente e torturado fisicamente até a morte, sem ter a mínima parcela de culpa. A 

“espada” é a “dor extrema”, “transpassará” corresponde ao curso dos acontecimentos dolorosos 

que ferem o instinto materno e a “a alma”, uma referência às perturbações emocionais e 

psicológicas sentidas por uma mãe assistindo, impotente, à tortura e morte do filho inocente. 

Nesta passagem, uma curiosidade nos chama a atenção: Simeão não inclui José como um 

dos assistentes do martírio do Salvador. Ele só se refere ao futuro sofrimento de Maria. 

Realmente, quando Jesus foi crucificado, José já tinha morrido. 
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Excerto nº 15 – Retirado do evangelho de Lucas. (Lc – 11: 24 a 26; 33 e 34) 

 
(24) Quando um espírito imundo sai do homem anda por lugares áridos, buscando 

repouso; não o achando, diz: voltarei à minha casa, de onde saí. (25) Chegando, 

acha-a varrida, e adornada. (26) Vai então e toma consigo outros sete espíritos 

piores do que ele e entram e estabelecem-se ali. E a última condição desse homem 

vem a ser pior do que a primeira... (33) Ninguém acende uma lâmpada e a põe em 

lugar oculto ou debaixo da amassadeira, mas sobre um candeeiro, para alumiar os 

que entram. (34) O olho é a lâmpada do corpo. (Lc – 11: 24 a 26; 33 e 34) 

 

Excerto nº 16 – Retirado do evangelista João (Jo – 1: 1 a 5) 

 
O verbo divino 

 

(1) No princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus e o verbo era Deus. (2) 

Ele estava no princípio junto de Deus. (3) Tudo foi feito por ele(37), e sem ele nada foi 

feito. (4) Nele havia a vida, e a vida era luz dos homens. (5) A luz resplandeceu nas 

trevas, e as trevas não a compreenderam. (Jo – 1: 1 a 5) 

 

Excerto nº 17 – Retirado do evangelista João. (Jo – 14: 1 a 7) 

 
(1) Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. (2) Na 

casa de meu pai há muitas moradas. Não fora assim, e eu vos teria dito; pois vou 

preparar-vos um lugar. (3) Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e tomar-vos-

ei comigo, para que, onde eu estou, também vós estejais. (4) E vós conheceis o 

caminho para ir aonde eu vou. (5) Disse-lhe Tomé: “Senhor, não sabemos para onde 

vais. Como podemos conhecer o caminho?”. (6) Jesus lhe respondeu: “eu sou o 

caminho, a verdade e a vida; ninguém vem ao pai senão por mim. (7) Se me 

conhecêsseis, também certamente conheceríeis meu pai; desde agora já o conheceis, 

pois o tendes visto...” (Jo – 14: 1 a 7) 

 

 

 

 

 

_______________________ 
(37) Conforme uma outra tradução, esta mesma frase é: “nada do que foi feito, foi feito sem ele”. 
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Estes três excertos incluídos em nosso corpus vão ser analisados num bloco só. 

Primeiramente, para não retirá-los da ordem em que aparecem no Novo Testamento em 

segundo lugar, porque os três apresentam pontos comuns à análise. 

Na realidade, as metáforas que aqui aparecem já foram objeto de consideração em 

excertos anteriores. É o que acontece, por exemplo, com a palavra “casa”, que aparece 

metaforicamente empregada no versículo nº 24 do excerto 18. Neste mesmo excerto, no 

versículo 34, aparece a metáfora “o olho é a lâmpada do corpo”, já devidamente explicada em 

excertos anteriores, conforme os conceitos de metáfora nos autores da tradição a que estamos 

recorrendo nesta dissertação. 

A análise do excerto nº 18 passa pelo uso da metáfora associado ao poder da língua, 

também já trabalhado nesta dissertação. Com um destaque para o versículo 1, em que parece a 

questão da precedência da palavra: “no princípio era o verbo...”, e os versículos 4 e 5, em que 

temos a palavra “vida” metaforicamente, em referência a Cristo pelo processo de substituição. 

Finalmente, o excerto nº 19 que apresenta metáforas já devidamente analisadas de acordo com 

as teorias da tradição, diversas vezes explicitadas nesta dissertação. 

Por exemplo, nos versículos 2 e 3, aparecem as palavras casa, morada e lugar, metafórica 

e respectivamente significando “casa de meu pai” = o céu, o mundo espiritual superior, a 

residência dos que praticam a doutrina de Cristo; “muitas moradas”, indicando que, na 

providência divina, não há falhas: quantos sejam os aptos a entrar no Reino dos Céus tantas 

serão as vagas criadas para eles. Esta metáfora dá a certeza da acolhida, sem exclusão.  

A metáfora dos versículos 4 e 5, sintetizada na palavra “caminho”, é uma referência à 

doutrina de Cristo, repetida no versículo 6, nas palavras do próprio Cristo, com o acréscimo de 

mais dois termos metafóricos — verdade e vida. A seqüência de metáforas pode ser assim 

resumidamente explicitada: Seguir a Jesus é praticar sua doutrina. A doutrina de Cristo, se 

praticada, é o caminho, o passaporte, a passagem que dá acesso à infinidade de lugares no 

mundo espiritual, no Reino de Deus, que, em última análise, é a verdadeira vida, porque não 

está sujeita e às necessidades da vida terrestre, às vicissitudes do mundo material. 
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Excerto nº 18 – Extraído dos Atos dos Apóstolos (6: 44 a 50) 

 
(44) A Arca da Aliança esteve com os nossos pais no deserto, como Deus ordenou a 

Moisés que a fizesse conforme o modelo que tinha visto. (45) Recebendo-a nossos 

pais, levaram-na sob a direção de Josué às terras dos pagãos, que Deus expulsou da 

presença de nossos pais. E ali ficou até o tempo de Davi. (46) Este encontrou graça 

diante de Deus e pediu que pudesse achar uma morada para o Deus de Jacó. (47) 

Salomão foi quem lhe edificou a casa. (48) O altíssimo, porém, não habita em casas 

construídas por mãos humanas. Como diz o profeta: (49) O céu é o meu trono, e a 

terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Diz o Senhor. Qual é o 

lugar do meu repouso? (50) Acaso não foi minha mão que fez tudo isso (Is 66, 15)? 

 

Neste excerto, retirado dos atos Apóstolos, vamos analisar a metáfora representada pela 

palavra “casa”. Como em excertos anteriores, a análise será baseada nas teorias sobre metáfora 

de acordo com os autores da tradição. 

No versículo 47, “a casa” está em lugar de “o templo”, no caso, o templo de Jerusalém. 

Salomão edificou, construiu a casa, o templo. É o que a tradição chama de translatio ou 

transferência. 

No versículo 48, temos uma metáfora com intenções depreciativas. O altíssimo Deus, 

sendo uma entidade essencialmente espiritual, não habita, não mora, em casas, em construções 

materiais, produzidas pelos homens, de um modo geral, seres inferiores diante da perfeição e 

completude da divindade. 

No versículo 49, o locutor procura levar o interlocutor para o plano espiritual recorrendo 

ao nível simbólico da linguagem e usa a palavra casa, metaforicamente, com um terceiro 

significado: “que casa me edificareis vós?”, discurso que pode ser interpretado como “qual o 

conceito de casa, isto é, qual o conceito de “vida espiritual” que vocês, cristãos, estão 

elaborando para a doutrina que já enviei por intermédio de meu filho? 

Quanto à questão retórica mais ampla, todo o texto pode ser analisado segundo a visão 

retórica de Reboul, ou seja, a retórica como a arte de persuadir pelo discurso. 
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Excerto nº 19 – Atos dos apóstolos (13: 44 a 47) 

 
(44) No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. 

(45) Os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e puseram-se a protestar 

com injúrias contra o que Paulo falava. (46) Então Paulo e Barnabé disseram-lhes 

resolutamente: era a vós que em primeiro lugar se devia anunciar a palavra de 

Deus. Mas, porque a rejeitais e vos julgais indignos da vida eterna, eis que nos 

voltamos para os pagãos. 

 

Excerto nº 20 – Atos dos apóstolos (14: 22 e 27) – Fim da primeira missão 

 
(21) Depois de ter pregado o Evangelho à cidade de Derbe, onde ganharam muitos 

discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia (da Pisídia). 

(22) Ali chegados, reuniram a igreja e contaram quão grandes coisas Deus fizera 

com eles, e como abrira a porta da fé aos gentios (Atos, 14: 22 e 27). 

 

Estes excertos foram escolhidos para analisar dois exemplos interessantes de metonímia e 

seu impacto na persuasão. No versículo 21, “depois de ter pregado o evangelho à cidade de 

Derbe”, temos uma metonímia, na medida em que temos uma relação de contigüidade, pois 

tomamos o continente — cidade de Derbe — pelo conteúdo, seus habitantes, a quem os 

discípulos de Jesus pregaram a Boa Nova, a doutrina inovadora de Cristo. É evidente, no leitor 

/ ouvinte o impacto persuasivo que tem a palavra “cidade” que abrange, inclui todos, e não a 

possível pequena parte de habitantes da cidade que ouviram os pregadores. 

No versículo 27 temos: “Ali chegados, reuniram a igreja...” a “igreja”, o continente pelo 

conteúdo = “os adeptos”, “os simpatizantes” “os servidores” do novo paradigma, da nova 

doutrina. Esta metonímia gera no leitor / ouvinte a noção de poder dos apóstolos, dos 

discípulos do Salvador. 

 

 

 

 

 

 

 



147 

4) Considerações finais 

 

Quando se fala em poder, muitos só lembram (quando se lembram) do poder político, em 

sua face mais visível: o poder do presidente, o poder do governador, o poder do prefeito. 

Quanto a alguns simbolismos de poder, pelo fato de serem visíveis, muitos os vêem, mas não 

aprendem a interpretar suas origens, finalidades e conseqüências. Não Fazem deles a leitura 

que deveria ser feita. Mas seria um engano pensar que a ignorância que temos do poder age em 

nosso benefício. Como já vimos em passagens anteriores dessa dissertação, o poder é exercido 

discursivamente. Isto associa poder a língua. Malinowski sustentava que as palavras eram 

forças ativas. Elas dão um domínio essencial sobre o mundo objetivo, ou sobre este consenso 

que chamamos de realidade. A palavra tem poder (“levanta-te, toma teu leito e anda”) e a 

palavra dá poder: “Herodes prometeu em juramento dar-lhe tudo o que lhe pedisse. Por 

instigação de sua mãe, ela respondeu: “Dá-me aqui, neste prato, a cabeça de João Batista” 

(Mateus, 14: 7 e 8). É interessante observar também a questão da delegação de poder, que 

também é feita discursivamente: “Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões 

e toda força do inimigo, e nada vos fará dano algum”. (Lucas, 10: 19).  

Depois de um certo nível de consciência sobre o poder da língua e sobre o valor das 

diversas linguagens, percebemos que, na vida, praticamente tudo que fazemos, fazemos 

utilizando a linguagem. Por exemplo, observe-se que, no desenvolvimento da história da 

humanidade, a obtenção do trabalho cooperativo, planejado, organizado, só foi possível por 

causa do desenvolvimento da linguagem. E aqui é preciso também deter-se um pouco nessa 

relação, entre língua e poder, percebendo a língua como um sistema produtivo como postula 

Benveniste (1989). Necessário também se faz analisar a relação entre a tipologia de língua pelo 

falante / escrevente e o acesso que essa pessoa possui a posições de poder e influência. Nas 

sociedades dotadas de certa complexidade, são visíveis as diferenças no tipo de língua usado 

pelos diversos segmentos sociais. É importante observar, para questões salariais e de detenção 

de certos cargos importantes na sociedade, quem domina a língua padrão, a modalidade formal, 

adloquial, nacional, e quem detém só o código popular. Por exemplo, os trabalhadores braçais 

que cumprem as leis e os juristas que as elaboram. As diferenças são gritantes. 

Este domínio dos dois códigos (o padrão e o popular) tem implicações práticas de grande 

importância nas relações sociais e nas relações de poder. Nessa perspectiva, quem, no interior 

das estruturas da sociedade, vai definir o que é padrão? E o que é que pode e dever ser dito? E 
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como vai ser dito? Quem vai ter acesso aos estudos sistematizados, organizados e prontos para 

operar nos diversos gêneros textuais do mundo empresarial, literário ou jurídico? Quem vai 

conhecer e dominar os recursos da retórica na complexa atividade de convencimento do 

interlocutor? Como persuadir e argumentar? Que técnicas usar? Como saber os limites de 

adequação? 

O estudo da linguagem figurada, do domínio das figuras de retórica e das técnicas de 

persuasão e argumentação (em vigor desde os sofistas) é uma luta por mais poder; é uma forma 

de ocupar mais espaços, é um posicionamento ideológico e reflete, em algum momento, um 

simbolismo de poder como o uso da toga, dos paramentos, da sala maior, nas diretorias, da 

cadeira mais alta, ou dos primeiros lugares nas solenidades promovidas pelo poder dominante. 

Reboul (1998) chega a dizer claramente que o conceito de retórica não se aplica a 

qualquer discurso, mas apenas ao que pretende persuadir. Elenca, na sua relação de exemplos, 

as pretensões advocatícias, o discurso político, o sermão produzido por qualquer tendência 

religiosa e a publicidade, entre outros. 

Assim, o recurso à retórica, com toda sua imensa variedade de figuras, com seus artifícios 

e mecanismos de sensibilização e convencimento, é um comportamento consciente, 

institucional, aceito pela sociedade. E Reboul define persuadir como a ação de levar alguém a 

acreditar em alguma coisa e rejeita a distinção entre convencer e persuadir. É aqui que o autor 

citado propõe uma distinção fundamental no interior do próprio conceito de persuadir: a 

persuasão retórica leva a crer, sem necessariamente levar a fazer. E Reboul vai definir a 

primeira função da retórica como sendo a arte de persuadir. É agora que vão entrar as quatro 

grandes funções da retórica em Reboul que são: a persuasiva, a hermenêutica, a heurística e a 

pedagógica. Ao estudo dessas quatro funções soma-se a enorme quantidade de figuras da 

retórica, mas que, em nossa dissertação, só trabalhamos algumas, que foram: a metáfora, a 

metonímia, a alegoria, o símile, a anáfora, a apóstrofe e a personificação. 

Estas figuras são abundantes em toda a extensão da Bíblia, de onde tiramos nosso corpus 

para análise. Entretanto, é nos quatro evangelhos de Cristo que podemos encontrar a maior 

quantidade de amostras. 

Na busca de construir sentido para seus textos, na interação com seus interlocutores, o 

Salvador recorre ao uso de uma linguagem figurada, com um largo uso das principais figuras. 

Destacamos, particularmente, as parábolas vividas por Cristo na sua experiência terrestre. 

Por questões de tempo e de espaço, não priorizamos as parábolas, que são uma espécie de 
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narração alegórica que contêm basicamente dois elementos, segundo a visão Huberto Rohden, 

no livro “Sabedoria das Parábolas” (2005: 18). Diz o autor que toda parábola possui dois 

componentes que são: o símbolo material, retirado da natureza ou da sociedade; e o símbolo 

espiritual, não pertencente ao mundo material, cuja compreensão depende do estado de 

evolução de cada pessoa. É por isso que quando Cristo diz que é rei, mas que seu reinado não é 

deste mundo, a grande maioria dos ouvintes da época não consegue alcançar a essência desse 

discurso. Nem mesmo os chamados doutores da lei, que eram hermeneutas dos textos bíblicos, 

espécies de professores de Religião do mundo judaico. Para os padrões educacionais da 

Palestina daquela época, eles eram intelectualmente desenvolvidos, mas, espiritualmente, não 

conseguiam compreender a essência do discurso de Cristo. 

Para melhor compreendermos a construção de sentido no contexto da retórica, recorremos 

às concepções de língua, sujeito, texto e sentido segundo a didática elaboração de Ingedore 

Koch (2003). 

Durante a construção de nosso texto, ficou evidente que também aceitamos algumas 

propostas tais como a da onipresença da linguagem figurada. 

O caráter ubíquo da metáfora e de outras figuras foi analisado particularmente na 

publicidade (Carvalho, 2003), nos provérbios e nos diversos gêneros da produção textual, 

desde ingênuos cartazes de rua a elaboradas declarações de amor. 

Nessa empreitada, recorremos a lingüistas, sociólogos, filósofos, pensadores, bem como a 

todos aqueles que entendem que o conhecimento não é só o conhecimento das coisas que estão 

fora de nós, mas também daquelas que estão dentro de nós: do autoconhecimento. Aliás, a 

respeito dessa última consideração, talvez valha a pena lembrar, uma passagem contada pela 

tradição filosófica, segundo a qual alguns discípulos de Sócrates empreenderam uma espécie de 

pesquisa, na antiga Grécia, e foram dar o retorno ao mestre, dizendo-lhe que o maior dos 

sofistas era considerado o homem mais sábio da velha Hélada. Se isso de fato aconteceu, o 

filósofo teria respondido serenamente aos discípulos: “o que sei é que nada sei”. É a esta tirada 

que a tradição filosófica chama de a negação socrática do conhecimento. Isto porque, para 

Sócrates, a verdadeira sabedoria não procedia do conhecimento dos sistemas filosóficos ou 

científicos construídos pelos homens. Isto tem sua importância. Entretanto, para este filósofo, 

que foi o divisor de águas na história da filosofia ocidental, era preciso também compreender e 

praticar “o conhece-te a ti mesmo”, portanto uma referência ao autoconhecimento.  
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E no momento em que revisitamos Sócrates, neste espaço final da dissertação, talvez seja 

oportuno estabelecer uma conexão entre o grande filósofo e a figura magistral de Cristo, um 

dos analisados em maior quantidade de excertos neste trabalho. É que ambos dividiram a 

humanidade em ANTES e DEPOIS; ambos defenderam a vida, a verdade, a bondade e o 

esclarecimento. Sócrates combatia o politeísmo ultrapassado dos gregos e Cristo, os velhos 

paradimas religiosos judaicos. 

Cristo recomendava o amor até aos inimigos e Sócrates dizia que a coisa mais importante 

para o homem era uma vida virtuosa. Ser virtuoso ⎯ dizia ele ⎯ já é uma recompensa em si 

mesa e nada pior do que ser uma pessoa má. 

Durante o percurso que fizemos, conseguimos uma aprendizagem de bom tamanho e um 

desenvolvimento talvez um pouco maior. Muitas foram as lições que tiramos, mas muita coisa, 

muitas lições também ficaram por aprender, muitos caminhos por percorrer. O campo está 

sempre aberto a novas perspectivas, a outras abordagens, a pesquisas mais aprofundadas. 

Ficamos felizes com o corpus por nós escolhido e ampliado por sugestão de nossa 

orientadora. A beleza do corpus corresponde a uma beleza patrimonial da humanidade. 

Entendemos também que a fundamentação teórica a que recorrermos foi também de muita 

utilidade. Claro que há mais literatura, teorias em abundância, mas, por limites temporais, não 

pudemos ampliar as bases de nossa pesquisa. O que importa é que, se ignoramos muita coisa, 

aprendemos alguma, ou como diz o mestre Paulo Freire “ninguém ignora tudo. Ninguém sabe 

tudo. Todos sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa, por isso aprendemos 

sempre”. 

Como palavra final, neste texto, cabe dizer por fim: aqui quase nada existe de novo e 

original. Ou parafraseando Júlia Kristeva e Roland Barthes, todo texto é um intertexto. Isto é, 

são tantas as interinfluências, tantos os aspectos intertextuais, tantas as vozes que falam em 

nossos discursos que muito do que escrevemos e do que dizemos são citações sem aspas. 

Nessa perspectiva, tudo ou quase tudo é interdisciplinar e multidisciplinar, ou como disse 

certa vez André Gide: “tudo já foi dito”. O que fizemos foi beber em diversas fontes, neste 

oceano infinito que é o conhecimento. Nesse pequeno percurso empreendido por cerca de 

cinqüenta livros, revistas, recortes de jornais, textos de palestras e anotações de aulas, 

colhemos lições e aprendizados, mas forçoso é pensar com a poetisa Cora Coralina: 
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“A verdade é eterna, 

o caminho não tem fim 

e a vida continua”. 

 

No texto desta dissertação, nada é fechado, concluído. Nem podia ser. Tudo na vida dos 

homens pode ser confirmado, contestado, reformado, diminuído ou ampliado. O mundo do 

conhecimento e da ciência é como uma viagem partindo de um ponto da terra para o espaço 

sideral: quanto mais se voa para o alto, mais se amplifica. 

Mas, entre os humanos, por enquanto, para que isto aconteça, não se pode contornar a 

linguagem: nós estamos nela e ela está em nós. É preciso conhecê-la e acompanhar suas 

mudanças. 
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