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RESUMO 

 

 

PRADO, Márcia Andreia Granero. “Tudo é vaidade e correr atrás do vento”: as figuras 
retóricas na construção da argumentação no livro de Eclesiastes. 2017. 85f. Dissertação 
(Mestrado em Linguística) – Universidade de Franca, Franca. 
 
 
Este trabalho tem por propósito investigar o modo como as figuras de retórica são organizadas 
na construção da argumentação do orador Coélet no livro de Eclesiastes com base na hipótese 
de que o discurso manifestado no prólogo e no primeiro capítulo deste livro utiliza figuras como 
recurso retórico para garantir a adesão do auditório à mensagem que pretende transmitir. Sendo 
assim, o corpus de nossa pesquisa é composto do prólogo e do primeiro capítulo do livro de 
Eclesiastes, que integra o Antigo Testamento da Bíblia judaico-cristã. A escolha do texto 
bíblico se justifica pelo fato de a Bíblia ser um dos livros mais antigos do mundo ocidental, que 
marca, portanto, a história da humanidade, além de ser a obra mais publicada do planeta. Dentro 
dessa obra, o livro de Eclesiastes é um texto cujo orador argumenta sobre a tentativa do ser 
humano em encontrar sentido no mundo em que vive. Para procedermos à análise, adotamos a 
teoria retórico-argumentativa no que concerne às reflexões e aos conceitos sistematizados por 
Aristóteles e disseminados e ampliados pelos autores contemporâneos – Perelman e Olbrechts-
Tyteca, Michel Meyer, Olivier Reboul, entre outros. Também nos apoiamos em trabalhos de 
linguistas como José Luiz Fiorin, sobretudo no que se refere ao estudo das figuras de retórica. 
Dessa forma, por meio do exame da articulação das figuras ao tripé retórico e de como as etapas 
do processo argumentativo se engendram no discurso do orador Coélet, identificamos as figuras 
de retórica utilizadas pelo orador em cada parte do processo argumentativo conforme evocam 
o ethos, o pathos e o logos. Por fim, também observamos quais figuras conduzem a passagem 
de uma etapa a outra. 
 
 
Palavras-chave: Argumentação e retórica; figuras de retórica; livro de Eclesiastes; Texto 
Bíblico. 

  



 

 

ABSTRACT  

 

 

PRADO, Márcia Andreia Granero. “Tudo é vaidade e correr atrás do vento”: as figuras 
retóricas na construção da argumentação no livro de Eclesiastes. 2017. 85f. Dissertação 
(Mestrado em Linguística) – Universidade de Franca, Franca. 
 
 
In this research, we intend to examine how figures of rhetoric are organized in the construction 
of Coélet's argument in the Book of Ecclesiastes based on the hypothesis that the discourse 
manifested in the Prologue and Chapter 1 of this book uses figures as a rhetorical device to 
guarantee adhesion from the audience to the message the author wants to convey. Thus, the 
corpus of our research consists in the Prologue and in Chapter I of the Book of Ecclesiastes, 
which integrates the Old Testament of the Judeo-Christian Bible. The choice of a biblical text 
is based on the fact that the Bible is one of the oldest books of the Western world and marks 
the history of humankind, not to mention that it is the most published book worldwide. In the 
Bible, the Book of Ecclesiastes is a text whose speaker argues about the human being's attempt 
to find meaning in the world in which they live. For the analysis, we will adopt the rhetoric-
argumentative theory with respect to the concepts systematized by Aristotle and disseminated 
and amplified by the contemporary authors Perelman and Olbrechts-Tyteca, Michel Meyer, and 
Olivier Reboul, among others. We will also seek support on the work of linguists such as José 
Luiz Fiorin, especially with regard to the study of rhetorical figures. By examining the 
articulation of figures on the basis of a rethorical tripod and by analyzing how the argumentative 
process stages engender speakers Coélet’s speech, we identify some rethorical figures that the 
speaker uses in each parto of the argumentative process as he evokes ethos, pathos, and logos. 
Finally, we also observe which rethorical figures conduct the reader from one stage to the other.  
 
 
Keywords: Argumentation and rhetoric; rhetorical figures; book of Ecclesiastes; Biblical Text. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Por volta de 485 a. C., surgia a necessidade de estimular os ânimos de um público 

a fim de convencê-lo a aceitar determinadas verdades em nome da justiça. Cientes de que a 

eloquência e a escolha certa de palavras poderiam ser ensinadas na forma de técnicas de bem 

falar para um auditório, os sofistas, ente eles Córax e Tísias, começaram a cobrar pelas lições 

que ministravam. De acordo com Barthes (1975, p. 151), foi Córax o primeiro a codificar as 

partes da oratio e criar uma “retórica do sintagma”. A partir dessa demanda social nasce a 

Retórica, como um conjunto de técnicas de bem falar, argumentar e persuadir (ou convencer). 

Dos sofistas, passando por Sócrates e Platão, até Aristóteles, muito se discutiu sobre o que era 

a Retórica e sobre sua função social. Mas foi Aristóteles quem corrigiu as tendências sofisticas 

e codificou princípios metodológicos e técnicos, consagrando-se em um “cânone retórico de 

fortuna e proveito” (ALEXANDRE JUNIOR, 2004, p. 10). Foi, portanto, Aristóteles quem 

teorizou a Retórica, transformando-a em duas esferas de saber: arte e ciência. Teoria, técnica, 

arte e ciência misturam-se e complementam-se em torno dos estudos retóricos (ALEXANDRE 

JUNIOR, 2004, p. 10). 

 Partindo de Aristóteles e passando por Cícero, Quintiliano, até a Gramática 

Expositiva do século XX, a Retórica nunca deixou de existir. Além disso, as figuras retóricas, 

em número e com nomes diferentes em cada época, são consideradas fundamentais desde a 

Antiguidade aristotélica. Tanto é verdadeira essa importância que os preceitos aristotélicos 

foram retomados pelos linguistas da atualidade, assim como o estudo das figuras na qualidade 

de elementos indispensáveis à argumentação. 

Considerando, pois, o emprego das figuras como parte de um conjunto de 

habilidades argumentativas capazes de tornar um discurso persuasivo, nossa pesquisa de 

mestrado, à luz da Retórica, aplica fundamentos teóricos relativos aos estudos das figuras de 

retórica na análise do prólogo e do primeiro capítulo do livro de Eclesiastes, tal como dispostos 

na Bíblia de Jerusalém (2002), cujas traduções foram feitas por exegetas católicos e 

protestantes. Essa abordagem teórica foi determinada pela percepção de que diferentes figuras 

se destacavam no texto de Eclesiastes e exerciam um forte papel argumentativo. Desse modo, 

surgiu o interesse em demonstrar de que modo as figuras retóricas são organizadas 
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argumentativamente no prólogo e no primeiro capítulo do livro de Eclesiastes, aqui nosso objeto 

de estudo.  

Justificamos a escolha do texto bíblico para a aplicação da teoria retórico-

argumentativa, tendo em vista que a Bíblia é uma obra de grande importância, que traz vários 

ensinamentos antropológicos, históricos, sapienciais, sacerdotais e proféticos, pois revelam 

personagens, culturas, pensamentos e desvendam os lugares em que ocorreram grandes 

acontecimentos. É um livro que marca a história da humanidade na medida em que é um dos 

livros mais antigos do mundo, além do mais traduzido, do mais citado e do mais publicado. É 

repleto de histórias, ditos, relatos, provérbios, canções, hinos, parábolas, paradigmas, sentidos 

claros e obscuros – uma obra de arte em si, mas de difícil interpretação. Essa obra procura tomar 

o homem na sua relação com Deus, desde o início da criação até o fim dos tempos. É, por fim, 

uma “biblioteca” que sempre teve importância para o mundo judaico-cristão, pois revela 

personagens, culturas, linguagens, mentalidades e desvenda a terra onde se desenrolam as 

narrativas da salvação da humanidade. No que tange ao Antigo Testamento, faz parte do início 

da religião judaico-cristã e constitui-se como um registro histórico fundado na “revelação que 

Deus fez a determinados homens, em determinados lugares e circunstâncias, e nas intervenções 

de Deus em determinados momentos da evolução humana” (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 2002, 

p. 30). 

Além disso, a Bíblia Sagrada utilizada nesta pesquisa é a Bíblia de Jerusalém, 

uma edição brasileira de 1981, revisada e atualizada na edição de 2002 com base na edição 

francesa Biblie de Jérusalem, que é assim chamada por ser fruto de estudos feitos pela Escola 

Bíblica de Jerusalém, em francês, École Biblique de Jérusalem. De acordo com a Editora 

Paulus, a edição é ampliada e inclui as mais recentes atribuições das ciências bíblicas. 

A tradução segue rigorosamente os originais, com a vantagem das introduções e notas 

científicas. Outrossim, ela reúne o Novo Testamento e o Antigo Testamento, do qual 

fazem parte os textos escolhidos como corpus de nossa pesquisa, o prólogo e o primeiro 

capítulo do livro de Eclesiastes. 

O livro de Eclesiastes integra os livros poéticos e sapienciais do Antigo 

Testamento da Bíblia cristã e judaica. Essa obra, cujo autor, o narrador e/ou personagem Coélet 

(Qohélet), apresenta as questões relacionadas à existência humana, é um livro relativamente 

curto, pois dispõe, além do prólogo e do epílogo, de apenas 12 capítulos e 222 versículos, e faz 

uma análise existencial sobre a vaidade humana a partir de vários temas como: trabalho, 

política, sociedade, religião, sabedoria, vida, morte, felicidade, etc. Trata-se, portanto, de uma 

obra ímpar da literatura bíblica, com uma variedade enorme de pensamentos e análises 
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reflexivas acerca da existência, abarcando assim uma diversidade de gêneros literários, entre 

eles o poético, haja vista a tradução rebuscada desse livro realizada por Haroldo de Campos em 

Qohélet – o-que-sabe: Eclesiastes – poema sapiencial (1991). Além disso, diferentes religiosos, 

teólogos e pesquisadores analisam e estudam profundamente essa obra que se tornou um dos 

mais intrigantes de toda a Bíblia, como mostraremos adiante. 

O arcabouço teórico utilizado neste trabalho compreende os estudos sobre o tripé 

retórico, as partes da argumentação e as diferentes figuras de retórica presentes na teoria 

retórico-argumentativa. Fundamentamos nossa pesquisa em trabalhos de autores como Abreu 

(2013), Almeida (1999), Amador (2008), Aristóteles (2015), Armstrong (2012), Campos 

(1991), Chaui (2000), Comfort (1998), Costa (2009), Reboul (2004), Perelman e Olbrechts-

Tyteca (2005), Tringali (1988), entre outros. 

Relacionando os conceitos retóricos já assinalados – figuras de retórica na 

construção da argumentação – partimos da hipótese de que o discurso manifestado no prólogo 

e no primeiro capítulo do livro de Eclesiastes utiliza figuras como recurso retórico para garantir 

a adesão do auditório à mensagem que pretende transmitir. Acreditamos ainda que figuras de 

retórica, como a metáfora, a hipérbole e a alegoria, por exemplo, reforçam a argumentação do 

orador. Com base na hipótese apresentada, nosso objetivo geral é verificar de que modo as 

figuras de retórica são organizadas na construção da argumentação do orador Coélet em 

Eclesiastes. Ademais, pretendemos identificar as figuras de retórica e verificar de que forma 

essas figuras se relacionam entre si e na argumentação. 

Diante do exposto, descrevemos, agora, a estrutura de nosso trabalho. No 

primeiro capítulo – A retórica –, fizemos referência às origens e ao significado da retórica 

conforme procuramos descrever o percurso histórico dessa teoria da argumentação. Por isso, 

partimos da conhecida e estudada “retórica antiga” de Aristóteles até chegarmos aos dias atuais 

com Chaïn Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca. Preocupamo-nos com a apresentação das etapas 

do processo argumentativo e das partes do discurso, mas também das figuras de retórica, que 

têm um papel relevante na construção da argumentação na medida em que auxiliam o orador 

no processo de convencimento e persuasão. Por esse motivo, tratamos ainda da constituição do 

tripé-retórico, formado pelo logos, pelo ethos e pelo pathos e também discorremos, no capítulo 

teórico, sobre as figuras de retórica.  

No segundo capítulo – A Bíblia e o livro de Eclesiastes –, apresentamos a 

história da Bíblia e sua importância para o homem desde os primórdios da cultura judaico-

cristã. Traçamos um percurso histórico das sagradas Escrituras, sobretudo do Antigo 

Testamento, com base no modo como a Bíblia é estruturada. Ademais, também apresentamos 
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o livro de Eclesiastes. 

O terceiro capítulo – As figuras no livro de Eclesiastes: exercício de análise 

– compreende a análise do corpus. É nesse momento que, apoiados nos conceitos teóricos 

descritos no primeiro capítulo, examinamos o prólogo e o primeiro capítulo do livro de 

Eclesiastes, que constitui o corpus desta pesquisa. Buscamos efetuar uma análise, ao mesmo 

tempo, qualitativa, quantitativa e comparativa de modo que seja possível averiguar as figuras 

retóricas presentes no corpus, a recorrência dessas figuras nos argumentos e cotejar os dados a 

fim de verificar de que modo essas figuras são engendradas na argumentação do orador. 

Ao final da pesquisa, esperamos observar se a hipótese ora levantada foi 

confirmada, ou seja, se as figuras de retórica identificadas no corpus propiciam, de fato, o 

convencimento do auditório à medida que o orador desenvolve a sua argumentação. Também 

pretendemos descobrir se nossa pesquisa poderá contribuir para a análise das etapas da 

argumentação nos demais capítulos do livro de Eclesiastes, tendo em vista a importância deste 

texto no contexto da crença judaico-cristã.  
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1 A RETÓRICA  

 

 

Conforme afirma o linguista Luiz Antonio Ferreira (2010), a história da Retórica 

remonta ao século V antes de Cristo, na Magna Grécia em Siracusa, hoje Itália. Originária do 

grego rhetoriké (arte de falar bem), a palavra retórica tem recebido acepções divergentes ao 

longo de sua trajetória. Entretanto, seja com conotações positivas ou negativas, ela está 

intrinsecamente ligada ao ser humano. De acordo com Ferreira: 

   

Somos todos seres retóricos. Por termos crenças, valores e opiniões, valemo-
nos da palavra como um instrumento revelador de nossas impressões sobre o 
mundo, de nossos sentimentos, convicções, dúvidas, paixões e aspirações. 
Pela palavra, tentamos influenciar as pessoas, orientar-lhes o pensamento, 
excitar ou aclamar as emoções para, enfim, guiar suas ações, casar interesses 
e estabelecer acordos que nos permitam conviver em harmonia (FERREIRA, 
2010, p. 12). 

 

De certo modo, a Retórica ficou ligada ao pensamento filosófico, adquirindo 

uma função para a reflexão e voltada à compreensão dos discursos. Essa preocupação com o 

discurso origina-se na Sicília, quando Empédocles e os pitagóricos “desenvolvem uma Retórica 

medicinal pelo poder encantatório que se conferia às palavras e ao discurso” (TRINGALI, 1988, 

p. 38).  

O primeiro tratado da Retórica foi escrito por Tísias e Córax, influentes oradores 

que se preocupavam com a defesa do povo diante das atrocidades cometidas pelos tiranos. 

Como todos os cidadãos atenienses participavam das assembleias que exerciam, ao mesmo 

tempo, funções legislativas, executivas e judiciárias, eles viviam a primeira experiência de 

democracia da história da humanidade: reclamavam seus bens e direitos. Nesse sentido, era 

fundamental que os cidadãos conseguissem dominar a arte do manejo hábil da palavra para 

argumentarem nas assembleias populares, nos tribunais, fóruns e praças públicas. Assim, 

Córax, discípulo de Empédocles, e Tísias publicaram uma coletânea de exemplos para ser usada 

pelas pessoas que necessitassem recorrer à justiça. Essa coletânea foi chamada de “arte 

oratória”1. A origem da Retórica se deu, portanto, na esfera judiciária, no Direito, e os discursos 

                                                           
1 Nas palavras de Reboul (2004, p. 2), “foi Córax quem deu a primeira definição de Retórica, ‘criadora de 
persuasão’”. 
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proferidos nesse contexto foram, mais tarde, denominados por Aristóteles como pertencentes 

ao “gênero judicial” do discurso retórico.  

Como naquela época não existiam profissionais advogados para garantir os 

interesses dos cidadãos, os próprios reclamantes precisavam defender suas causas. Desse modo, 

era preciso habilidades em raciocinar, falar e argumentar corretamente, necessidade que 

culminou na divulgação de “uma oratória caracteristicamente probatória, que buscava provas 

(pisteis), assumia o aspecto técnico de uma arte com preceitos assentados científicamente e 

tinha por objetivo demonstrar a verossimilhança de uma tese proposta”, esclarece Ferreira 

(2004, p. 41). 

No entanto, a retórica possui suas limitações, não podendo ser aplicada a todo e 

qualquer texto ou discurso. Esclarece Reboul:  

 

A retórica não é aplicável a todos os discursos, mas somente àqueles que 
visam persuadir, o que de qualquer modo representa um belo leque de 
possibilidades! Enumeremos as principais: pleito advocatício, alocução 
política, sermão, folheto, cartaz de publicidade, panfleto, fábula, petição, 
ensaio, tratado de filosofia, de teologia ou de ciências humanas. Acrescente-
se a isso o drama e o romance, desde que “de tese”, e o poema satírico ou 
laudatório (REBOUL, 2004, p. XIV). 

 

A persuasão é, portanto, o principal interesse dos estudos retóricos. 

Etimologicamente persuadir remonta ao termo latino persuadere, formado pelo prefixo per, 

que significa “de modo completo”, e pelo radical suadere, o mesmo que “aconselhar (não 

impor)”. Assim sendo, persuadere significa: “aconselhar, levar alguém a aceitar um ponto de 

vista de modo suave, habilidoso”, explica Trigali (1988, p. 20).  

Na sequência, apresentamos como a retórica se estabeleceu, foi disseminada e 

evoluiu, partindo da perspectiva dos sofistas sobre essa disciplina. 

 

 

 1.1 OS SOFISTAS 

 

 

Os sofistas foram mestres itinerantes que surgiram em Atenas para ensinar aos 

cidadãos a arte do bem falar e do argumentar de maneira satisfatória. Foram, também, 

responsáveis pela consolidação da retórica, ocorrida na capital grega. No início, o termo 

“sofista”, que ascende da palavra grega sophos, que quer dizer “sábio”, referia-se a pessoas 

sábias, capazes de professar a sabedoria. Com o tempo, no entanto, passou a significar alguém 
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que profere sofismas ou falácias2, isto é, aquele que usa de argumentos falaciosos, com o 

objetivo de convencer os outros por meio do discurso. 

Primeiros mestres e protagonistas importantes da história dessa disciplina, eles 

mantiveram entre si certa afinidade de métodos e propósitos. Esses pensadores propunham-se 

a ensinar a arte da política exercida nos tribunais e nas assembleias, além de vários outros 

assuntos, não importava qual, pois consideravam que fazer bons discursos era indispensável 

para a formação de bons cidadãos. Nas palavras de Tringali (1988, p. 38): 

 

Onde ensinam [...] a fazer belos discursos, sobre qualquer assunto, não 
importa qual. E como professam o ceticismo (não acham que se possa chegar 
à certeza) daí considerarem a verdade, a justiça relativas [...] treinam seus 
alunos a defender qualquer dos lados de uma questão, [...] justo ou injusto, 
cobiçando apenas a ganhar a causa.  

 

O método empregado pelos professores – os sofistas – consistia, portanto, em 

mostrar aos alunos como trabalhar com as palavras de modo que elas se tornassem convincentes 

e elegantes. Em outros termos, a preocupação dos mestres era mostrar aos seus alunos como 

apresentar os argumentos de modo coerente e eficaz, pois consideravam a verdade e a justiça 

relativas. Seguindo esse pensamento, ensinavam a defender quaisquer pontos de vista, 

independente de justos ou injustos, porque o importante era sempre vencer a discussão. Sendo 

assim, os sofistas sempre buscavam uma retórica que fosse como arte e tivesse bastante força 

para persuadir por meio da beleza do discurso, como atesta Reboul (2004, p. 9): 

 

Pode-se dizer que os sofistas criaram a retórica como arte do discurso 
persuasivo, objeto de um ensino sistemático e global que se fundava numa 
visão de mundo. (...) Deve-se a eles a ideia que a verdade nunca passa de 
acordo entre interlocutores, acordo final que resulta da discussão, acordo 
inicial também, sem o qual a discussão não seria possível.  

 

Esses mestres ensinavam aquilo que era considerado importante e indispensável, 

como a gramática e a geometria, mas se destacavam no ensino da retórica, a arte de persuadir e 

convencer os interlocutores com a beleza do discurso ou do sofisma. Conforme assevera Reboul 

(2004, p. 10), “a finalidade dessa retórica não é encontrar o verdadeiro, mas dominar através da 

palavra; ela já não está devotada ao saber, mas sim ao poder”.  

Dentre tantos filósofos sofistas existentes na época, destacamos Górgias. De 

acordo com os estudos de Tringali (1988, p.38), Górgias, discípulo de Empédocles e Tísias, 

                                                           
2 As falácias, normalmente, são erros de raciocínio, mas podem ser utilizadas, por oradores, como mecanismos 
persuasivos. (FERREIRA, 2010, p. 120). 
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entre 487-380 a. C., leva a Retórica a Atenas, para onde fora como embaixador dos sicilianos. 

Ele inicia a consolidação da Retórica em terras atenienses a partir da criação das primeiras 

escolas de Retórica, onde se ensinavam entre várias outras coisas, a fazer belos discursos sobre 

qualquer tipo de assunto. 

Reboul (2004, p. 4) afirma que Górgias, “Com sua eloquência, encantou os 

atenienses”. A partir desse momento, começou a viajar ensinando e buscando novos 

conhecimentos. Atraía multidões por seu estilo próprio e pela eloquência discursiva. Ficou 

famoso por fazer discursos elegantes, brilhantes, com vários efeitos, figuras e ritmos, baseando-

se na beleza e objetividade da elocução, e não em qualquer sistema dialético3. Recorria ao ritmo 

poético, valendo-se de frases curtas e simétricas, e de ornamentos verbais. Além das lições de 

eloquência, também ensinava filosofia, e cobrava, por cada lição, o salário de cem minas, que, 

na época, correspondia ao salário de um dia de trabalho de dez mil operários4.  

Ainda de acordo com Reboul (2004, p. 4) com Górgias surge uma nova retórica: 

estética e propriamente literária, que reconhecia a força persuasiva da emoção e comportava 

uma vertente filosófica. Assim, ele conquistou vários discípulos, como Protágoras, Pródico, 

Hípias e Isócrates (segundo Aristóteles). Por entender a forma de persuadir pela emoção e por 

ter aproximado a retórica da poesia, fundou o discurso epidíctico, e o colocou ao lado do 

discurso político e do discurso judiciário. O discurso de Górgias era considerado sedutor e belo, 

demonstrava razão para persuadir a qualquer momento, em qualquer situação, sendo verdadeiro 

ou não. Dessa maneira, criava uma prosa eloquente. A respeito de seus discursos, Reboul 

afirma: 

 

Górgias, um dos fundadores do discurso epidíctico, ou seja, elogio público, 
cria para esse fim uma prosa eloquente, multiplicando as figuras, que a tornam 
“uma composição tão erudita, tão ritmada e, por assim, dizer, tão bela quanto 
a poesia” (Navarre, p. 86) Suas figuras são, por um lado, de palavras: 
assonâncias, rimas, paronomásias, ritmo da frase; por outro, figuras de sentido 
e pensamento: perífrases, metáforas, antíteses. (REBOUL, 2004, p. 4) 

 

Um exemplo dessa eloquência epidíctica está presente na obra Elogio de Helena, 

como demonstra o trecho: “Em mais de um homem, ela despertou mais de um desejo amoroso; 

só por ela, por seu corpo, conseguiu reunir incontáveis corpos, uma multidão de guerreiros” 

                                                           
3 Nas palavras de Reboul (2004, p. 28), a dialética é a “arte do diálogo ordenado”. É um jogo de argumentação e 
contra-argumentação, no qual vence aquele que convencer, ou seja, “uma proposição enunciada pelo adversário é 
admitida como provada, sem que se possa voltar a ela”. Na dialética, discute-se por prazer, não existe um conflito 
verdadeiro e vence o argumento mais lógico (REBOUL, 2004, p. 29). 
4 A prática da cobrança de honorários para promover ideias foi condenada por filósofos como Sócrates e Platão, 
conforme Meyer (2000, p. XVII). 
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(Les présocratiques, p. 1031, apud REBOUL, 2004, p. 5). De acordo com Reboul (2004, p. 5), 

a força do discurso no trecho citado é, na verdade, uma defesa da Retórica. Em suas palavras, 

“O discurso é um tirano poderosíssimo, esse elemento material de pequenez extrema e 

totalmente invisível alçam à plenitude as obras divinas: porque a palavra pode pôr fim ao medo, 

dissipar a tristeza, estimular a alegria, aumentar a piedade” (REBOUL, 2004, p. 5). De sua 

parte, Abreu (2013, p. 28-29) afirma que a retórica, nesse caso, é bastante sofística. O 

pesquisador demonstra que a causa atribuída a Helena a inocenta, pois partiu de livre e 

espontânea vontade; porém, para a época, esse ato voluntário era uma atitude nova e, para 

defender a tese apresentada, Górgias exerce “o direito que a paixão tem de se impor sobre a 

razão” (ABREU, 2013, p. 29).  

Nas palavras de Ferreira (2010, p. 42), Górgias também  

 

Defendia a existência de um conhecimento relativo, não absoluto, que deveria 
ser valorizado na Filosofia. Desse modo, fez desaparecer o critério de verdade 
como uma realidade irrefutável. Por entender a forma persuasiva da emoção e 
por ter aproximado a retórica da poesia, ressaltou o discurso epidítico 
(laudatório) e o colocou ao lado do discurso político e judiciário (FERREIRA, 
2010, p. 42). 

 

A respeito dessa relatividade do conhecimento, os ensinamentos gorgianos 

focavam uma vertente filosófica e implicavam a relação entre a retórica e a sofistica. Dessa 

maneira, defendia três verdades: que nada existe; que o homem não pode apreender a existência 

de alguma coisa, mesmo que ela exista; que não é possível formular ou explicar essa coisa aos 

outros ainda que ela tenha sido apreendida (Les présocratiques, p. 1022 apud REBOUL, 2004, 

p. 6). Górgias também defendia a oposição entre crença (doxa) e saber (episteme), sendo a 

retórica considerada uma produtora de persuasão que se preocupa somente com a crença, que 

pode ser verdadeira ou falsa.  

Conheçamos, agora, a perspectiva de Platão sobre os estudos retóricos. 

 

 

1.2 PLATÃO 

 

 

De acordo com Maura Iglésias, na série “Os Pensadores” (1991), Platão nasceu 

em uma família rica de Atenas, por volta de 427-347 a.C, e foi um dos principais filósofos 

gregos da antiguidade. Desde jovem, tinha ambições políticas, mas logo se decepcionou com a 
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política de Atenas.  

De acordo com Pessanha (1991, p. 7),  

 

O interesse de Platão pelos assuntos políticos, decorria, em parte, de circunstância 
de sua vida; mas era também, uma atitude compreensível num grego de seu 
tempo. Toda a vida cultural da Grécia antiga desenvolveu-se estreitamente, 
vinculada aos acontecimentos da cidade-Estado, a poli. (...) O fenômeno 
geográfico e político associavam-se de tal modo que, na língua grega, polis era, 
ao mesmo tempo, uma expressão geográfica e uma expressão política, designando 
tanto o lugar da cidade quanto a população submetida à mesma soberania. 
Compreende-se, assim, porque um grego antigo pensava a si mesmo antes de tudo 
como um cidadão ou como um “animal político”. 
 

Pessanha (1991, p. 12) ainda afirma que o filósofo foi mestre de Aristóteles e 

seguidor de Sócrates, tendo seguido sua filosofia e aderido ao método por ele utilizado: a busca 

da verdade por meio de perguntas, respostas e mais perguntas, o que proporcionou muitas 

ideias. Conheceu seu mestre aos vinte anos. Sócrates era quarenta e três anos mais velho que 

seu discípulo, mas eles puderam desfrutar de oito anos de aprendizado juntos.  Através de 

Sócrates, Platão teve acesso aos ideais pré-socráticos, sobre os quais muito escreveu.  

Platão testemunhou o julgamento e a condenação de Sócrates, acusado de 

influenciar e perverter a mente dos jovens e também de não acreditar nos deuses. Após a 

execução de Sócrates, revoltado com a democracia dos Atenienses e preocupado com sua 

própria segurança, Platão deixou Atenas e foi para a Sicília e também para o Egito, tendo 

passado aproximadamente dez anos viajando. Ao retornar a Atenas, fundou uma Academia –, 

instituição tida como a primeira universidade da Europa – que se tornou conhecida e bastante 

frequentada por muitos jovens que vinham à procura de uma educação melhor. Muitos 

intelectuais famosos frequentavam essa universidade para poder debater suas ideias, e a 

instituição oferecia um vasto currículo de matérias, como: astronomia, biologia, ciências 

políticas e filosofia. Aristóteles foi o aluno mais famoso da Academia.  

De acordo com Tringali (1988, p. 39) Platão investe contra a retórica dos sofistas 

e sugere uma retórica ideal, acreditando que ela não se justifica como forma de persuadir. Platão 

propunha uma visão ética da retórica que considerasse sempre os motivos que levavam à 

persuasão. Dessa forma, esclarece Abreu, 

 

Platão (...) procura mostrar que a retórica visava apenas aos resultados, enquanto 
que a filosofia visava sempre ao verdadeiro. Isso fez com que a retórica decaísse 
perante a opinião pública (discurso do senso comum) durante séculos. (...). O 
interessante é que o próprio Platão, na sua República, utiliza amplamente os 
recursos retóricos que ele próprio condenava (ABREU, 2013, p. 32). 
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 Para Ferreira (2010, p. 43) Platão em um dos seus diálogos no Górgias, mostra 

uma diferença entre saber e crença, para mostrar que a retórica só se preocupa com a opinião, 

não considerando se essa opinião é falsa ou verdadeira. Para o filósofo, é inadmissível que se 

defenda, indiferentemente, o justo e o injusto. A preocupação de Platão era com o aspecto 

moral. Para ele era preferível sofrer injustiça a praticá-la. Daí a máxima: “a justiça é, então, a 

suprema felicidade do homem” (TRINGALI, 1988, p. 39). 

Michel Meyer (2000, p. XIX), no prefácio de A Retórica das Paixões, ressalta 

que Platão preferia utilizar-se da opinião, da doxa, e não das inúteis indagações dos filósofos 

que tentam levar a certezas filosóficas. Em seus escritos, Platão mistura vários elementos mito-

poéticos com fatores essencialmente racionais, não se guiando pelo rigor científico, nem por 

uma metodologia formal, mas desenvolvendo conceitos dos mais diversos, transitando da 

metafísica para a política, e para a teoria do conhecimento, abrangendo os principais interesses 

humanos. Sua obra é estudada hoje em profundidade, apresentando uma atualidade 

inimaginável, para aquele que é considerado um dos maiores pensadores da antiguidade. 

Sempre foram preocupações na vida do filósofo: a crítica, a democracia e a procura de soluções 

da política para os atenienses. 

Para Platão, filosofia e política sempre estiveram interligadas, pois sempre teve 

a convicção de que, conforme cita Pessanha (1991, p. 11), “os males não cessarão para os 

humanos antes que a raça dos puros e autênticos filósofos chegue ao poder, ou antes que os 

chefes das cidades, por uma divina graça, ponham-se a filosofar verdadeiramente”. Em relação 

aos níveis do “saber”, Platão os separou em “opinião” e “conhecimento”, tudo que se 

relacionava ao mundo físico. O filósofo considerava “opinião”, mesmo sabendo que poderiam 

estar baseados na lógica ou na ciência. Já o “conhecimento”, estava derivado da razão e não da 

experiência. Ele acreditava que somente pela razão que poderíamos atingir o conhecimento das 

formas. 

O pensamento de Platão ainda influencia em nossos dias teorias políticas, 

psicológicas, filosóficas, espirituais, sociológicas, dentre vários outros segmentos do 

conhecimento humano. De acordo com Meyer (2000),  

 

As paixões, para Platão, visam explicar que o homem não se preocupa com a 
razão nele oculta. O saber é idêntico à virtude por ser conquista operada sobre 
a ignorância do Bem, à qual os apetites sensíveis conduzem 
irremediavelmente o homem quando não são refreados. (...) a paixão é o que 
faz que eu ignore; a razão, que eu conheça; e a força da vontade, que eu possa 
aprender (MEYER, 2000, p. XXIII). 
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Platão faleceu em 347 a. C., com 80 anos de idade, e a Academia se manteve em 

funcionamento por mais de novecentos anos. Entretanto, seu discípulo mais famoso, 

Aristóteles, adotou outras perspectivas em relação à retórica, como veremos. 

 

 

1.3 ARISTÓTELES 

 

 

Nascido em 384 a.C, em Estagira, Estarro, uma pequena cidade-estado no 

nordeste da Grécia, Aristóteles recebeu uma educação admirável. Com 17 anos partiu para 

Atenas, foi aluno e discípulo de Platão e dedicou-se a um sistema filosófico no qual elaborou 

basicamente todas as disciplinas que existem, como geometria, física, metafísica, botânica, 

zoologia, astronomia, medicina, psicologia, ética, drama, poesia, retórica, matemática e lógica, 

afirma Hoffe (2008, p. 20-21). Este pesquisador ainda esclarece que durante sua primeira 

estadia em Atenas (367-347), Aristóteles não permaneceu muito tempo como “aluno” da 

Academia. Em conversa com Platão e seus colegas, logo desenvolveu opinião própria (HOFFE, 

2008, p. 21). Nas palavras do pesquisador, 

 

Aristóteles não se familiariza apenas com as opiniões da sua “escola”, isto é, 
de Platão e dos acadêmicos, mas igualmente com as obras dos sofistas, dos 
pré-socráticos e dos médicos, como também com a lírica, a épica e a 
dramaturgia gregas, incluindo as constituições então conhecidas (HOFFE, 
2008, p. 22). 

 

Aos 38 anos, rejeitado para assumir a Academia após a morte de Platão em 347 

a.C em razão de ameaças políticas, resolve abandonar Atenas. Nos doze anos seguintes, 

conviveu com outros membros da Academia, sendo um deles seu antigo amigo Hérmias de 

Atarneus, e passou a dedicar-se, sem transtornos, à filosofia e às ciências. Após a morte de 

Hérmias, Aristóteles foi a Mitilene, em Lesbos, a pedido do imperador Filipe. Dois anos depois, 

assumiu a educação do jovem Alexandre, filho do famoso rei da Macedônia, Felipe II, com 13 

anos à época, que veio a se tornar um grande estadista (HOFFE, 2008, p. 22). 

Além disso, não tendo assumido a Academia de seu mestre, Aristóteles fundou 

uma escola concorrente, o Liceu, e como filósofo e grande sábio, conseguiu ajustar duas 

habilidades, o espírito de observação e o espírito de sistema, e mais tarde foi considerado um 

grande gênio militar e político (REBOUL, 2004, p. 21). No que diz respeito à Retórica, Reboul 

(2004, p. 22) afirma “que Aristóteles vai repensar de cabo a rabo, integrando-a de início num 



23 

sistema filosófico bem diferente daquele dos sofistas, e depois transformando-a em sistema”. 

Segundo Meyer, Aristóteles executou a retórica com a intenção de mostrar a deficiência e como 

pouco filosófico era tratada essa área do conhecimento por Isócrates. Para Aristóteles “a retórica 

e a filosofia recobriam uma mesma realidade. Considerava o falar bem e o pensar bem como 

artes equivalentes e, assim, ele unificava a retórica e a filosofia” (MEYER, 2000, p. XII). 

As escolas de Platão e de Isócrates que ensinavam retórica aos atenienses à época 

não concordavam em seus ensinamentos. Assim, Aristóteles, que tinha grande interesse pelo 

assunto, resolveu estabelecer leis e regras para a retórica. Enquanto Platão era a favor da 

existência do mundo das ideias e do mundo sensível, Aristóteles defendia que poderíamos 

captar o conhecimento no próprio mundo em que vivemos (REBOUL, 2004, p. 10-12).  

De acordo com Marilena Chaui  

 

Diferentemente de seus dois predecessores, Aristóteles considera que a 
essência verdadeira das coisas naturais e dos seres humanos e de suas ações 
não está no mundo inteligível, separado do mundo sensível, onde as coisas 
físicas ou naturais existem e onde vivemos. As essências, diz Aristóteles, estão 
nas próprias coisas, nos próprios homens, nas próprias ações e é tarefa da 
Filosofia conhecê-las ali mesmo onde existem e acontecem (CHAUI, 2000, p. 
276). 

 

Conforme Armstrong (2012, p. 84), Deus era, para Aristóteles, “o ‘Primeiro 

motor’, que havia posto o cosmo em movimento”. Em outras palavras, o único objetivo do 

homem é a felicidade e para ser feliz é preciso fazer sempre o bem ao outro. O homem é, 

portanto, um ser social e um ser político – ponto de vista oposto ao de seu mestre, Platão. 

Da perspectiva de Hoffe, em suas pesquisas, Aristóteles trata quase todos os 

temas da época:  

 

Aristóteles desenvolve uma lógica formal, uma lógica do discurso e uma teoria 
da demonstração científica, ao lado de uma teoria da retórica e da literatura. 
Ele discute as diferentes formas do saber e propõe uma teoria da sua forma 
plena, da ciência e da filosofia. “Ao lado” disso estão aqueles que, para nós, 
são os temas tradicionais: a teoria do conhecimento, a ontologia e a teologia 
natural, a psicologia filosófica (philosophy of mind), e a ética, incluindo a 
teoria da ação e a filosofia política, que abrange uma teoria comparativa da 
constituição e uma sociologia política (HOFFE, 2008, p. 32). 

 

 Nos tópicos seguintes, conheceremos mais a fundo os fundamentos retóricos 

desenvolvidos por Aristóteles. 
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1.4   DA RETÓRICA DE ARISTÓTELES À RETÓRICA DOS DIAS ATUAIS: 

ALGUNS CONCEITOS-CHAVE 

 

 

É impossível entender a Retórica sem considerar o seu processo histórico, sua 

formação e evolução no mundo – como abordado no início deste capítulo –, ou seja, sem 

conhecer suas origens, os sofistas – destacando Górgias –, Platão e Aristóteles. 

Apresentaremos a seguir algumas considerações que fundamentam este trabalho, 

com bases e conceitos segundo alguns teóricos, começando por Aristóteles até chegarmos à 

“nova retórica” de Perelman e Olbrechts-Tyteca. 

 

 

1.4.1 A retórica e suas acepções 

 

 

De Aristóteles aos dias atuais a Retórica foi abordada de diversas formas, ainda 

que sempre fundamentadas na retórica antiga, pois seria impossível tratar hoje de retórica sem 

voltar a suas origens na antiguidade. De acordo com Mosca (2004), a importância dos estudos 

da nova retórica e a contribuição da antiga retórica são extremamente importantes aos estudos 

da linguagem. Nas palavras da autora, “das velhas retóricas às vertentes atuais, os estudos dos 

fatos da linguagem têm-se beneficiado muito das ideias e instrumentos de trabalhos fornecidos 

pela Retórica” (MOSCA, 2004, p. 45). De sua parte, Tringali (1988) complementa que “A 

retórica antiga tem suas fontes primordiais em Aristóteles”. Fala-se em retórica antiga para 

diferenciarmos das que derivaram dela. O pesquisador ainda explica que 

 

A retórica é uma teoria e pratica uma metalinguagem do discurso (retórico) e 
que discurso (retórico) inclui na sua compreensão os seguintes elementos: um 
orador, uma audiência, uma questão provável, dialética, discursos orais em 
debate, cada qual objetivando persuadir o próprio ponto de vista (TRINGALI, 
1988, p. 19). 

 

Em a Arte Retórica e a Arte Poética de Aristóteles (1964), a retórica não deixa 

de apresentar semelhanças com a Dialética5, pois retórica e dialética tratam de questões comuns 

a todos os homens, sem que pertençam a um determinado domínio de uma única ciência. Assim 

                                                           
5 Na concepção de Aristóteles, só se incluem na esfera da Retórica as questões dialéticas. A Dialética constitui a 
parte da lógica que estuda os raciocínios dialéticos ou prováveis (TRIGALI, 1988, p.25). 
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seu trabalho não é persuadir, mas compreender os meios de persuadir, com o objetivo associado 

a cada questão. De acordo com Aristóteles: 

 

Assentemos que a Retórica é a faculdade de ver teoricamente o que, em cada 
caso, pode ser capaz de gerar a persuasão. Nenhuma outra arte possui esta 
função, porque as demais artes têm, sobre o objeto que lhes é próprio, a 
possibilidade de instruir e de persuadir; por exemplo, a medicina, sobre o que 
interessa à saúde e à doença, a geometria, sobre as variações das grandezas, a 
aritmética, sobre o número; e o mesmo acontece com as outras artes e ciências. 
Mas a retórica parece ser capaz, por assim dizer, no concernente a uma dada 
questão, de descobrir o que é próprio para persuadir. (ARISTÓTELES, 1964, 
p. 22). 

 

Em outros termos, como afirma Meyer, a retórica para os antigos juntava “tanto 

a arte de bem falar – ou – eloquência como o estudo do discurso ou as técnicas de persuasão e 

até mesmo de manipulação” (MEYER, 1998, p.7). De mais a mais, segundo o autor, desde as 

suas origens a retórica é mal interpretada. Ela é vista como “o saber do indistinto. Seu terreno 

é o incerto e o vago, o duvidoso e o conflitante” (MEYER, 2007, p.19). Assim sendo, as 

definições da retórica para Meyer podem ser identificadas em três categorias ao longo da sua 

construção (MEYER, 2007, p. 21): 

1) “manipulação do auditório” – definição de Platão; 

2) “a arte de bem falar” – conforme Quintiliano; 

3) a “exposição de argumentos ou de discursos que devem ou visam persuadir” 

– definição de Aristóteles. 

 Para o pesquisador, para cada definição acima há uma explicação. Em suas 

palavras, 
 

Da primeira definição decorrem todas as concepções de retórica centradas na 
emoção, no papel do interlocutor, em suas reações, o que atualmente implica 
propaganda e publicidade. Da segunda, tudo o que diz respeito ao orador, à 
expressão, ao si mesmo, à intenção e ao querer dizer. Quanto à terceira 
definição, ela diz respeito àquilo que referimos anteriormente sobre as 
relações entre o explícito e o implícito, o literal e o figurado, as inferências e 
o literário. E foi a mescla, ou a adição de tudo isso, que fez da retórica uma 
disciplina de contornos mal definidos, que, por tratar de muitas questões, 
parece ela mesma confusa e sem objeto próprio (MEYER, 2007, p. 21). 
 

Ainda seguindo o pensamento aristotélico de Meyer, para que aconteça a retórica 

é importante que haja três componentes básicos: orador, auditório e mídia. Quando se refere à 

mídia, implica tanto a linguagem falada, escrita e a visual ou pictórica. Em seu livro Questões 

de Retórica – Linguagem, Razão e Sedução (2007), o autor apresenta sete definições para o 

termo “retórica”: 
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1) Persuadir e convencer, criar o assentimento; 

2) Agradar, seduzir ou manipular, justificar (por vezes a qualquer preço) as 

nossas ideias para as fazer passar por verdadeiras, porque o são ou porque 

acreditamos nelas; 

3) Fazer passar o verossímil, a opinião e o provável com boas razões e 

argumentos, sugerindo inferências ou tirando-as por outrem; 

4) Sugerir o implícito através do explícito; 

5) Instituir um sentido figurado, a inferir do literal, a decifrar a partir dele, e 

para isso utilizar figuras de estilo <histórias>; 

6) Utilizar uma linguagem figurada e estilizada, o literário; 

7) Descobrir as intenções daquele que fala ou escreve, conseguir atribuir 

razões para o seu dizer, entre outras coisas através do que é dito (MEYER, 

2007, p. 22). 

 

Meyer destaca que Aristóteles sabe da importância que o discurso, a 

racionalidade e a linguagem têm para a retórica, sendo assim, as dimensões são identificadas 

como “logos”, que provoca as paixões pela força dos seus argumentos no auditório, “pathos” é 

a palavra que serve para definir o auditório. O “logos” que faz a diferença entre o discurso 

racional e daquele que provoca paixões (pathos), fazendo surgir a emoção e conduzindo a razão 

ao esquecimento. Nesse sentido, 

 

A retórica, para Aristóteles, é um discurso que um orador possui e que é 
adequado a persuadir um auditório, ou a comovê-lo. As três dimensões estão 
bem presentes, mas integradas à força do verbo. É ele que produz efeito sobre 
o auditório, e é essa força que o orador tem em vista (MEYER, 2007, p. 22-
23). 

 

De acordo com o autor, resta o “ethos”, que está relacionado à importância do 

orador, e possui uma abordagem romana, a qual só tem sentido se ficar subordinada à virtude 

do orador. Assim, a virtude do orador está intimamente relacionada à eloquência do bem falar. 

Nesse sentido, como pesquisador afirma a respeito da definição de retórica para Quintiliano, “a 

retórica é a ciência do bem-dizer, (...) uma vez que não se pode verdadeiramente falar sem ser 

um homem do bem” (MEYER, 2007, p. 23). Ethos, pathos e logos formam, portanto, o tripé 

retórico de que trataremos mais adiante.  

Em outra definição, proposta por Reboul, a retórica é concebida como “a arte de 

persuadir pelo discurso” (REBOUL, 2004, p. XIV). É interessante atentarmos para a definição 

de “discurso”, relacionada, nesse caso, ao sentido de toda produção verbal, escrita ou oral, 
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sempre constituída por frase ou várias frases seguidas, que tenha sentido e que tenha começo e 

fim. Persuadir é “levar alguém a crer em alguma coisa” (REBOUL, 2004, p. XV). Assim, em 

seguida, o pesquisador aprimora sua definição, “pois em retórica razão e sentimentos são 

inseparáveis” (REBOUL, 2004, p. XVII). 

Para Aristóteles, a retórica era somente estudos das técnicas que visavam à 

persuasão, assim o “logos” representava um papel dominante. Por outro lado, Meyer (2007, p. 

24) destaca o ponto de vista de Perelman, que a concebe como a técnica que objetiva atingir a 

adesão de espíritos, portanto, para ele o “logos” é nada mais que argumentativo e seu aspecto 

emocional não tem importância. 

Vale ressaltar que Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) fazem distinção entre 

persuadir e convencer. Em suas palavras, “para quem se preocupa com o resultado, persuadir é 

mais do que convencer, pois a convicção não passa da primeira fase que leva à ação. (...) em 

contrapartida, para quem está preocupado com o caráter racional da adesão, convencer é mais 

do que persuadir” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 30). 

Conforme Luiz Antonio Ferreira (2010, p. 15), a intenção que o discurso retórico 

possui é levar a persuadir um auditório quando esse se encontra em uma situação polêmica, 

pois essa é a primeira função da retórica, persuadir. Para que tenha êxito, o orador utiliza-se da 

razão e da emoção, que em retórica são inseparáveis. Em outros termos, “Persuadir contém em 

si o convencer (cum + vincere), que equivale a vencer o outro por meio de provas lógicas, 

indutivas ou dedutivas” (FERREIRA, 2010, p.15). O pesquisador faz ainda uma distinção entre 

esses dois termos. Para ele, persuadir equivale a “mover pelo coração, pela exploração do lado 

emocional, coordenar o discurso por meio de apelos às paixões do outro”, ao passo que 

convencer é o mesmo que “mover pela razão, pela exposição de provas lógicas, coordenar o 

discurso por meio de apelos ligados ao campo da racionalidade” (FERREIRA, 2010, p. 15).  

De acordo com Abreu (2013) todo homem teria mais sucesso e seria mais feliz 

se nos preocupássemos em administrar nossas relações com outras pessoas, seja no âmbito 

profissional, seja no pessoal. No entanto, para que isso ocorra é necessário saber conversar e 

argumentar para que juntos possamos expor os pontos de vista de cada um. Ainda assim, muitas 

vezes conseguimos convencer as pessoas, mas não persuadi-las. Em seus dizeres 
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Argumentar é a arte de convencer e persuadir. Convencer é saber gerenciar 
informação, é falar a razão do outro, demonstrando, provando. (...) Persuadir 
é saber gerenciar relação, é falar à emoção do outro (...) Convencer é construir 
algo no campo das ideias. Quando convencemos alguém, esse alguém passa a 
pensar como nós. Persuadir é construir no terreno das emoções, é sensibilizar 
o outro para agir. Quando persuadimos alguém, esse alguém realiza algo que 
desejamos que ele realize. Muitas vezes, conseguimos convencer as pessoas, 
mas não conseguimos persuadi-las (ABREU, 2013, p. 25). 
 

Vemos, portanto, que a retórica foi conceituada em diferentes acepções ao longo 

dos anos. Foi modificando-se, com o passar do tempo, conforme as problematizações, os 

debates e os acordos em torno da natureza persuasiva dessa disciplina surgiam, até atingir o 

status de arte da argumentação. Nas palavras de Meyer (2007, p. 24), “a retórica que visa 

agradar ou até mesmo agitar as paixões não é a mesma coisa que uma argumentação que se 

esforça para convencer por meio de razões”. A renascença da retórica no século XX teve como 

principais motivadores Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca, que defendem a retórica 

como técnica argumentativa. Abordamos o assunto no próximo tópico. 

 
 

1.4.2 Etapas do processo argumentativo e partes do discurso. 

 

 

Para Aristóteles, a retórica é uma disciplina formal que pode ser utilizada em 

diversos campos do conhecimento e a organizou em um sistema dividido em quatro partes: 

invenção – reunião de argumentos –, disposição – organização dos argumentos –, elocução – 

redação dos argumentos em forma de discurso – e ação – pronúncia do discurso (REBOUL, 

2004, p. 44). Sendo assim, a função da Retórica não é a de persuadir, mas discernir os meios de 

persuasão já que persuadimos pelo discurso “quando mostramos a verdade ou o que venha a 

parecer ser verdade”, em cada caso particular. Reboul (2004) ainda acrescenta que “Aristóteles 

[...] reabilitou a retórica ao integrá-la numa visão sistemática do mundo, onde ela ocupa seu 

lugar, sem ocupar, [...] o lugar todo”. 

Aristóteles transformou a própria retórica num sistema, que seus sucessores 

completarão, mas sem modificá-lo (REBOUL, 2004, p. 43). Para Figueiredo e Ferreira (2016), 

de acordo com a tradição da Grécia antiga a retórica foi decomposta em quatro etapas, que de 

acordo com Reboul (2004, p. 44) “representam as quatro fases pelas quais passa quem compõe 

um discurso, ou pelas quais, acredita-se que passe”. 

De acordo com os gregos, o orador que tivesse o propósito de construir um 
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discurso persuasivo deveria passar por essas quatro fases ou, pelo menos, buscar cumprir as 

tarefas que cada uma delas representa. Em nossos dias, porém, como nos alerta Ferreira (2010, 

p. 110), o discurso não se constrói por formas rígidas e até mecânicas, como apregoavam os 

antigos. Mas é interessante observar que, de acordo com o auditório e o gênero escolhido, as 

etapas constitutivas aparecem menos ou mais nitidamente em cada texto (FIGUEIREDO; 

FERREIRA, 2016, p. 3). 

Seguindo o raciocínio aristotélico, Reboul (2004, p. 43-44), classifica as quatro 

partes, que representam as quatro fases pelas quais passa quem compõe um discurso. A primeira 

é a invenção (heurésis, em grego), a busca que empreende o orador de todos os argumentos e 

de outros meios de persuasão relativos ao tema de seu discurso. Na fase da invenção, afirma o 

pesquisador, “antes de empreender um discurso, é preciso perguntar-se sobre o que ele deve 

versar, portanto sobre o tipo de discurso, o gênero que convém ao assunto” (REBOUL, 2004, 

p. 44). Trata-se da busca dos argumentos que contribuirão para a defesa da tese e essa tarefa 

também implica procurar pontos de vista diferentes daqueles estabelecidos pelo senso comum. 

Conforme afirma Reboul, 

 

Na realidade, a própria noção de invenção pode parecer-nos muito ambígua. 
De fato, ela se situa entre dois polos opostos. Por um lado, é o ‘inventário’, a 
detecção pelo orador de todos os argumentos ou procedimentos retóricos 
disponíveis. Por outro, é a ‘invenção’ no sentido moderno, a criação de 
argumentos e de instrumentos de prova (REBOUL, 2004, p. 54).  

 

Para que o orador consiga reunir todos os argumentos plausíveis para a 

elaboração do discurso, é necessário que ele conheça bem o assunto. É nesse momento que ele 

também se interrogará sobre o auditório e buscará se identificar com ele para poder estabelecer 

acordos e encurtar distâncias em relação ao tema que irá propor. Ferreira (2010, p. 63) adverte: 

“a invenção pode ser invisível para o auditório, mas é sensível para o analista, pois se traduz na 

disposição, na elocução e na ação”.  

A segunda parte é a disposição (taxis), ou seja, “a ordenação desses argumentos, 

donde resultará a ordenação interna do discurso, seu plano” (REBOUL, 2004, p. 43). A 

disposição, em si, é um lugar, ou seja, um plano-tipo ao qual se recorre para construir o discurso 

(REBOUL, 2004, p. 55). Além disso, 
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A disposição tem primeiramente uma função econômica: permite nada omitir 
sem nada repartir; em suma, possibilita que o orador ‘se ache’ a cada momento 
do discurso.  
Depois, quaisquer que sejam os argumentos que organize, a disposição é em 
si mesma um argumento. Graças a ela, o orador faz o auditório encaminhar-
se pelas vias e pelas etapas que escolheu, conduzindo-o assim para o objetivo 
que propôs.  
Finalmente, a disposição tem função heurística, por permitir interrogar-se 
metodicamente. Pois, em suma, o que é fazer um plano? É formular-se uma 
série de perguntas distintas, constituindo cada uma delas uma parte ou uma 
subparte. Saber fazer um plano é saber fazer-se perguntas e tratá-las uma após 
outra, agindo de tal modo que cada uma delas nasça da resposta precedente 
(REBOUL, 2004, p. 60). 

 

Nesse sentido, Ferreira (2010, p. 110) argumenta que na etapa da disposição, os 

argumentos são organizados e distribuídos racionalmente, de forma que seja plausível e que 

solucione o problema em pauta. Desse modo, enquanto o orador tende a fazer a junção das 

provas na invenção; na disposição, ele faz uso das provas de forma lógica ou psicológica no 

intuito de atingir o objetivo de persuadir. Reboul (2004, 55) esclarece que alguns autores já 

sugeriram diversos planos-tipos para a disposição, que vão de duas a sete partes. No entanto, 

apresentaremos aqui o plano mais “clássico”, em quatro partes: exórdio, narração, confirmação 

e peroração. O exórdio é o início do discurso, sua função é primordial ao tornar o auditório 

dócil, atento e benevolente. A narração é a exposição dos fatos, mas sempre orientada segundo 

as necessidades da acusação ou da defesa, sempre objetiva. É na narração que o logos supera o 

ethos e o pathos. Os fatos ganham um caráter de verdade, é a persuasão de fato. E para ser 

eficaz deve levar em consideração três qualidades: clareza, brevidade e credibilidade. A 

confirmação é a parte mais longa, ou seja, é “[...] o conjunto de provas, seguido por uma 

refutação, que destrói os argumentos adversários”, conforme cita Reboul (2004, p. 57). 

Concretiza-se através do logos, porém, desperta piedade ou indignação, característica forte do 

pathos. Quanto à peroração, é o momento em que se põe no fim do discurso. 

A terceira parte da composição do discurso é a elocução (lexis), que não se refere 

à expressão oral, mas sim à redação do discurso. É a etapa linguística em que o discurso toma 

forma, ou seja, é elaborado, redigido e adquire o seu estilo. Acerca da elocução, Ferreira (2010) 

nos elucida sobre a importância dessa parte da composição em termos de expressão e 

compreensão:  
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A maneira mais explícita de fazermos ecoar o poder das palavras está no modo 
como as empregamos no discurso, na maneira como trabalhamos a elocutio 
(elocução). Em sentido técnico, a elocução é a redação do discurso retórico. 
Mais do que uma questão estilística, envolve o tratamento da língua em sentido 
amplo, abrange o plano da expressão e a relação forma e conteúdo: a correção, 
a clareza, a adequação, a concisão, a elegância, a vivacidade, o bom uso das 
figuras com valor de argumento. Como componente teórico operacional, 
mantém relação de sucessividade com a dispositio. Para o analista, é a única 
fonte de onde se extraem todos os elementos analíticos e depreendem-se as 
operações retóricas anteriores (FERREIRA, 2010, p. 116, grifo do autor). 
 

Dessa forma, compreende-se que a elocução revela o estilo próprio do orador, e 

que este, por sua vez, deve adaptar-se ao estilo do auditório de forma clara e persuasiva. É nessa 

busca de clareza, que o orador precisa levar em consideração o auditório a que se dirige, pois o 

que é claro para um público culto ou constituído de especialistas pode não o ser para um público 

iletrado ou infantil (FIGUEIREDO; FERREIRA, 2016, p. 50). Dito de outra forma, como 

esclarece Reboul (2004, p. 63), “ser claro é pôr-se ao alcance de seu auditório concreto” e dessa 

forma constituir a elocução na construção do discurso persuasivo. 

A quarta e última parte é a ação (hypocrisis), ou seja, a ação é o fechamento do 

trabalho retórico, “a proferição efetiva do discurso” (Reboul, 2004, p. 67), como afirmam 

Figueiredo e Ferreira (2016, p. 50), “ela tem como finalidade a captação da atenção do auditório 

e sua persuasão, uma vez que é por meio dela que o discurso atinge o público”. Inicialmente, a 

ação significava a interpretação do ator, a ação teatral. Como uma pessoa hipócrita, finge algum 

tipo de sentimento que não tem e sabe disso, mas não pode comunicar seu público, senão destrói 

seu discurso. Nas palavras de Reboul (2004, p. 67), “O ator que finge bem é um artista; o orador 

que finge bem seria um mentiroso”. Nesse sentido, Figueiredo e Ferreira acrescentam ainda que, 

 

É por meio da ação que o orador logrará aparentar aquilo que deseja. Para 
garantir tal efeito, durante essa etapa, o orador se vale dos componentes 
emotivos da emissão da palavra: a prosódia, a gestualidade (kinésica) e a 
interação com o espaço (proxêmica). É nesse sentido que tanto textos verbais 
como não verbais podem ser objetos de análise retórica (FIGUEIREDO; 
FERREIRA, 2016, p. 51). 

 

Já em termos de classificação, Reboul (2004, p. 44) chama atenção para o cuidado 

com a preparação e execução de cada etapa, salientando sua devida ordem ao proferir o discurso 

e o seu valor perante o auditório, evidenciando que “as quatro partes na realidade são as quatro 

‘tarefas’ (erga) que devem ser cumpridas pelo orador. Se este deixar de cumprir alguma delas, 

seu discurso será vazio, ou desordenado, ou mal escrito, ou inaudível” (REBOUL, 2004, p. 44).  
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1.4.3  O tripé retórico – ethos – pathos – logos 

 

 

De acordo com Reboul (2004, 47-49) Aristóteles distingue três tipos de 

argumentação, como forma de persuadir. Portanto, o tripé retórico é denominado como ethos, 

pathos e logos, sendo que ethos e pathos estão ligados à ordem afetiva, e logos ao racional. De 

uma forma ou de outra, ethos, pathos e logos são articulados conforme a intenção do orador em 

um determinado discurso. Em síntese: Ethos corresponde à argumentação baseada no caráter 

do orador; Pathos é a argumentação baseada nas paixões despertadas do auditório; e Logos é a 

argumentação baseada nos argumentos propriamente ditos. 

O ethos, para Aristóteles, pode ser compreendido como a imagem de si que o 

orador cria por meio do discurso. Conforme Reboul (2004, p. 48), “O etos é o caráter que o 

orador deve assumir para inspirar confiança no auditório, pois, sejam quais forem seus 

argumentos lógicos, eles nada obtêm sem essa confiança: Por isso é que sua equidade é 

praticamente a mais eficaz das provas”. Ressaltamos que para passar essa imagem de si mesmo, 

o orador pode valer de três qualidades fundamentais defendidas por Aristóteles: a prudência 

(phronesis), a virtude (arete) e a benevolência (eunoia). Mota e Salgado (2008) explicam-nas: 

 

Quanto aos oradores, eles inspiram confiança por três razões; as que 
efetivamente, á parte as demonstrações, determinam nossa crença: a prudência 
(phronesis), a virtude (areté) e a benevolência (eunoia). Se, de fato, os 
oradores alteram a verdade sobre o que dizem enquanto falam ou aconselham, 
é por causa de todas essas coisas de uma só vez ou de uma dentre elas: ou 
bem, por falta de prudência, eles não são razoáveis; ou, sendo razoáveis, eles 
calam suas opiniões por desonestidade; ou, prudentes e honestos, não são 
benevolentes; é por isso que podem, mesmo conhecendo o melhor caminho a 
seguir, não o aconselhar (1378a: 6-14) (MOTA; SALGADO, 2008, p. 13). 
 

Em suma, o bom orador deve sempre mostrar os argumentos com ética, 

prudência, sabedoria e de forma simples para que possa passar uma imagem agradável e 

benevolente ao auditório. Em Retórica, Meyer (2007) afirma que não há separação entre ethos, 

pathos e logos, já que todo discurso possui os três elementos, mas podemos diferenciá-los em 

nível de estudo, sendo impossível anular qualquer um.  Como explica o autor: 

 

Com o éthos, o páthos e o lógos, somos remetidos aos três problemas extremos 
e inseparáveis que o homem coloca para si mesmo desde sempre: o eu com o 
éthos, o mundo com o lógos e o outro com o páthos. Com a retórica, o eu, o 
outro e o mundo são implicados em uma interrogação em que o outro é 
solicitado como auditório, como juiz e como interlocutor, posto que é instado 
a responder e a negociar (MEYER, 2007, p. 30).  



33 

Ainda de acordo com Meyer (2007), não podemos mais apontar o ethos ao 

orador, pois o uso da palavra se estrutura de modo mais complexo. Sendo assim, o autor observa 

que o ethos consiste em um domínio, em um nível, em uma estrutura. Em resumo, o ethos não 

se limita àquele que fala pessoalmente a um auditório, nem mesmo ao autor que se esconde por 

trás do texto e cuja “presença” pouco importa, o ethos se refere àqueles com quem o auditório 

se identifica, àqueles que fazem com que suas ideias e convicções sejam aceitas. Conforme o 

autor cita: 

 

Seguramente, o orador se mascara ou se revela se dissimula ou se exibe com 
toda transparência, em função da problemática que ele precisa enfrentar. Ele 
é prudente ou finge. O éthos se refere ao páthos e ao logos, atestando valor 
moral em uma relação com o outro, ou em sua gestão das coisas, mas também 
no modo de conduzir a própria vida, pela escolha dos meios (o aspecto social, 
os costumes, a prudência, a coragem, etc.) e dos fins (a justiça, a felicidade, o 
prazer, etc.) (MEYER, 2007, p. 36).  

 
Como ressalta Reboul (2004, p. XIX), para ser um bom orador saber falar não é 

suficiente, pois ainda é preciso saber a que se dirige a fala e porque a fala é dirigida àquele 

outro. Além disso, os argumentos devem ser precisos, sem se perder nas entrelinhas do que foi 

dito. Para complementar, Meyer (2007, p. 35) afirma que “O ethos é o orador como princípio 

de autoridade [...] Ligando ao que ele é e ao que ele representa”. Sendo assim, um discurso 

autêntico é aquele em que podemos reconhecer qual o seu autor. 

Por fim, o ethos retórico, para mostrar ao auditório e dar uma boa impressão, 

pode ser entendido como um conjunto de traços de postura. Ferreira (2010, p. 21) inclui nesses 

traços “as atitudes, os costumes, a moralidade”, elementos que segundo ele “aparecem na 

disposição do orador” e ainda complementa afirmando que a sinceridade do orador não é 

importante, pois “a eficácia do ethos é distinta dos atributos reais de quem assume o discurso” 

(FERREIRA, 2010, p. 21).  

Quanto ao pathos, Ferreira (2010) esclarece que é um argumento de natureza 

psicológica, possui um vínculo com a afetividade referente ao auditório, pois são as paixões e 

as emoções que o orador consegue despertar nos ouvintes. Onde há domínio do pathos, o orador 

ganha atenção especial do auditório. Reboul (2004, p. 48) ressalta que para Aristóteles o pathos 

“é o conjunto de emoções, paixões e sentimentos que o orador deve suscitar no auditório com 

seu discurso”. Tão grande é a importância das paixões para Aristóteles que ele se dedica muito 

ao estudo de muitas delas e revela que não bastam as demonstrações racionais discursivas para 

persuadir um auditório. Para ele, “dá-se o nome de paixões a tudo o que acompanhado de dor e 

de prazer, provoca tal mudança no espírito que, nesse estado, observa-se uma notável diferença 



34 

nos julgamentos proferidos” (ARISTÓTELES, 2012 apud MEYER, 2000, p. XLII). 

Tendo em vista que as paixões podem nos remeter ao pathos, a imagem do 

orador e seu discurso podem provocar muitas paixões, a exemplo das elencadas por Aristóteles 

– cólera, calma, temor, segurança (confiança, audácia), inveja, impudência, amor, ódio, 

vergonha, emulação, compaixão, favor (obsequiosidade), indignação e desprezo – conforme 

assevera Meyer no prefácio à Retórica das paixões (2000, p. XLI). Como cita Meyer, 

 

A paixão é retórica por enterrar as questões nas respostas que fazem crer que 
elas estão resolvidas. É por isso que lidar com as paixões é sempre útil, 
retoricamente falando, ao passo que a argumentação, que põe explicitamente 
as questões sobre a mesa, faz mais apelo à razão do que a paixão. A paixão é, 
portanto, um poderoso reservatório para mobilizar o auditório em favor de 
uma tese (MEYER, 2007, p. 38).  

 

Diante disso, Meyer (2007) assevera: se o ethos remete às respostas, o pathos é 

a fonte das questões e respondem a diversos interesses, dos quais dão prova as paixões, as 

emoções ou simplesmente as opiniões. Ademais, a emoção como a paixão é, também, uma 

resposta àquilo que o próprio orador adianta como resposta. O auditório responde às questões 

levantadas pelo orador. O auditório pode aderir, recusar, completar ou modificar as respostas; 

e também permanecer silencioso, o que pode ir à direção de aprovação ou de reprovação; mas 

o silêncio pode significar somente o desinteresse pela questão tratada. Essa afirmação vai ao 

encontro da posição de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 27): “é de fato ao auditório que 

cabe o papel principal para determinar a qualidade da argumentação e o comportamento dos 

oradores”.  

Podemos considerar, portanto, que a paixão pode auxiliar ou não o orador na 

apresentação de sua tese. Sendo assim, o orador deve levar em consideração as paixões que 

estimula durante a sua apresentação, uma vez que, ao despertar o pathos, podemos modificar 

ou até mesmo intensificar os argumentos. 

No que concerne ao logos, de acordo com Ferreira (2010), até o século V a. C. 

o significado da palavra logos era palavra falada ou escrita, o verbo. Com os estudos de 

Heráclito de Éfeso, logos passou a ter o conceito de razão. Em um sentido mais amplo, o 

pesquisador ressalta que todo discurso é construído em função de um tema que é 

problematizado, gerando assim, questões. Diante das demais provas, o logos se encarrega do 

discurso persuasivo, sendo que, por meio dele, mostramos o que talvez pareça ser verdade 

conforme o que se conhece de cada assunto. As provas lógicas, que estão centradas no logos, 

utilizam-se dos raciocínios que, por sua vez, são utilizados como meios de persuasão.  
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Aristóteles, ainda de acordo com Ferreira (2010, p. 79) classifica os raciocínios 

(provas lógicas) em duas partes que compreendem: provas dedutivas (silogismos) que na 

retórica são denominados como entimemas e a provas indutivas (exemplos). Nas palavras de 

Ferreira (2010, p. 79): “Se o discurso pretende ser persuasivo, solicita confirmação do tema que 

é tratado pelo orador. As provas funcionam como os elementos que sustentam a argumentação”.  

Cabe ainda esclarecer que a posição do orador e do auditório também pode 

mudar o sentido do logos, pois uma resposta requer uma pergunta feita, mas tanto as perguntas 

como as respostas podem ter diferentes referenciais. Assim, ao posicionar sua tese para o 

auditório, o orador deverá trabalhar com argumentações que deverão ser possíveis, prováveis e 

plausíveis, pois tudo o que diz ou escreve, e a forma que conduz, refere-se ao logos, ou seja, ao 

discurso propriamente dito. Segundo Ferreira (2010, p. 78-80), o discurso utiliza raciocínios 

(provas lógicas) a fim de sustentar nossa argumentação, demonstrando a veracidade de um fato, 

mostrando que o argumento se ancora na verdade – uma verdade que pode ser provada –, pois 

depende diretamente do estado de espírito do auditório. 

Meyer (2007, p. 45) afirma que o logos se refere a tudo que está em questão em 

um discurso, envolvendo orador e auditório. Em suas palavras,  

 

O lógos é tudo aquilo que está em questão. Todo julgamento é uma resposta a 
uma questão que se coloca e é composto de termos que são formados como 
aderidos a questões que não mais se colocam e graças às quais é possível 
comunicar (MEYER, 2007, p. 45).  

 

O pesquisador ainda esclarece que no momento em que uma questão é levantada, 

as respostas a ela podem ser apresentadas de diversas formas e podem até levantar outras 

questões. Além disso, o cenário pode ser alterado de acordo com a enunciação do orador. Sendo 

assim, uma frase pode ser dita em sentido literal ou sentido figurado (MEYER, 2007, p. 45). 

Além disso, Meyer dá menos importância ao logos que Perelman e Olbrechts-Tyteca, pois, em 

sua opinião, “O lógos deve poder expressar as perguntas e as respostas preservando sua 

diferença” (MEYER, 2007, p. 45).  

O logos é, portanto, a palavra viva que nunca perde o seu sentido, sempre se 

renova e, por meio da argumentação, influencia aqueles que a ouvem. 

 

 

1.5  FIGURAS DE RETÓRICA 
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As figuras de retórica são recursos argumentativos que usamos para fortalecer o 

sentido de algum elemento do discurso. Segundo Fiorin (2015, p. 10), após séculos integrando 

a base do ensino, com o passar dos anos, a retórica passou a ser considerada uma mera “técnica 

de ornamentação do discurso”. Tendo perdido sua dimensão argumentativa, foi reduzida ao que 

chama de “um catálogo de figuras”. Em outros termos, a retórica passou a ser vista como um 

recurso rebuscado e inútil. Entretanto, o linguista ressalta a importância das figuras de retórica 

para a produção de sentido no discurso: na medida em que estão “a serviço da persuasão”, elas 

têm uma dimensão argumentativa que lhes permite atenuar e também intensificar o sentido de 

elementos do discurso. De acordo com Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005): 

 

Desde a antiguidade, provavelmente desde que o homem meditou sobre a 
linguagem, reconheceu-se a existência de certos modos de expressão, que não 
se enquadram no comum, cujo estudo foi em geral incluído nos tratados de 
retórica; daí seu nome de figuras de retórica (PERELMAN; OLBRECHTS-
TYTECA, 2005, p.189). 
 

Sobre a perda da dimensão argumentativa da retórica em dado momento de sua 

história, Tringali (1988, p. 120) faz uma observação sobre o surgimento das figuras de retórica. 

Segundo o pesquisador, a Retórica das Figuras passou por duas fases. Na primeira fase, foi 

atacada pelo Romantismo que lutava contra o ensino impositivo das figuras em prol da 

liberdade criadora do artista. Na verdade, os românticos concebiam, de modo diverso, o valor 

das figuras. Para eles a linguagem era primeiro figurada e só depois, se fazia natural, própria. 

Na segunda fase, a Retórica das Figuras passa a ser chamada de Retórica Geral, desprezando a 

Retórica Antiga. Dessa perspectiva, as figuras consistem em modificações da linguagem, seja 

da palavra, seja da frase, e tanto no nível da expressão, como do conteúdo, ou acrescentando 

alguma coisa (levantar – alevantar), ou subtraindo (ainda – inda), ou repetindo (Deus, Deus), 

ou permutando (da vida pela estrada), tendo como objetivo obter efeito artístico ou, em outros 

termos, obter o efeito poético ou retórico ou estilístico da linguagem (TRINGALI, 1988, p. 

121). 

Com o ressurgimento da Retórica no século XX, as figuras chegam com novas 

abordagens. Estudos de Perelman e Olbrechts Tyteca (2005) e Fiorin (2015) mostram que as 

figuras atualmente são consideradas recursos significativos e cumprem o papel de enriquecer 

um discurso, tornando-o mais persuasivo graças à capacidade argumentativa que lhes são 

inerentes.  
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Consideraremos uma figura argumentativa se, acarretando uma mudança de 
perspectiva, seu emprego parecer normal em relação à nova situação sugerida. 
Se, em contrapartida, o discurso não acarretar a adesão do ouvinte a essa forma 
argumentativa, a figura será percebida como ornamento, como figura de estilo. 
Ela poderá suscitar a admiração, mas no plano estético, ou como testemunho 
da originalidade do orador (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, 
p.192). 

 

Nesse sentido, Perelman e Olbrechts-Tyteca esclarecem que a dimensão 

argumentativa de uma figura é posta à prova diante da possibilidade de não suscitar a adesão 

do ouvinte mediante uma contra-argumentação. Se o ouvinte ainda aderir ao discurso do orador, 

a figura é realmente argumentativa. Caso contrário, é uma figura de estilo que cumpre apenas 

uma função estética no discurso proferido. Para Abreu (2013), as figuras retóricas são recursos 

linguísticos que estão somente a serviço da persuasão, possuem um poder persuasivo subliminar 

que ativa a região do cérebro responsável pelas emoções. Elas funcionam como cenas de um 

filme em vários sentidos – suspense, humor, encantamento –, estando sempre a serviço dos 

nossos argumentos. De sua parte, Reboul (2004) defende que uma figura é retórica somente 

quando desempenha um papel persuasivo, e ressalta que a figura é um recurso a mais para 

facilitar a aceitação do argumento. Acrescenta ainda: “Figuras de retórica, não é pleonasmo, 

pois existem figuras não retóricas, que são poéticas, humorísticas ou simplesmente de palavras” 

(REBOUL, 2004, p. 113).  

As figuras são fundamentais em um discurso, pois podem tornar o texto muito 

mais interessante e o uso das figuras não só fortalece a persuasão como desperta o interesse do 

auditório. Como ressalta Ferreira (2010), a figura pode não ser imediatamente percebida pelo 

auditório, mas seu efeito será sempre notado em função dos objetivos do orador: movere 

(suscitar emoções); docere (transmitir conhecimentos); delectare (oferecer prazer). Todas 

pretendem atingir um efeito persuasivo.   

 De acordo com Meyer, “as figuras (um tropo ou figura de estilo) são um desvio 

de sentido, um rodeio inabitual relativamente ao sentido literal” (1998, p. 105). Portanto, as 

figuras têm como função de transferir o sentido próprio das palavras ou expressões, favorecendo 

um novo sentido denominado sentido figurado. Diante disso, ressaltamos, a seguir, a diferença 

entre as figuras, ou seja, palavras em sentido próprio, e os tropos, isto é, palavras que são 

interpretadas no sentido figurado. Partindo da variedade de como os autores definem as figuras 

retóricas e as classificam em com diferentes critérios, apresentamos como Reboul (2004), 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) e Fiorin (2014) fazem essa distinção. 

Para Reboul (2004, p. 114-137), as figuras são classificadas conforme suas 
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relações com o discurso em que se identifica e se encaixam, e são divididas em quatro grupos: 

 

1) Figuras de palavras 

São as figuras (fônico) que dizem respeito à matéria sonora do discurso e poder 

desempenhar muito bem alguma função argumentativa. Dividem-se em dois grupos: figuras de 

ritmo, e as figuras de som, que envolvem os fonemas, sílabas ou palavras, que são (aliteração, 

paranomásia, ritmo, antanáclase). 

 

2) Figuras de sentido 

São as figuras (sintático) de palavras ou grupos de palavras, que enriquecem o 

sentido das palavras. Dividem-se em: metáfora, metonímia, sinédoque, hipálage, enálage, 

oximoro e hipérbole. 

 

3) Figuras de construção 

São figuras (semântico) que dizem respeito à constrição da frase e/ou do 

discurso. Sendo que algumas procedem por subtração (elipse, assíndeto, aposiopese ou 

reticência), outras por repetição (epanalepse e antítese) e outras por permutação.  

 

4) Figuras de pensamento 

São figuras que são identificadas por três critérios: se referem ao discurso como 

tal (não a palavras ou frases) se referem ao discurso com seu orador (tenta expressar a verdade) 

e se referem no sentido literal ou no sentido figurado. Dividem-se em: alegoria, ironia, 

apóstrofe, prosopopeia, preterição e epanortose. 

 

Reboul (2004) e Abreu (2013) fazem uma divisão muito parecida das figuras de 

retórica, pois definem nas mesmas quantidades, em quatro grupos, mas o que Reboul chama de 

“figuras de palavras”, Abreu conceitua como “figuras de som”, o que Abreu chama de “figuras 

de palavras”, Reboul define como “figuras de sentido”.  

Conforme Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p.194), os autores distinguem as 

figuras argumentativas em três grupos:  

 

1) Figuras de presença  

São figuras que têm por efeito tornarem-se presentes e despertarem o sentimento 

de presença na consciência do objeto do discurso, na mente do auditório, como: onomatopeia, 
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amplificação, repetição, sinomía ou metábole, pseudodiscurso direto, hipotipose e enálege de 

tempo. 

 

2) Figuras de comunhão 

 

São figuras em que o orador tem a intenção de conseguir a adesão do auditório 

por meio de um acordo (comunhão) trazendo à tona algumas tradições culturais ou fatos 

evidentes. Para os autores, “a comunhão cresce igualmente por meio de todas as figuras pelas 

quais o orador se empenha em fazer o auditório participar ativamente de sua exposição, 

atacando-o, solicitando-lhe ajuda, assimilando-se a ele” (PERELMAN;OLBRECHTS-

TYTECA, 2005, p. 201-202). São classificadas em: alusão, citação, clichê, enálage da pessoa 

ou número, apóstrofe e interrogação oratória. 

 

3) Figuras de escolha 

São figuras em que orador seleciona alguns dados que irá ajudá-lo a usar a seu 

favor. São classificadas em: perífrase, sinédoque-metonímia, antonomásia, prolepse ou 

antecipação, retificação e correção (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 194-

202). 

 

Para Fiorin (2014, p. 10), as figuras de retórica são figuras de 

 

[...] operações enunciativas para intensificar o sentido de algum elemento do 
discurso. São, assim, mecanismos de construção do discurso. [...] Por isso, as 
figuras têm sempre uma dimensão argumentativa, pois elas estão a serviço da 
persuasão, que constitui a base de toda a relação entre enunciador e 
enunciatário (FIORIN, 2014, p. 10). 
 

Nesse sentido, para tornar-se uma figura de retórica, a figura precisa exercer uma 

função persuasiva. Segundo o autor, existe uma diferença entre tropos e figura. A figura é um 

desvio que ocorre sobre a palavra, a frase ou o discurso. Além do mais, é uma construção livre, 

que está no lugar de outra. Tropos, a unidade básica do tropo é a palavra, onde o sentido literal 

de um termo é substituído por um sentido figurado (FIORIN, 2014, p. 28). Para concluir essa 

divisão entre tropo e figura, o linguista resume: 
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Os tropos e as figuras, isto é, as figuras em que há alteração de sentido e 
aquelas em que não há, são operações enunciativas para intensificar e 
consequentemente também para atenuar o sentido. O enunciador, visando a 
avivar (ou abrandar) o sentido, realiza quatro operações possíveis, já 
analisadas pelos retores antigos, como já se mostrou: a natural diminuição do 
enunciado; e a mudança ou troca de elementos. Os tropos seriam uma 
operação de troca de sentido. No entanto, pelo que se disse acima a respeito 
de que os tropos são uma não pertinência semântica, que cria uma nova 
pertinência, não se pode considerá-los, pura e simplesmente, uma troca 
semântica. Na verdade, os tropos realizam um movimento de concentração 
semântica, que é característica da metáfora, ou um de expansão semântica, 
que é propriedade da metonímia (2014, p. 31). 
 

Para classificar as figuras de retórica, Fiorin divide-as em dois grupos: figuras 

trópicas e figuras não trópicas. As figuras trópicas são as que estão incluídas no grupo dos 

tropos, que podem ser lexicais ou tropos gramaticais. Os tropos lexicais se dividem em tropos 

por concentração semântica (metáfora, prosopopeia, apóstofre, oximoro, sinestesia, hipálage, 

etc.) e tropos por expansão semântica (metonímia, sinédoque, antonomásia, ironia, lítotes, 

hipérbole, eufemismo, perífrase, adínaton, preterição, reticência, etc.). Os tropos gramaticais 

podem ser por concentração semântica (silepse) ou por difusão semântica (enálage, metalepse, 

hendíade). Quanto às figuras não trópicas, existem a figuras de repetição, entre as quais 

destacamos a aliteração, a assonância, a anáfora, a mesodiploses, a ploce, a epímone, o 

polissíndeto, o quiasmo, a concatenação, o ritornelo, a sinonímia, o poliptoto, etc. Também são 

elencadas as figuras de acumulação (conglobação, gradação, sorites, metábole, antítese, 

hipotipose, etc.), de acréscimo (prótese, epítese), de diminuição (assíndeto, elipse, zeugma, 

anacoluto, etc.), de transposição (anástrofe, hipérbato, suspensão, metástase, etc.), de troca 

(retificação, interrogação, exclamação assimilação, etc.). 

A seguir, apresentamos as figuras de retórica que utilizamos na análise de nosso 

corpus:  

a) Metáfora 

No reinado da figura, conforme cita Mosca, a metáfora foi sempre a rainha, 

criando assim, um dos recursos mais importantes da léxis (elocutio), portanto do plano de 

expressão, seja da léxis retórica, ou seja, da léxis poética. Aristóteles define a metáfora “como 

a capacidade de perceber semelhanças, a metáfora é hoje alvo de muitas investigações e seu 

valor heurístico vem sendo ressaltado em virtude da função mediadora que lhe é dado exercer.” 

(MOSCA, 2001, p. 35). 

De acordo com Ferreira, as metáforas no sentido etimológico (do grego 

methaphorén ou metaphérein), metáfora significa “transpor de um lado para outro, transferir” 
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e, quer como figura de adorno como parte de um processo argumentativo ou como elemento de 

cognição, forma uma unidade significativa intimamente relacionada com a realidade, com o 

saber do mundo e com o contexto em que se insere (FERREIRA, 2007, p.108). Para Abreu, a 

metáfora (do grego metáfora= transporte) é uma comparação abreviada (ABREU, 2013, p. 

116). 

Para Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) a metáfora é uma forma condensada 

de analogia, em que algo é expressado diretamente pelo seu elemento de semelhança, sem a 

comparação. Para os autores, “Não poderíamos, neste momento, descrever melhor a metáfora 

do que a concebendo, pelo menos no que tange à argumentação, como uma analogia 

condensada, resultante da fusão de um elemento do foro com um elemento do tema” 

(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 453).  

Fiorin em Figuras de Retórica esclarece que a metáfora é uma concentração 

semântica, é o acréscimo de um significado a outro por meio de uma relação de semelhança, é 

a transferência de sentidos, com isso dá uma dimensão a uma ideia abstrata, fazendo aumentar 

sua intensidade de sentido, o sentido torna-se mais tônico, pois ao dar esse sentido mais forte, 

a metáfora tem um valor argumentativo muito forte. Em outras palavras, metáfora é a alteração 

do sentido de uma palavra e apresentam traços semânticos comuns.  

Para complementar, segundo Fiorin “O que estabelece uma compatibilidade 

entre os dois sentidos é uma similaridade, ou seja, a existência de traços comuns a ambos. A 

metáfora é, pois, o tropo em que se estabelece uma compatibilidade predicativa por 

similaridade, restringindo a extensão sêmica dos elementos coexistentes e aumentando sua 

tonicidade. (2014, p. 34). 

 

b) Hipérbole 

Conforme Fiorin, a hipérbole (do grego hyperbolé, que significa “ação de lançar 

por cima ou além”, depois, “ação de ultrapassar ou passar por cima”; daí, “excesso”, 

“amplificação crescente”), quando dizemos alguma coisa de maneira mais forte, estamos 

chamando a atenção para aquilo que está sendo exposto. 

Reboul cita que para entendermos a hipérbole tem uma definição admirável pelo 

Pierre Fontanier,  

 

A aumenta ou diminui as coisas em excesso, apresentando-as bem acima ou 
bem abaixo do que são (...) não com o intuito de enganar, mas de levar à 
própria verdade, e de fixar, através do que ela diz de incrível, aquilo em que é 
realmente preciso crer (FIORIN apud FONTANIER, 2014, p. 123). 
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Enfim, a hipérbole não é uma figura da mentira, mas sim uma figura de 

expressão, é dizer o que de fato não conseguimos dizer, damos a entender que o que estamos 

falando é tão grande, bonito, importante (ou ao contrário) que a linguagem não poderia 

manifestar, de acordo com Fiorin (2014, p. 124), “Donde o papel fundamental da hipérbole na 

retórica religiosa, visto que só ela pode designar aquilo que não se pode denominar.” Ela 

amplifica o argumento. 

A hipérbole usa-se tanto na linguagem do dia a dia como nos gêneros artísticos, 

(estou morto de sede, estava tão cansado que desmaiei). 

 

c) Anáfora 

Anáfora – (o grego anaphorá, palavra formada de aná, indicando repetição e 

phorá, que está relacionada ao verbo phoréo, que significa “levar”, “transportar”) para Fiorin 

(2014, p. 118) é a repetição de palavras no início das frases ou orações e versos. Abreu (2013) 

completa e ressalta que, é a repetição da mesma palavra no início das frases sucessivamente, 

ou de membros sucessivos em uma mesma frase ou oração. 

 

d) Ploce 

Ploce - (do grego ploké, que quer dizer “ação de tecer”, tecido”, “combinação”) 

Fiorin (2014, 123) cita que ocorre quando uma palavra ou sintagma medial é repetido no início 

ou fim de uma oração ou do verso seguinte. 

 

e) Poliptoto 

Poliptoto – (do grego polyptótos, que quer dizer “em vários casos”), é uma figura 

em que uma palavra é repetida alterando-se sua flexão, assumindo uma função sintática 

diferente, intensificando o elemento repetido. Fiorin (2014, p. 134) mostra como exemplo, nos 

versos de Os Lusíadas, de Camões. 

 

f) Conglobação 

Conglabação ou enumeração ou epimerismo – (do grego epimerismós, que 

significa “divisão, distribuição, enumeração detalhada”, termo formado de epi, “sobre”, e 

merismós, “partilha, divisão”), consiste em enumerar os mais variados aspectos de um objeto 

ou de um evento (FIORIN, 2014, p. 141).  
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g) Sorites 

Sorites – (do grego soreites, que quer dizer “que acumula”, adjetivo formado a 

partir do substantivo soreía, que significa “pilha, monte, montão’) segundo Fiorin (2014, 150) 

Sorites é um polissilogismo, quando um elemento do predicado que está na primeira proposição 

é retomada como sujeito da segunda, sucessivamente até que no final se unem o sujeito da 

primeira premissa com o predicado da última. Exemplo: “A Grécia é governada por Atenas; 

Atenas é governada por mim; Eu sou governado pela minha mulher; Minha mulher é governada 

por meu filho de 10 anos; Logo, a Grécia é governada por uma criança de 10 anos” (FIORIN, 

2014, p. 150). 

 

h) Antítese 

Antítese – (do grego antí, “em face de”, “em oposição a”, e tésis, “proposição”, 

“afirmação”, “tese”) é uma figura que consiste na exposição de ideias opostas, Fiorin (2014, p. 

151) salienta que a “oposição entre dois segmentos linguísticos (palavras, sintagmas, orações 

ou unidades maiores do que o período), para dar maior intensidade ao dizer.” É um acumulo de 

significados.  O fundamento lexical da antítese é a antonímia. 

 

i) Hipotipose 

Hipotipose – (do grego hypotypósis, que quer dizer “representação”, “modelo”, 

“imagem”, “quadro”), a figura do hipotipose descreve as coisas de uma forma viva e energética, 

é uma figura que representa a realidade, pois o ouvinte ou leitor tem a sensação que as percebe 

pessoalmente (FIORIN, 2014, p. 154). 

 

j) Alegoria 

Nas palavras de Fiorin (2014, p. 35), chama-se alegoria “um texto que constitui 

em sua integralidade uma metáfora”. Como exemplo de alegorias, cita as fábulas, os apólogos, 

as parábolas, etc. De acordo com Reboul (2004, p. 130-131), provérbios também são exemplos 

de alegoria. Além disso, na alegoria, os termos são todos metafóricos; logo, possibilitam duas 

leituras. É, portanto didática, pois tem a capacidade de intrigar, e exerce um papel 

argumentativo, já que aquele que aceita o argumento expostos, também aceita o tema.  

 

k) Elipse 

Para Reboul (2004, p. 126), “a elipse consiste em retirar palavras desnecessárias 

à construção, mas não o sentido”. Ele esclarece que é por meio da elipse que são criadas figuras, 
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pois é capaz de produzir, metáforas, oximoros, metonímia, entre outras figuras, através dos 

cortes nas frases. Fiorin (2014, p. 164) afirma que a elipse é uma figura de diminuição, pois 

omite “um elemento linguístico que pode ser recuperado pelo contexto”. É, portanto, um 

“processo de construção do discurso” que pode omitir elementos como uma palavra, uma 

oração ou acontecimentos de todo um período (FIORIN, 2014, p. 165). 

Lembramos que as figuras aqui enumeradas são apenas as que se destacaram em 

nossa análise. Existem mais exemplos de figuras. Esclarecemos ainda que neste capítulo 

apresentamos a história da teoria retórico-argumentativa bem como os conceitos-chave dessa 

disciplina. Antes de passarmos à prática de análise, aplicando nosso conhecimento sobre figuras 

de retórica no exame do corpus escolhido, apresentamos, no próximo capítulo, a Bíblia, objeto-

suporte de nosso corpus, o livro de Eclesiastes, mais especificamente o primeiro capítulo, 

escolhido por amostragem. 
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2 A BÍBLIA E O LIVRO DE ECLESIASTES 

 

 

 Desde os primórdios da humanidade, são muitos os marcos da evolução humana. 

Entre esses pontos de referência da atividade humana, a escrita tem papel fundamental, seja 

pelo aculturamento do homem, seja pelo registro de suas atividades e descobertas. Tendo em 

vista que a Bíblia pode ser entendida como um registro de atividades humanas, sobretudo da 

cultura de vários povos, e ainda que o corpus escolhido para análise constitui esse documento, 

expomos, neste capítulo como a Bíblia surgiu, a sua importância para a sociedade e a forma 

como se organiza. Também apresentamos o livro de Eclesiastes, nosso corpus de análise. 

 De acordo com Figueiredo (2007), com base em Scliar (2005, p. 10), 

 

A Bíblia é a compilação das Sagradas Escrituras (isto é, o conjunto dos livros 
sagrados dos cristãos e, parcialmente, dos judeus) e compreende o Antigo e o 
Novo Testamento. Dadas sua importância histórica e sua forma de divulgação, 
essa obra acabou por conquistar o status de maior best-seller de todos os 
tempos – foi traduzida em 2.167 idiomas e dialetos, teve edições que 
totalizaram mais de 2 bilhões de exemplares apenas no século XX, está ao 
alcance de 85% da humanidade e é lida há cerca de 3 mil anos (FIGUEIREDO, 
2007, p. 129). 

 

 Etimologicamente, a palavra “bíblia” vem do termo grego “βιβλία, plural de 

βιβλίον, bíblion, “rolo” ou “livro”. Em latim, “bíblia” passou a designar “Coleção de Livros”, 

considerados pela igreja como inscritos sob a inspiração do Espírito Santo. Ainda de acordo 

com Figueiredo (2007, p. 137), a Bíblia apresenta-se em um volume único, mas é composta de 

72 livros para os católicos e 66 para os protestantes, os quais são divididos em capítulos e 

versículos. A autora nos recorda que: 

 

Além dos 66 livros contidos na Bíblia protestante, a Bíblia católica contém, 
ainda, os livros de Tobias, Judite, Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruc, 
todos do Antigo Testamento. Vale lembrar que além das versões protestante e 
católica, há também uma versão denominada Bíblia hebraica (o Tanach), 
dividida em Torá, Profetas e Escritos, totalizando 37 livros do Antigo 
Testamento (FIGUEIREDO, 2007, p. 137). 

 

 Os livros da Bíblia foram escritos ao longo de alguns milênios, em diferentes 

regiões geográficas e em contextos culturais variados, resultantes da longa experiência religiosa 
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dos judeus e dos primeiros cristãos. Além disso, independentemente de seu caráter sagrado, a 

Bíblia é uma coletânea de livros que englobam vários gêneros literários, como narrativas 

históricas, contos, provérbios, hinos, poesias, orações, juntamente com outras modalidades 

retóricas. Assim, ela contempla vários ingredientes para uma boa literatura, como: mistério, 

emoção, intriga, violência, sabedoria, dentre muitos outros. 

Em se tratando de gênero literário, Figueiredo afirma que a Bíblia é formada por 

diversos gêneros textuais. Nas palavras da pesquisadora, 

 

(...), a própria constituição do texto sagrado se deu a partir de formas literárias 
distintas. Paralelamente a isso, a multiplicidade de gêneros textuais se faz 
presente em toda a Bíblia. No Antigo Testamento, por exemplo, podemos 
encontrar: orações, documentos, mitos, narrações, fábulas, novelas, sagas, 
lendas, provérbios, ditos proféticos, cânticos, poesia popular, salmos, etc. 
(FIGUEIREDO, 2007, p. 136-137). 

 

O que diferencia a Bíblia de qualquer outra literatura antiga é que, para milhares 

de cristãos, é uma obra que foi escrita sob a inspiração divina e cuja mensagem é destinada a 

toda a humanidade. Se adotado um ponto de vista literário, a Bíblia pode ser entendida como 

uma “espécie de código para o conhecimento da cultura” (MENDONÇA, 2015, p. 1). É, nesse 

sentido, um clássico da literatura mundial que permite a qualquer pessoa, independente de 

crença, conhecer sua cultura e ler melhor o mundo em que vive. É mais que um livro destinado 

à propagação da fé, pois faz uso de dispositivos de linguagem que podem ajudar a compreender 

melhor a sociedade, explica José Tolentino Mendonça (2015, p. 1), vice-reitor da Universidade 

Católica Portuguesa. Se considerado exclusivamente o ponto de vista da crença, a justificativa 

para a crença do ser humano nesse registro sagrado pode ser confirmada segundo as palavras 

presentes na Segunda Epístola a Timóteo (3, 16): “Toda Escritura é inspirada por Deus e útil 

para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça,” (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 

2016, p. 1523). 

 Os livros da Bíblia, nas línguas em que foram originalmente escritos, foram 

preservados por meio de manuscritos que chegaram até nós. Tais manuscritos foram produzidos 

em várias épocas da história da humanidade. Graças às traduções, a Bíblia tem sido levada ao 

conhecimento de todo povo, independentemente da língua ou cultura. É muito provável que as 

tradições orais e escritas dos judeus aumentaram muito após o surgimento das chamadas doze 

tribos de Israel, que dizem respeito à descendência de Jacó e seus filhos, dentre os quais estão 

os patriarcas de Israel no judaísmo e no cristianismo. Nesse período começou a se formar a 

literatura sagrada dos judeus. 
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 Segundo a tradição, foi Moisés um dos principais autores dos primeiros livros 

da Bíblia. A esse respeito, afirma Figueiredo (2007, p. 138): “Interessante ressaltar que os 

primeiros livros da Bíblia – os que compõem o Pentateuco (Gênesis, Êxodo, Levítico, Números 

e Deuteronômio), também conhecido com Torá – começaram a ser escritos há 

aproximadamente 3 mil anos”. Moisés foi quem libertou o povo da escravidão do Egito 

conduzindo-os pelo deserto até a Terra Prometida. Foi o protagonista da aliança entre Deus e 

seu povo, sua história é contada a partir do livro de Êxodo. Após Moisés, outros escritores 

também se incumbiram de escrever a literatura sagrada dos judeus. Vale ressaltar que os 

escritores da Bíblia não são pessoas que se sentaram em um escritório e escreveram desde as 

primeiras palavras o livro bíblico, mas foram pessoas que reuniram tradições orais, que o povo 

trazia na memória e cuja autoria é de difícil identificação. Sendo assim, a tradição oral foi a que 

prevaleceu no texto bíblico. Dessa forma, na maioria das vezes não é possível identificar nem 

mesmo a data em que o escrito apareceu, pois a maioria deles carece de provas concretas. 

O Novo Testamento, parte da Bíblia dedicada a narrar trajetória de Jesus como 

salvador, constitui o livro que narra as vivências dos cristãos. Vale lembrar que o cristianismo 

já nasceu sendo perseguido, pois seus adeptos não acreditavam em outros deuses e eram 

considerados subalternos pelo Império Romano, que dominava boa parte do Oriente Médio 

desde o século 1 a. C. Nas palavras do professor doutor Paulo Augusto de Souza Nogueira, 

professor titular e pesquisador das Ciências da Religião da Universidade Metodista de São 

Paulo, 

 
O cristianismo tem origem no judaísmo no primeiro século, do qual herdou 
características de movimento religioso profético, e exerceu fascínio sobre 
judeus da diáspora e sobre gentios de todo o Império. Sua expansão foi muito 
rápida, de tal forma que no início do segundo século já são documentadas 
comunidades cristãs por todo o mundo mediterrâneo, das mais diversas 
formações. Diante deste crescimento acelerado e da conformação plural das 
comunidades, autores anônimos, a partir do final do primeiro até o terceiro 
século, redigiram relatos sobre as origens do cristianismo: suas experiências 
fundantes, seus líderes, sua pregação e a fundação das primeiras comunidades 
(NOGUEIRA, 2016).   

 

Para o teólogo, “os cristãos queriam compreender suas origens e debater seus 

problemas de identidade”, e para fazerem isso, criaram um novo gênero literário: o 

“evangelho”. Essa palavra vem do termo evangélion, “boa nova”, e é um tipo de narrativa 

contando os milagres, ensinamentos e a vida de Jesus de Nazaré. Ademais, ao contrário do não 

reconhecimento, por parte dos judeus, dos livros Tobias e Judite, além de alguns acréscimos 
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dos livros de Daniel, Ester, Sabedoria, Eclesiástico, Baruc e a carta de Jeremias, acrescentados 

ao Antigo Testamento como inspirados, a Igreja Cristã considerou-os inspirados da mesma 

forma que os outros. Após a Reforma, os protestantes decidiram não mais admitir esses 

acréscimos em suas Bíblias, pois não fazem parte da Bíblia hebraica primitiva. Essa é diferença 

que ainda existe entre a Bíblia Protestante e a Bíblia Católica. Porém, no que se refere ao Novo 

Testamento, não existe diferença. 

Foi no ano de 313 a. C. que o imperador romano Constantino se uniu a Igreja 

com a intenção de fortalecer seu império, mas para isso precisava de uma fé sólida. A pressão 

que Constantino exercia sobre os bispos cristãos mais influentes levou-os a se reunirem no 

Concílio de Nicéia, para “colocar ordem na casa de Deus”. Surge, assim, o cânone do 

cristianismo, a lista oficial de livros que, segundo a Igreja, realmente foram inspirados por Deus. 

De acordo com Diego Amaral da Costa (2009), em Humanidades, mitos, desejos, sonhos e 

esperanças:  

 

A escolha também era política. Um grupo afirmou seu poder e autoridade 
sobre os outros [...]. Esse grupo era o dos cristãos apostólicos, padre Luigi que 
ganharam poder ao se aliar com o Império Romano. Os apostólicos eram, por 
assim dizer, o “partido do governo”. E por isso definiram o que iria entrar, ou 
ser eliminado, das Escrituras (COSTA, 2009, p. 25). 

  

 Depois da conversão do Imperador Constantino, o cristianismo foi deslocado do 

Oriente Médio para Roma, o que exigiu a tradução da palavra de Deus para o latim. A tradução 

da  Bíblia para o latim tornou-se conhecida como a Vulgata e sobre ela falaremos mais adiante. 

Ainda de acordo com Costa,  

  

O único jeito de disseminar o livro sagrado era copiá-lo a mão, tarefa realizada 
pelos monges copistas. Eles raramente saiam dos mosteiros e passavam a vida 
copiando e catalogando manuscritos antigos. Só que, às vezes, também se 
metiam a fazer o papel dos autores (COSTA, 2009, p. 26). 

 

 A Bíblia foi traduzida em muitos idiomas a partir do hebraico, do aramaico6 e 

do grego7. Os especialistas que estudam a Bíblia hebraica hoje são divididos em “minimalistas” 

                                                           
6 O aramaico é uma língua de origem semítica “falada pelos arameus da antiga Síria e da Mesopotâmia”, segundo 
o Houaiss (2009). Do ponto de vista linguístico, essa língua é considerada muito parecida com o hebraico em sua 
estrutura, pois utiliza os mesmos caracteres do hebraico, como afirma Comfort (2006, p. 305). O autor ainda 
esclarece que “o aramaico era extensamente falado, como eram o grego e o hebraico. O latim provavelmente estava 
limitado aos círculos militar e governamental” na época de Jesus (COMFORT, 1998, p. 307). 
7 Língua de origem indo-europeia, falada pelo povo grego, foi imposta a todos os povos dominados por Alexandre 
Magno (persas, egípcios e até indianos) à medida estendia o império de seu pai. De acordo com Ángel Amador, 
em Gramática do grego do Novo Testamento, a língua e a cultura grega foram impostas em todos os segmentos – 
política, literatura e comércio –, tornando-se, assim, não mais uma língua local, mas de todo o império conquistado. 
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e “maximalistas”. Os minimalistas recusam todo recurso ao texto bíblico como fonte para a 

escrita de Israel, e os maximalistas usam alguns livros bíblicos, usando métodos de crítica 

textual e comparando fontes, para reconstruir a história de Israel. No Cristianismo, com a 

incorporação dos livros do Novo Testamento e a maneira como são citadas algumas passagens 

do Antigo, é comum referir-se à Bíblia como as Sagradas Escrituras, Escrituras ou a Escritura. 

Um exemplo disso encontra-se em Mateus, (22; 21-42), “Disse-lhes então Jesus: Nunca lestes 

nas Escrituras: A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular; pelo Senhor 

foi feito isso e é maravilha aos nossos olhos?” (BIBLÍA DE JERUSALÉM, 1743). 

 

 

2.1 O ANTIGO TESTAMENTO 

 
  
 Como já explicamos, a Bíblia é composta de duas partes: O Antigo Testamento 

– originalmente escrito em hebraico e aramaico, e preservado um milênio ou mais antes da era 

de Jesus – e o Novo Testamento – escrito em grego, depois em latim e composto pelos 

discípulos de Cristo ao longo do século I d. C. A maioria dos cristãos vê a Bíblia como uma 

escritura sagrada e a toma como a própria palavra de Deus. A palavra “testamento”, que é 

traduzida como “aliança”, é uma tradução de palavras hebraicas e gregas que significam “pacto” 

ou “acordo” celebrado entre duas partes – por isso, “aliança”. Portanto, no caso da Bíblia, temos 

o contrato antigo, celebrado entre Deus e seu povo – os judeus –, e o pacto novo, celebrado 

entre Deus e os cristãos. Tendo em vista que o livro de Eclesiastes integra o Antigo Testamento, 

explicamos, a seguir, como a primeira parte da Bíblia é estruturada. 

Conforme a Bíblia de Estudo Almeida (1999) a região onde ocorreram os 

acontecimentos mais importantes registrados no Antigo Testamento é a “terra de Canaã”. 

Porém, para os gregos e romanos, essa terra era chamada de “Palestina”, termo que deriva de 

“filisteu”, povo que morava na costa do mediterrâneo. Na época que o império romano dominou 

o país, uma das regiões recebeu o nome de “Judéia”. Na maior parte do período monárquico 

(931-586 a. C.), a terra de Israel foi dividida em duas: ao sul, o reino de Judá, sendo Jerusalém 

sua capital, ao norte, o reino de Israel, sendo Samaria sua capital. Em 721 a. C., o reino do norte 

foi conquistado pelo exército assírio aumentando as diferenças políticas que já haviam separado 

                                                           
Dessa forma, “nasceu [...] o grego helenista ou koiné (comum) [...] uma língua flexível e em desenvolvimento, 
que absorveu elementos de outros dialetos gregos e foi capaz de absorver também outros, das línguas nativas dos 
povos do Oriente Médio que começaram a usá-la” (AMADOR, 2008, p. 2). 
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os reinos. Ainda de acordo com Almeida,  

 

 Antigo Testamento é o nome dado, desde os primórdios do Cristianismo, às 
escrituras sagradas do povo de Israel, formadas por um conjunto de livros 
muito diferentes uns dos outros em caráter e gênero literário e pertencentes à 
diversas épocas e autores. O Antigo Testamento ocupa, sem dúvida, um lugar 
preeminente no quadro geral da importante literatura surgida no Antigo 
Oriente Médio. No decorrer da sua longa história, egípcios, sumérios, assírios, 
babilônicos, fenícios, hititas, persas e outros povos da região produziram um 
importante tesouro de obras literárias; porém nenhuma delas se compara ao 
Antigo Testamento quanto à riqueza dos temas e beleza de expressão e, muito 
menos, quanto ao valor religioso (ALMEIDA, 1999, p. 5). 

 

 
Figura 1 - Os reinos de Israel e Judá 
Fonte: MAPASBIBLICOS, 2016 

 

 No Antigo Testamento é especial o relacionamento de Deus com Israel. A 

história de Israel como povo escolhido revela que é muito importante manter sua identidade 

religiosa ao mundo ao seu redor, que depois será proclamada em Jesus Cristo pelo Novo 

Testamento. A história do povo de Israel no Antigo Testamento é uma etapa que prepara o 

caminho que conduzirá, para os cristãos, a revelação divina em Cristo, conforme observamos 

em Hebreus (1; 1-4): 
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Muitas vezes e de modos diversos falou Deus, outrora, aos Pais pelos profetas; 
agora, nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem 
constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual fez os séculos. É ele o 
resplendor de sua glória e a expressão de sua substância; sustenta o universo 
com o poder de sua palavra; e depois de ter realizado a purificação dos 
pecados, sentou-se nas alturas à direita da Majestade, tão superior aos anjos 
quanto o nome que herdou excede o deles (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 2016, 
2085). 
 

Como esclarece Almeida (1999), no Novo Testamento aparece o testemunho de 

fé de que as promessas feitas por Deus a Israel são cumpridas com a vinda do filho, conforme 

Isaias (7; 14): “Pois sabei que o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis concebe que a jovem está 

grávida e dará à luz um filho, e dar-lhe-á o nome de Emanuel”. Por isso, algumas instruções 

válidas para o povo judeu deixam de ser para o novo povo de Deus, os cristãos.  

Provavelmente a existência de Israel como povo se deu no último período do 

século XI a. C. Nascia a monarquia e da unificação de várias tribos, que viviam separadas, mas 

sob o governo do rei Davi, foi constituído o Estado Nacional, que tinha Jerusalém como sua 

capital. As fontes extrabíblicas da história de Israel na época eram muito limitadas, carentes de 

documentação que comprovassem as origens do povo hebreu, mas nesse aspecto o livro de 

Gênesis proporciona alguns dados. O estudo dos relatos patriarcais permite descobrir alguns 

aspectos da origem do povo de Israel. Nas palavras de Almeida (1999, p. 9), “Os personagens 

do Antigo Testamento, habitualmente denominadas “patriarcas”, eram chefes de grupos 

familiares seminômades que iam de um lugar a outro em busca de comida e água para seus 

rebanhos”. 

 

 
Figura 2 - O Mundo do Antigo Testamento 
Fonte: mcproduja.blogspot.com.br/2013/01/mapas-biblicos.html 
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 De acordo com a Bíblia de Estudos Almeida, o Antigo Testamento é formado 

por diferentes livros em caráter e gênero literário, que foram escritos em diversas épocas e por 

diferentes autores. Esses livros tiveram origem na comunidade dos judeus e dividiram-se em 

três partes: 

1- A Lei Torá – que contém cinco livros (chamados mais tarde de Pentateuco, 

que significa cinco volumes) tornando o núcleo fundamental da Bíblia, que são os livros de: 

Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio.  

2- Os Profetas – os judeus consideravam não só o livro denominado Profetas, 

mas a maioria dos escritos que hoje chamamos de Livros Históricos. 

3- Os Escritos – os judeus consideravam os livros de: Salmos, Provérbios, Jó, 

Cântico dos Cânticos, Rute, Lamentações, Eclesiastes, Ester, Daniel, Esdras e Neemias e as 

Crônicas. 

  Todos os escritos do Antigo Testamento podem ser incluídos em um ou outro 

dos dois grandes gêneros literários, que são a prosa e a poesia. Muitas vezes esses livros 

contemplam os dois gêneros. No que se refere à prosa, são encontrados: relatos históricos, 

presentes nos livros de caráter narrativo, que a partir de Abraão, referem-se ao povo de Israel e 

seus personagens mais importantes; relato de Gênesis, origens do mundo e da humanidade; e 

passagens especiais (história dos patriarcas), narrações épicas (êxodo do Egito e a conquista de 

Canaã), quadros familiares (o livro de Rute), profecias, visões, crônicas, diálogos, discursos, 

instruções, exortações e genealogias. Quanto à poesia, está presente nos cúlticos (Salmos e 

Lamentações), nos proféticos (profetas de Israel); e nas sapiências, reflexões e ensinamentos 

relativos à vida diária (Provérbios e Eclesiastes, que compõe o nosso corpus). 

  A tradução da oralidade para a escrita chega ao Antigo Testamento em um tempo 

em que o papiro e o pergaminho já eram utilizados como materiais de escrita. Deles eram feitas 

grandes tiras que formavam os “rolos”, como mostra o livro de Jeremias (36; 1-2): 

       

No quarto ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi dirigido esta palavra 
a Jeremias da parte de Iahwe: Toma um rolo e escreve nele todas as palavras 
que te dirigi a respeito de Israel, de Judá e todas as nações, desde que te 
comecei a falar-te, no tempo de Josias, até hoje” (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 
2016, 1427). 
 

Foi assim que chegaram até nós os textos do Antigo Testamento. Com o tempo 

os textos originais do Antigo Testamento foram desaparecendo, mas graças à grande quantidade 

de cópias feitas ao longo de muitos séculos – as mais antigas encontradas pertenceram ao século 

I a. C., algumas descobertas em Qumran, oeste do mar morto, algumas em bom estado de 
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conservação, mas muitas outras em estado de fragmentação. A cópia que contém o texto integral 

em hebraico, a mais antiga, é o Códice de Alepo, datada do século X d. C. No entanto, apesar 

de os copistas terem realizado um excelente trabalho em conservar as cópias do texto bíblico, 

nem sempre conseguiram evitar que fossem introduzidas pequenas variações na escrita. Nas 

palavras de Almeida (1999), 

 

Por isso, a fim de descobrir e avaliar tais variantes, o estudo dos antigos 
manuscritos implica uma minuciosa tarefa de comparação de textos, não 
somente entre umas ou outras cópias hebraicas, mas também em antigas 
traduções para outras línguas: o texto samaritano do Pentateuco (escrita 
samaritana); as versões gregas, especialmente a LXX (feita em Alexandria 
entre os séculos III e II a. C. e utilizada frequentemente pelos escritores do 
Novo Testamento; as quais aramaicas (os targumin, versões parafrásticas). As 
latinas, em especial a Vulgata: as siríacas, as coptas ou a armênia. 
(ALMEIDA, 1999, p. 7). 

 
É importante ressaltar que as várias traduções e versões não aconteceram sem 

que estivessem relacionadas a uma determinada forma de pensar e à doutrina a ser defendida, 

mas é senso comum a noção de que se trata de releituras dos textos originais e que as várias 

interpretações possuem raízes nos dogmas que cada doutrina prega. Almeida (1999, p. 6) relata 

que na época, os manuscritos hebraicos careciam de vogais, com o uso de diversas línguas 

semíticas, somente as consoantes tinham representação gráfica, com isso havia sérios 

problemas de interpretação e leitura dos escritos bíblicos.  

Os manuscritos são cópias totais ou parciais da Bíblia, e o estudo desses 

manuscritos é muito importante para conhecermos todo o processo que levou a Bíblia até os 

dias atuais. 

 

 

2.2 AS TRADUÇÕES ANTIGAS 

   
 
 Nas palavras de Barrera (1999, p. 155), “a simples ideia de que um determinado 

texto possa ter sido inspirado pela divindade acarreta que todos os seus elementos sejam vistos 

como sagrados: a língua em que foi escrito, o estilo e até mesmo cada palavra”. Talvez seja esse 

pensamento que fez os judeus nunca permitirem que os seus livros sagrados fossem traduzidos 

para outro idioma, pois eram fiéis na preservação na língua que foi escrita, o hebraico. Contudo, 

as traduções do Tanakh, Tanakh ou Tanach (em hebraico תנ״ך) é o acrônimo que o judaísmo 

utiliza para dominar sua principal e mais importante coletânea de livros sagrados, que hoje 
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corresponde ao Antigo Testamento da Bíblia protestante, é também conhecido como Bíblia 

Hebraica. A palavra “Tanakh” é formada pelas sílabas iniciais do nome das três coleções dos 

livros que a constituem: Torá, que quer dizer “ensinamento”; Neviim, que quer dizer “profetas”; 

Ketuvim, que significa “escritos”.  

  Hoje encontramos alguns religiosos do judaísmo ortodoxo que acreditam que 

não seja possível traduzir seus textos sagrados, como adverte a Versão Hebraica do 

Mekhon_Mamre: 

 

Exatamente por conhecermos bem o hebraico, e sabermos das diferenças que 
distanciam o hebraico atual do bíblico, e termos consciência plena da 
pontuação massorética e sua função e influencia na tradução, além da 
diferença que levanta-se como uma inexpugnável barreira entre o hebraico e 
as línguas ocidentais, antigas ou modernas, não nos atrevemos a traduzir o 
texto bíblico, tarefa que pensamos ser impossível.” (BÍBLIA – VERSÃO 
HEBRAICA DO MEKHON_MAMRE, 2016).  

 

Entre as traduções antigas, destacamos as de maior relevância: a Septuaginta, a 

Peshita e a Vulgata. 

De acordo com Comfort (1998, p. 230), a Septuaginta é a mais antiga tradução 

grega do Antigo Testamento, sendo o seu testemunho mais antigo que o do texto massorético. 

Além disso, o Pentateuco da Septuaginta foi traduzido em Alexandria, Egito, por uma equipe 

de setenta eruditos (dai sua designação comum pelos numerais romanos LXX). Como os judeus 

no Egito falavam grego e não hebraico, uma tradução grega do Antigo Testamento era 

necessária para a comunidade judaica e embora não se saiba a data correta da tradução, há 

indícios de que o Pentateuco da Septuaginta foi escrito no século III a.C  e parece representar o 

trabalho de muitos eruditos diferentes. De acordo com Mark R. Norton, 

 

A Septuaginta foi o texto-padrão do Antigo Testamento usado pela Igreja 
primitiva. A crescente igreja gentia precisava de uma tradução no idioma 
comum de seus dias – o grego. Pela época de Cristo, mesmo entre os judeus, 
a maioria das pessoas falava aramaico ou grego, mas não hebraico (NORTON, 
1998, p. 232).  
 

Para Norman Geisler e William Nix (1997, p. 163), os estudiosos de Alexandria 

tentaram restaurar os textos dos poetas e proseadores gregos, e foi nesse centro cultural que a 

versão do Antigo Testamento chamada de Septuaginta (LXX) veio à luz, entre 280 e 150 a. C. 

Durante os primeiros séculos da igreja, Alexandria era o centro do cristianismo, posição que 

conservou até o surgimento do islamismo, no século VII. Entende-se que essa cidade seria o 

centro de atividade intelectual, na tentativa de restaurar o texto da Bíblia. Assim, não houve 
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basicamente nenhuma crítica textual verdadeira do Novo Testamento durante esses séculos. 

Foi, antes, um período de reduplicação de manuscritos, em vez de avaliação de textos. Geisler 

e Nix (1997, p.163) ainda afirmam que não há dúvida de que as cópias desses autógrafos, feitas 

em papiro, vieram a perder-se com o tempo, mas antes de se perder foram providencialmente 

recopiadas, e circularam pelas igrejas. As primeiras cópias foram feitas por volta de 95 d. C, 

logo depois de os originais terem sido produzidos. Tais cópias também eram feitas em rolos de 

papiro; mais tarde, haveriam de ser recopiadas em códices de papiro e, posteriormente, seriam 

usados velinos e pergaminhos. 

A Septuaginta foi muito importante para os missionários e para os estudiosos 

cristãos, pois ajudou para que produzissem traduções de toda a Bíblia em várias línguas e 

dialetos, quanto ao aspecto textual, a Septuaginta exclui o vazio que separava o Antigo 

Testamento hebraico dos grandes códices da igreja, mesmo que a LXX não reflita a excelente 

qualidade do texto hebraico, pelo menos demostra sua pureza. 

Peshita, de acordo com Norton (1998, p. 234-235), é uma versão siríaca da Bíblia 

e seu uso era comum na Igreja. Peshita significa “a simples” ou “sem enfeites”, ninguém sabe 

o que pretendiam com essa designação, mas entende-se era destinada ao uso popular, pois 

evitava o acréscimo de notas explicativas. O siríaco pertence à família das línguas semíticas e 

era a língua predominante na região de Edessa e Mesopotâmia Ocidental, e a versão da Peshita 

como é conhecida atualmente desenvolveu se ao longo de anos. Hoje, permanece como a Bíblia 

oficial dos cristãos das igrejas da região da Assíria, e não possuem os livros de Pedro, João, 

Judas e Apocalipse. Norton (1998, p. 430) explica que embora a Peshita continue em uso desde 

o século V e alcançou outros lugares como Índia e China. Não se tornou tão importante como 

material de estudo para os eruditos textuais como a Septuaginta, visto que a esta versão passou 

por diversas revisões que foram cotejadas com vários textos gregos de Constantinopla, com 

textos hebraicos, com a Septuaginta e com os targuns aramaicos. Portanto, é muito difícil seguir 

o curso de seu testemunho a uma fonte textual antiga. 

Para Geisler e Nix, (1997, p. 198), a Peshita era comparável com a Vulgata 

Latina, e surgiu em meados do século II ou início do III. Embora a referência à Peshita date do 

século IX, siga o texto massorético e possua um excelente apoio textual, não é tão confiável 

como testemunha do Antigo Testamento.  

A Vulgata é última versão antiga que compõem o conjunto das três traduções e 

a tradução da Bíblia em latim que mais se destacou dentro do Cristianismo na Idade Média. 

Outros estudiosos já haviam traduzido a Bíblia para o latim, mas a partir do século II d. C. 

surgiu várias traduções para o latim com o propósito de atender as necessidades dos cristãos 
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que falavam essa língua, entretanto a maioria das traduções era incompleta e não agradava. 

Geisler e Nix (1997, p. 220), ressaltam que havia muita confusão a respeito dos textos latinos 

da Bíblia e essa dificuldade vinha do fato de que o Antigo Testamento latino na verdade era 

uma tradução da Septuaginta, e o Novo Testamento foi traduzido em ocasiões informais e não 

oficiais. 

Diante de tantos problemas causados por tais traduções, Diego Amaral da Costa 

(2009, p. 26) explica que diante dessa situação o papa Damaso incumbiu o teólogo Eusebius 

Hyeronimus, que viajou para Jerusalém para aprender hebraico, de traduzir o Antigo e o Novo 

Testamento. O teólogo que mais tarde foi canonizado com o nome de São Jerônimo realizou 

um trabalho árduo, nada fácil e que durou aproximadamente 17 anos. Para Geisler e Nix (1997, 

p. 220) o papa estava ciente da diversidade de versões, revisões e traduções bíblicas, pois 

acreditava que estava faltando uma nova versão. 

Karen Armstrong, em A Bíblia – uma biografia, ressalta que, 

 

Um dos exegetas ocidentais mais influentes foi Jerônimo (342-420), que 
nasceu na Dalmácia, estou literatura e retórica em Roma e, fugindo das tribos 
invasoras, viajara por Antioquia e pelo Egito, antes de se instalar em Belém, 
onde fundou um mosteiro. Jerônimo fora inicialmente atraído pela 
hermenêutica alegórica de Alexandria, mas, como um linguista dotado, sem 
rival em seu tempo por seu domínio tanto do grego quanto do hebraico, sua 
principal contribuição foi a tradução de toda a Bíblia para o latim 
(ARMSTRONG, s/ano p. 72). 

 

Ainda segundo Costa (2009, p. 26) foi daí que saiu a Bíblia latina, a Vulgata, 

que até hoje é a escritura da Igreja Católica que todo mundo conhece. Costa (2009, p. 26) ainda 

cita a visão de Padre Luigi, que considera o sustentáculo da Igreja no Ocidente, uma vez que e 

é tão influente, que até seus erros de tradução se tornaram clássicos. Um exemplo desses erros 

é que São Jerônimo, ao traduzir uma passagem do livro de Êxodo, descreve o semblante de 

Moisés como “Cornuta esse facies sua”, ou seja, “sua face tinha chifres”. Essa descrição foi 

levada tão a sério que o artista Michelangelo representou Moisés em sua famosa escultura 

ornado com dois cornos. Hoje a obra está exposta no Vaticano. A esse respeito, São Jerônimo 

descreveu que a palavra hebraica “Karan” pode significar tanto “chifre”, quanto “raio de luz”. 

A tradução correta encontra-se na Septuaginta, o profeta tinha o rosto “iluminado” e não 

“chifrudo”. Apesar dos erros cometidos na tradução, a Vulgata reinou ao longo da Idade Média 

e durante muitos séculos não houve outras traduções. 
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2.3 AS TRADUÇÕES MODERNAS 

 
 
 São muitas as traduções consideradas modernas, mas embora tenham origem 

alguns séculos atrás, serão considerados aqui, somente duas, as traduções de Martinho Lutero, 

em alemão, e de João Ferreira de Almeida, em português. Por outro lado, não podemos deixar 

de citar um dos teóricos na área da tradução da Bíblia, Dr. Eugene A. Nida8, que sugere que 

uma tradução deve provocar no leitor o mesmo efeito que o original provocou, não deixando 

que sua interpretação interfira na comunicação da “mensagem divina”. 

 

 

2.3.1 Martinho Lutero  

 

 

 Martinho Lutero (1483-1546), ou Martin Luther em alemão, é considerado o 

principal dos reformadores. Foi monge agostiniano e foi um grande teólogo e escritor. Decidiu 

traduzir a Bíblia do latim para o alemão, o que foi um marco na literatura da Alemanha. Lutero 

apresenta sua concepção e prática de tradução não como um teórico o faria, mas como um 

homem de fé. Em seus escritos de tradução, Lutero trata exclusivamente da tradução de textos 

sagrados. Esse religioso traduzia adaptando o texto, levando em consideração as realidades 

históricas, culturais e sociais relatadas na Bíblia e próprias de uma sociedade distanciada no 

tempo e no espaço. 

 

As diretrizes básicas de sua teoria da tradução são a hermenêutica teológica e 
a enunciação melhor possível do conteúdo da língua do receptor. Na prática, 
observa-se o predomínio de uma tradução que privilegia o texto na língua de 
chegada, mas que também admite estrangeirismos se a formulação do original 
expressa melhor o conteúdo da mensagem (FURLAN, 2004, p. 3). 
 

Lutou contra a corrupção da igreja e não negou sua fé. Foi um dos responsáveis 

pela liberdade de expressão religiosa e buscou uma tradução de melhor qualidade, mais 

adequada à língua do povo e também baseada no grego e no hebraico. Viveu no século XVI, 

chegando a usufruir da imprensa recém-inventada pelo alemão Johannes Gutenberg (1398-

                                                           
8 Ele foi grande conhecedor do Antigo Testamento, de grego, latim e hebraico. Foi membro, de 1936 até 1950 do 
Summer Institute of Linguistics, instituto especializado na tradução da Bíblia para os povos indígenas e não-
cristãos e para os não-alfabetizados. Mais tarde veio para o Brasil com a missão de auxiliar nos trabalhos de 
tradução e revisão para o português (cf. ULTIMATO, 2016). 
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1468), que desenvolveu a primeira máquina de impressão. A Bíblia foi o primeiro grande livro 

a ser impresso. 

 
 

2.3.2 João Ferreira de Almeida 

 
 

Em 1753, foi publicada a primeira tradução completa para o português, feita pelo 

protestante João Ferreira de Almeida (1628-1691), que nasceu em Torre de Tavares, em 

Mangualde, mas viveu em Málaca, Malásia. Foi o primeiro pastor protestante e sua tradução 

portuguesa é considerado um marco na história bíblica, porque foi a primeira tradução do Novo 

Testamento a partir das línguas originais. 

 A tradução de João Almeida não se afastou do texto de São Jerônimo, embora 

com indícios de versões bíblicas existentes na época, como a castelhana, a francesa, a italiana, 

a alemã e a inglesa. Porém, no decorrer da tradução, conseguiu finalizar somente o Antigo 

Testamento, falecendo em 1691. A partir dessa data, entra em cena Jacobus op den Akker, 

pastor protestante, holandês, que deu continuidade ao trabalho de tradução da Bíblia em língua 

portuguesa, que seu amigo, João Ferreira de Almeida, havia iniciado em Batávia, uma região 

da Holanda, partilhada com a província de Portugal, onde ambos eram missionários. Jacobus 

continuou o trabalho de Almeida a partir de Ezequiel 41.21 e, cinco anos depois, em 1753, foi 

impressa a primeira bíblia completa em português. Assim, estava concluída a obra que João 

Ferreira de Almeida havia iniciado. Em 2001, foi lançada, pela Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB), a tradução considerada oficial, mais simples e coloquial que as 

traduções anteriores.  

 Atualmente muitos estudiosos afirmam que a Bíblia não deve ser lida como um 

Manual de regras, mas sim como o relato da jornada tortuosa e cheia de percalços do ser humano 

e de Deus. Toda ela procura focar o homem na sua relação com Deus, desde a criação até ao 

fim dos tempos. 

 

 

2.4 A BÍBLIA DE JERUSALÉM  

 

 

 A Bíblia de Jerusalém será a referência em nosso trabalho, pois é considerada 

pelos pesquisadores da Bíblia a melhor versão para estudos, independente da religião. Ela é 
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destinada a religião católica, e foi feita com base na edição La Biblie de Jerusalém. De acordo 

com a Editora Paulus, essa obra é a tradução em Língua Portuguesa que foi traduzida 

diretamente dos originais. Nas palavras dos tradutores, “As traduções foram feitas a partir dos 

textos originais hebraicos, aramaicos e gregos” (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 2016, p. 13). 

De acordo com o professor Claudio Vianney Malzoni (2010, p. 115), da 

Universidade católica de Pernambuco, “a edição brasileira estava a cargo de um grupo 

importante de biblistas brasileiros, alguns dos quais tinham estudado na Escola Bíblica de 

Jerusalém”. Na apresentação da Bíblia de Jerusalém há um relato de que essa obra foi 

disponibilizada para os brasileiros em 1973, pela Paulus Editora, e foi considerada em vários 

países a melhor edição da sagrada escritura, “quer pelas opções críticas que orientaram a 

tradução, quer pelas introduções, notas, referencias marginais e apêndices” (BÍBLIA DE 

JERUSALÉM, 2016, p. 5). Em 1985 a equipe responsável pela revisão produziu a nova edição 

revisada, mas os trabalhos de revisão continuaram na École Biblique e deste trabalho, em 1998, 

na França, originou-se a edição ampliada e corrigida. Em 2002, com base na edição de 1985, 

ampliada e revisada, a Paulus Editora publica a nova Bíblia de Jerusalém. É nessa edição da 

Bíblia de Jerusalém que se encontra o corpus de nossa pesquisa. 

 

 

2.5 O LIVRO DE ECLESIASTES  

 

 

O livro de Eclesiastes é parte da Bíblia e integra a sequência de livros que 

compõe o Antigo Testamento. Na Bíblia de Jerusalém, mais especificamente, essa parte dos 

livros poéticos e sapienciais da Bíblia judaico-cristã é situada depois do livro de Provérbios e 

antes de Cântico dos Cânticos. Na obra Comentários do Antigo Testamento: Eclesiastes, Kaiser 

Jr. (2015, p. 9) afirma que esse livro reflete as preocupações, aflições e as incertezas do homem 

pós-moderno, pois “é o livro da pessoa que trabalha: ele responde ao tédio e à solidão residuais 

da pós-modernidade, principalmente para aqueles que estão cansados da rotina [...]” (KAISER 

JR., 2015, p. 9). Ademais, o livro atende aos questionamentos acerca do que “o ser humano 

alcança com todo o seu trabalho e esforço na vida?” (KAISER JR., 2015, p. 10). Nesse sentido, 

no que se refere à crença religiosa, Eclesiastes preocupa-se, em seu cerne, com o desejo da 

humanidade de entender o seu propósito de vida em uma vida controlada por Deus. Por isso, 

nas palavras de Kaiser Jr. (2015, p. 10), Eclesiastes “foi escrito para dar perspectiva e conselhos 

práticos sobre essas questões”.  
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Além de Kaiser Jr., outros pesquisadores dedicaram-se a trabalhos voltados para 

o estudo do livro de Eclesiastes. Em Eclesiastes versículo por versículo, Joel Leitão de Melo 

(1999) discute os principais questionamentos presentes em cada capítulo do livro de Eclesiastes. 

A Editora Paulus, através da série “Como ler a Bíblia”, cujo objetivo é apresentar comentários 

sobre os livros bíblicos, publicou o fascículo paradidático Como ler o livro do Eclesiastes (2013 

[1991]), de Ivo Storniolo e Euclides M. Balancin, que conta até mesmo com questionário de 

interpretação de texto ao final de cada capítulo. Outro trabalho a ser considerado é o do teólogo 

Ed René Kivitz, O livro mais mal-humorado da Bíblia: a acidez da vida e a sabedoria do 

Eclesiastes (2009), que oferece uma leitura comentada dos temas que, para o autor, se destacam 

em Eclesiastes (tédio, utilitarismo, morte, injustiça, religião, dinheiro, pretensão, crime, 

fatalidade, insensatez, luta pela sobrevivência, tempo e ausência de sentido). Também cabe 

destacar a tradução comentada de Haroldo de Campos – Qohélet = O-que-sabe: Eclesiastes: 

poema sapiencial (1991) – que assumindo um ponto de vista poético-literário pouco se 

assemelha à tradução da Bíblia de Jerusalém, afinal, Campos volta-se para o gênero poético, 

voltado para a literatura, ao passo que a versão bíblica tradicional é uma narrativa poética. 

Mesmo assim, em termos gerais, como em todas as demais obras, são feitos comentários sobre 

a história do livro sapiencial, sobre o autor e sobre a importância da obra para o público leitor 

da Bíblia judaico-cristão. 

No que concerne a sua estrutura, o livro de Eclesiastes é dividido em duas partes, 

I e II, e é composto de doze capítulos, além do prólogo – que trata da transitoriedade da vida – 

e do epílogo – que se atém a dar uma conclusão aos temas que aborda ao longo dos capítulos. 

Assim, o prólogo tem como tema a vaidade do ser humano. Na primeira parte, os seis capítulos 

que a integram abordam a sabedoria acumulada pelo homem, a vaidade em torno do que dá 

prazer ao homem, a felicidade proporcionada pelas obras de Deus, a importância da prática 

religiosa, a melhor forma de o homem desfrutar do trabalho, a vaidade relacionada ao acúmulo 

de bens, respectivamente. Na segunda parte, os últimos seis capítulos tratam de questões 

relativas ao mau uso dos conhecimentos, à sabedoria de saber apreciar a vida, à administração 

do tempo na terra com sabedoria e sensatez, ao despotismo, ao desperdício de vida e de tempo 

na terra, ao temor a Deus. O epílogo é dedicado ao dever de todo homem de temer a Deus e de 

guardar seus mandamentos. Para Kivitz (2009, p. 208-209), esse livro não apresenta um final 

que explique o sentido da vida – principalmente diante da inutilidade, da vaidade e da ausência 

de sentido, por exemplo –, pois não há resposta para esse dilema. Na concepção de Kaiser Jr. 

(2015, p. 13) a estrutura constitui uma unidade que trata de imposições éticas e espirituais como 

a temeridade a Deus, que é benevolente, mas também julga os bons e os maus e “a qualidade 
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do estilo de vida de cada ser humano”.  

Do ponto de vista do título do livro, que também é o nome atribuído ao autor, 

Eclesiastes é o mesmo que Coélet, nome dado a si mesmo pelo orador em diferentes capítulos 

do livro, como observa Kaiser Jr. (2015, p. 29): “Por sete vezes o escritor dá a si mesmo o nome 

Coélet: três vezes no início (1.1-2, 12), três vezes no final (12.8-10) e uma vez no meio (7.27) 

do livro”. Para Campos (1991, p. 19), Coélet é “Qohélet, nome polissêmico que significa: 

aquele que fala perante uma assembleia (ekklesia, em grego, donde ekklesiastés), o pregador; 

ou o colecionador de Provérbios; ou, ainda, o Sábio”. Do ponto de vista desse autor, o livro de 

Eclesiastes constitui um dos grandes desafios do cânone veterotestamentário9 e vários fatores 

contribuem para isso, como a falta total de certezas acerca do autor, dúvidas sobre a época em 

possa ter sido escrito e o uso diferenciado do hebraico.  

De sua parte, Kaiser Jr. (2015, p. 30) argumenta que Coélet deve ser entendido 

como “ato de ‘reunir’ o povo”, uma vez que qahal aparece em diferentes textos bíblicos com o 

sentido de “reunir pessoas, especialmente para finalidades espirituais – daqui o nome grego 

‘Eclesiastes’ – embora isso ocorra muito antes da criação da igreja, a ekklesia” (KAISER JR., 

2015, p. 30). Da perspectiva do autor de Comentários do Antigo Testamento: Eclesiastes, se 

Eclesiastes ou Coélet equivale ao ato de reunir um povo, interpretações que traduzam esse nome 

como “pregador” devem ser rejeitadas, pois, no caso, o adequado seria chamá-lo de 

“’Convocador’ ou o ‘Ajuntador’ do grupo” (KAISER JR, 2015, p. 30). 

A respeito do significado do termo “Eclesiastes”, nas notas de tradução da Bíblia 

de Jerusalém a definição é semelhante à de Kaiser Jr.: 

 

“Coélet” ou “Eclesiastes”: o homem da assembleia (em hebraico qahal, em 
grego ekklesia). De um lado, esse termo significa o Mestre ou Orador; de 
outro, o representante da assembleia, o público personificado e que, cansado 
do ensinamento clássico, aproveita o ensejo para fazer uso da palavra. 
(BÍBLIA DE JERUSALÉM, 2016, p. 1072). 
 

Em relação à autoria, uma das hipóteses levantadas é a de que Salomão seria o 

autor do livro de Eclesiastes. Salomão era filho de Davi, o mais rico, sábio e famoso rei que 

Israel teve (I Reis 4.21, 29-34). Seguindo essa linha de raciocínio, à autoria de Salomão são 

atribuídos o Cântico dos Cânticos, os Provérbios, o livro de Eclesiastes e os Salmos 72 e 127. 

Há relatos de que o Cântico dos Cânticos tenha sido escrito no tempo de sua mocidade, 

                                                           
Veterotestamentário - (latim vetus,-eris,velho+testamentário) Relativo aos livros da Bíblia que correspondem ao 
Antigo Testamento (ex.: narrativa veterotestamentária, texto veterotestamentário). = VETERITESTAMEN 

TÁRIO" veterotestamentário". www.priberam.pt/dlpo/veterotestamentário 
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Provérbios, nos tempos de sua maturidade e Eclesiastes seriam as reflexões feitas em sua 

velhice. 

 Em confronto com a ideia apresentada, encontramos em outros estudos, a ideia 

de que a autoria atribuída a Salomão é apenas fictícia. Ademais, é vista como uma crítica aos 

tempos do rei, em que prevaleciam as injustiças sociais. Assim afirmam Storniolo e Balancin 

(2013): 

 

Na antiguidade, era mais honroso atribuir o próprio escrito a uma personagem 
famosa. Assim, o autor julgou por bem atribuir o seu livro ao rei Salomão 
(1.1), considerado por todos como patrono da literatura sapiencial em Israel. 
Com essa atribuição fictícia, há outra intenção: fazer uma crítica severa, 
relembrando o tempo de Salomão, quando houve abundância para a classe 
governante à custa do trabalho e miséria do povo. A (mesma) situação repetia-
se no tempo do autor (STORNIOLO; BALANCIN, 2013, p. 7-8). 

   

Para esses autores, há fortes indícios de que o livro em questão tenha sido escrito 

em meados do século III a. C., tempo bem longínquo da época em que viveu Salomão século 

X a.C, e afirmam que o livro “reflete a situação histórica e as condições sociais em que vivia o 

seu povo na Palestina” (STORNIOLO; BALANCIN, 2013, p. 8). Da mesma forma, os 

exegetas, tradutores da Bíblia de Jerusalém, na Introdução ao livro (1070), comentam que a 

atribuição da autoria a Salomão “não passa de mera ficção literária do autor, que põe suas 

reflexões sob o patrocínio do mais ilustre dos sábios de Israel. A linguagem do livro e sua 

doutrina (...) impedem de situá-lo antes do Exílio”, que ocorreu cerca de seis séculos antes de 

Cristo. Ademais, a tese de autoria do livro de Eclesiastes atualmente é rejeitada por vários 

pesquisadores, como observamos nas palavras de Haroldo de Campos, citado pelo professor 

Jorge Luís Gutiérrez (2016), 

 

Atualmente todos os exegetas de certo renome concordam que se trata do 
recurso literário da “pseudo-epigrafia”, vale dizer: a atribuição, à obra de um 
autor obscuro, do nome de uma personagem ilustre, seja para lhe conferir mais 
peso e credibilidade, seja para seguir uma convenção em moda na época 
(CAMPOS, 1991, p. 99 apud, GUTIÉRREZ, 2016, p. 478). 
 

Gutiérrez (2016, p. 478) ainda ressalta que Campos acredita que o mais provável 

é que o autor de Eclesiastes seja membro de uma família importante, judaica ou helenística que 

viveu cerca de 250 a. C., que emprestou sua pessoa a “Eclesiastes” (fictícia de Salomão).  

Vemos, portanto, que até o momento muitos pesquisadores tentaram identificar 

o texto historicamente, mas ninguém conseguiu. Nesse sentido, tudo o que se pode fazer é 

buscar localizar o ambiente cultural do autor e o auditório para quem pregava. Não era comum 
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que, na época, qualquer pessoa tivesse acesso a textos e muito menos pudesse produzi-los. 

Provavelmente, o auditório a quem Eclesiastes se dirigia era o povo que vivia na Palestina, 

governado pelos Ptolomeus, e a ideologia que esse governo propagava era a de que os faraós 

eram a encarnação do deus Amom Rá. Dessa maneira, os faraós tinham em seu poder todas as 

terras e as pessoas e, tirando proveito disso, mantinham todos os privilégios e enriqueciam-se 

cada vez mais. 

 Conforme ressalta Storniolo e Balancin (2013, p. 27), o peso sobre o povo da 

Palestina era grande, pois tudo o que produziam era direcionado para a elite do país. Segundo 

os autores, podemos verificar em Eclesiastes 5,7: “Se numa província vês o pobre oprimido e 

o direito e a justiça violados, não te surpreendas: quem está no alto tem outro mais alto que o 

vigia, e sobre ambos há outros mais altos ainda” (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 2016, p. 1077). 

Ainda de acordo com os autores, todo sistema político e econômico, que consegue dominar e 

explorar seu povo tem algum vínculo com alguma doutrina religiosa, mesmo não parecendo. 

Logo, podemos verificar que todo o domínio que o Rei possuía sob os Ptolomeus era baseado 

no dogma de que “o rei era a encarnação da divindade e recebera a posse de todo o território 

por ele governado, gozando de soberana autoridade” (STORNIOLO; BALANCIN, 2013, p. 

27), conforme Eclesiastes (8; 2-5): 

 

Observa a ordem do rei, e por causa do juramento divino, não te apresses em 
deixar a presença dele, nem te obstines em má situação, porque ele faz o que 
lhe agrada: porque a palavra do rei é soberana, e quem lhe diria: Que fazes? 
Quem observa o mandamento nenhum mal sofrer; o coração do sábio conhece 
o tempo e o julgamento (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 2016, p. 1080). 

 

Conforme vemos, o povo prefere viver de uma forma sacrificada ao invés de não 

aceitar o que era considerado divino, pois o próprio sistema não permitia que o povo tivesse um 

espírito crítico. Sendo assim, o povo era conformado, ao ponto de acreditar e aceitar o mal como 

um bem como asseveram Storniolo e Balancin (2003, p. 27), esclarecendo o que aconteceu no 

tempo do autor de Eclesiastes, como observamos em Eclesiastes (10; 20): “Nem em pensamento 

amaldiçoes o rei, não amaldiçoes o rico, mesmo em teu quarto, pois um pássaro do céu poderia 

levar a voz” (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 2016, p. 1080). 

Apresentamos, até aqui, a Bíblia, fazendo uma incursão pelo Antigo Testamento, 

desde suas origens às traduções modernas. Depois, procuramos conhecer melhor o livro de 

Eclesiastes. Passemos, agora, à análise. 
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3  AS FIGURAS NO LIVRO DE ECLESIASTES: UMA ANÁLISE RETÓRICA 

  

 

 Com base nos conceitos da teoria retórico-argumentativa, especialmente no que 

diz respeito às figuras de retórica, examinamos, neste capítulo, o prólogo e o primeiro capítulo 

do livro de Eclesiastes, que se encontram no Antigo Testamento da Bíblia de Jerusalém. 

Abordaremos a análise tanto de uma perspectiva qualitativa, quanto quantitativa e comparativa. 

Como cremos que as figuras de retórica são os recursos mais utilizados na construção dos 

argumentos do orador que se nomeia Coélet, a abordagem qualitativa buscará averiguar que 

figuras de retórica se sobressaem no texto. Também verificaremos, entre as figuras 

identificadas, a recorrência delas nos argumentos. Por fim, cotejaremos os dados averiguados, 

tendo em vista o modo como o orador engendra as figuras na argumentação. Antes de 

iniciarmos a análise, no entanto, transcrevemos nosso corpus: 

 
LIVRO DE ECLESIASTES 
 
 
1- Palavras de Coélet, filho de Davi, rei em Jerusalém. 
 
 
Primeira parte 
 
 
Prólogo - “Vaidade das Vaidades – diz Coélet – vaidade das vaidades, tudo é 
vaidade.” (Ecl 1,2).  
Que proveito tira o homem de todo o trabalho com que se afadiga debaixo do sol? 
Uma geração vai, uma geração vem, e a terra sempre permanece. O sol se levanta, o 
sol se deita, apressando-se a voltar ao seu lugar e é lá que se levanta. O vento sopra 
em direção ao sul, gira para o norte, e girando e girando vai o vento em suas voltas. 
Todos os rios correm para o mar e, contudo, o mar nunca se enche: embora chegando 
ao fim do seu percurso, os rios continuam a correr. Todas as palavras estão gastas e 
ninguém pode mais falar. O olho não se sacia de ver, nem o ouvido se farta de ouvir. 
O que foi, será,  
o que se fez, se tornará a fazer: 
nada há de novo debaixo do sol! 
Mesmo que alguém afirmasse de algo: “olha, isto é novo!”, eis que já sucedeu em 
outros tempos muito antes de nós. Ninguém se lembra dos antepassados, e também 
aqueles que lhes sucedem não serão lembrados por seus pósteros. 
Vida de Salomão – Eu, Coélet, fui rei de Israel em Jerusalém. Coloquei todo o 
coração em investigar e em explorar com a sabedoria tudo o que se faz debaixo do 
céu. É uma tarefa ingrata que Deus deu aos homens para com ela se atarefarem. 
Examinei todas as obras que se fazem debaixo do sol. Pois bem, tudo é vaidade e 
correr atrás do vento! 
O que é torto não pode endireitar. 
O que está faltando não se pode contar. 
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Pensei comigo: aqui estou eu com tanta sabedoria acumulada que ultrapassa a dos 
meus predecessores em Jerusalém; minha mente alcançou muita sabedoria e 
conhecimento. Coloquei todo o coração em compreender a sabedoria e o 
conhecimento, a tolice e a loucura, e compreendi que tudo isso é também procura do 
vento. 
Muita sabedoria, muito desgosto; 
Quanto mais conhecimento, mais sofrimento. (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 2016, p. 
1072-1073) 

 

Como já foi mencionado no capítulo teórico, quatro etapas compõem o discurso 

retórico. O orador, para ser bem sucedido diante de seu auditório precisa passar pelas etapas da 

invenção, da disposição, da elocução e da ação. Na fase da invenção, diante de um tema, o 

orador busca não somente por argumentos, mas também por todos os meios de persuasão 

possíveis em relação ao tema (REBOUL, 2004, 44). Na disposição, os argumentos são 

organizados e distribuídos racionalmente a fim obter a adesão do auditório. Essa organização é 

percebida pelo analista na elocução e na ação, isto é, no discurso redigido e disponibilizado 

para o auditório, como demonstramos, a seguir, na análise do excerto acima transcrito. É 

conveniente ressaltar, no que tange à argumentação, que são consideradas na análise as quatro 

partes do discurso (exórdio, narração, confirmação e peroração). 

O exórdio, relembramos, é a introdução de um discurso retórico, “sempre 

adaptado às circunstâncias do discurso, ao orador e ao auditório, assim como ao assunto tratado 

e aos eventuais adversários” (FIGUEIREDO; FERREIRA, 2016, p. 52). No texto bíblico que 

temos à disposição, podemos considerar exórdio todo o prólogo como parte essencial do 

discurso para fazer com que o público se identifique com o orador e adira ao discurso por meio 

das paixões ali suscitadas. 

Vemos, portanto, que o orador começa a construir o ethos nas primeiras linhas 

do prólogo – “Palavras de Coélet, filho de Davi, rei em Jerusalém” (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 

2016, p. 1072). Segundo Storniolo e Balancin (2013, p. 7), o nome Coélet10 deve ser entendido 

como “aquele que reúne a comunidade para falar”. Nesse sentido, as palavras proferidas pelo 

orador podem ser entendidas como palavras do povo de Davi, que expressa em coro o problema 

que o aflige e assim desperta a confiança do auditório em um “nós” que fala. Desse modo, no 

prólogo usa da repetição do adjetivo “vaidade” para introduzir o primeiro argumento, que 

perpassa pelas três formas de argumentação nesse discurso (ethos, pathos e logos) – “Vaidade 

das vaidades — diz Coélet — vaidade das vaidades, tudo é vaidade” (BÍBLIA DE 

JERUSALÉM, 2016, p. 1072) –, antes mesmo de apresentar o tema. Do lugar do ethos, a 

                                                           
10Adotamos, na análise o posicionamento de Kaiser Jr. (2015, p. 30-31) de que é um equívoco atribuir a fala de 
Coélet a Salomão. 
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referência à vaidade é uma advertência, um aviso para que o auditório, que seria o povo de 

Israel, não cometa o erro de dar valor às coisas efêmeras e ilusórias da vida, como justifica em 

todo o prólogo. Afinal, se como afirma o Houaiss (2009) a vaidade é a “qualidade do que é vão, 

vazio, firmado sobre aparência ilusória [...] valorização que se atribui à própria aparência, ou 

quaisquer outras qualidades físicas ou intelectuais, fundamentada no desejo de que tais 

qualidades sejam reconhecidas ou admiradas pelos outros”, os argumentos do orador 

subsequentes a esse aviso vão sendo exibidos para provar que não existe sentido em valorizar 

as preocupações humanas temporárias. 

Seguindo a mesma estratégia do ethos, ao fazer-se parte de um “nós” – que seria 

o povo de Israel, que concomitantemente tem a mesma preocupação com a efemeridade da vida 

e com a inutilidade da vaidade –, o orador busca construir um vínculo emocional com o público 

em que ele e o povo são um só, possuem as mesmas preocupações e os mesmos sentimentos. 

Conhecer os sentimentos do auditório antes de buscar instigar uma paixão é uma estratégia 

necessária, como afirma Meyer (2000, p. XLI), e o orador do livro de Eclesiastes dirige-se a 

um público que crê na existência de uma entidade superior, criadora do mundo e dos homens 

(que é o público em si), ou seja, Deus, sendo o público inferior a essa entidade. Além disso, faz 

parte da construção do “nós” (orador e povo de Israel) o fato de orador e auditório terem a 

mesma origem (foram criados pelo mesmo Deus), os mesmos hábitos e os mesmos valores. Ao 

mesmo tempo, o orador que também é inferior a Deus, como seus pares (o público), compartilha 

com o auditório não somente a mesma crença, mas também as mesmas dúvidas, angústias e 

mazelas. Dessa maneira, esperando que o público se simpatize com a tragédia pessoal do 

orador, que também é a dele, coloque-se espiritualmente na mesma condição e assim se 

convença de que o argumento é verdadeiro, esses primeiros argumentos têm em vista trazer à 

tona a paixão da compaixão. 

A compaixão é uma das paixões estudadas por Aristóteles e estruturalmente, 

como todas as paixões, é uma representação dos sentimentos humanos em relação a outros seres 

humanos, que pode ser de igualdade, superioridade ou inferioridade em seus atos, ainda 

considerando a imagem que cada ser humano faz de si e em relação ao outro. Em termos mais 

precisos, a compaixão é uma relação de igualdade entre o eu e o outro à medida que o eu é 

instigado a se aproximar do outro, como esclarece Meyer (2000, p. XLVII - XLIX). Se 

considerarmos a concepção aristotélica, suscitam compaixão os “semelhantes na idade, no 

caráter, nos hábitos, na dignidade, na origem, porque em todos esses casos é mais evidente a 

possibilidade de também nós sofremos os mesmos reveses” (ARISTÓTELES, 2000, p. 55-56). 

Assim, de acordo com Aristóteles (2000, p. 53-55), a compaixão é provocada pela iminência 
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de que algo possa acontecer ao outro, ou quando já está acontecendo, e exige uma disposição 

de ânimo daquele que sente. Por isso, o pathos do auditório de Coélet é estimulado pela crença 

de que tanto ele, quanto alguém que queira bem pode sofrer de forma idêntica ou semelhante 

ao outro e, assim, se compadece da provação alheia, nesse caso, a inutilidade da busca humana 

por reconhecimento por suas realizações, principalmente diante da brevidade da vida terrena.  

Sendo assim, compaixão do auditório de Coélet é reativada sempre que é 

retomada a palavra “vaidade” e é feita alusão à inutilidade dessa característica humana. Dessa 

perspectiva, esse argumento de que a vaidade é inútil é enfatizado e reafirmado no exórdio 

mediante figuras de retórica de acumulação (conglobação e hipotipose) e de repetição (anáfora, 

ploce, poliptoto). 

Por meio da hipotipose, que se trata da descrição com tamanha saliência 

perceptiva que intensifica a representação da realidade, como esclarece Fiorin (2014, p. 155), 

o orador responde à pergunta retórica11 “Que proveito tira o homem de todo o trabalho com que 

se afadiga debaixo do sol?” (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 2016, p. 1072) descrevendo situações 

da vida e fenômenos da natureza para demonstrar que a vida é passageira; logo, é inútil ser 

vaidoso. Ele descreve o movimento do sol, do vento e das águas de modo que aquele a quem 

se dirige visualize esses cenários vividamente: 

 

O sol se levanta, o sol se deita, apressando-se a voltar ao seu lugar e é lá que 
se levanta. O vento sopra em direção ao sul, gira para o norte, e girando e 
girando vai o vento em suas voltas. Todos os rios correm para o mar e, 
contudo, o mar nunca se enche: embora chegando ao fim do seu percurso, os 
rios continuam a correr. (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 2016, p. 1072) 
 

Os substantivos concretos (sol, ventos, rios e mar) e abstratos (sul, norte), os 

verbos de ação (levantar, deitar, voltar, soprar, girar, ir, correr) e de processo (continuar) são 

figuras que acumulam detalhes sensíveis ao público, pois tudo o que descreve existe debaixo 

do sol. O dêitico “lá”, no trecho “O sol se levanta, o sol se deita, apressando-se a voltar ao seu 

lugar e é lá que se levanta” (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 2016, p. 1072, grifo nosso), 

presentifica o fenômeno da natureza e coloca esse acontecimento natural para o ser humano no 

seu dia a dia, como um espetáculo vivenciado por eles (orador e auditório) correntemente e, 

assim, apresentar a ideia de que na vida e na natureza tudo retorna ao início, volta a acontecer, 

                                                           
11 Ressaltamos que a pergunta no texto examinado é retórica porque o orador não espera por uma resposta do 
auditório. Ele mesmo responde apresentando argumentos lógicos, ou seja, os argumentos que apresenta são 
plausíveis, possíveis de serem provados. Ferreira (2010, p. 79) esclarece que argumentos lógicos podem se basear 
em exemplos (provas indutivas) e em conclusões decorrentes de premissas colocadas, que sendo verdadeiras não 
podem ter uma conclusão que não seja válida (provas dedutivas). 
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daí a desvalorização da vaidade. 

Outra figura de retórica utilizada para reforçar o argumento de que nenhum 

proveito verdadeiro é tirado do trabalho árduo, visto que o resultado do trabalho torna o ser 

humano vaidoso e a vaidade é inútil, é a conglobação, que é a justaposição desordenada de 

aspectos que não podem ser classificados (FIORIN, 2014, p. 142). Podemos ver a conglobação 

na reunião de eventos que culminam na inutilidade da crença de que o resultado do esforço 

humano é perene em: 

 
Uma geração vai, uma geração vem, e a terra sempre permanece. O sol se 
levanta, o sol se deita, apressando-se a voltar ao seu lugar e é lá que se levanta. 
O vento sopra em direção ao sul, gira para o norte, e girando e girando vai o 
vento em suas voltas. Todos os rios correm para o mar e, contudo, o mar nunca 
se enche: embora chegando ao fim do seu percurso, os rios continuam a correr. 
Todas as palavras estão gastas e ninguém pode mais falar. O olho não se sacia 
de ver, nem o ouvido se farta de ouvir (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 2016, p. 
1072). 

 
 

Vemos, por meio da figura conglobação que as pessoas morrem e nascem o 

tempo todo, o sol continua nascendo e se deitando sucessivamente da mesma forma que o vento 

gira sem parar e os rios correm ininterruptamente para o mar sem se esvaziarem e sem que o 

mar se encha. Além disso, não há nada de novo a ser dito e as pessoas continuam vendo e 

ouvindo incansavelmente. Enfim, a vida segue e o esforço por reconhecimento dos feitos não 

vale nada depois que uma pessoa já não existe. 

Outro recurso usado pelo orador para realçar a importância da vaidade para o ser 

humano e intensificar a ação da natureza em oposição a essa vaidade são as figuras de repetição 

anáfora, ploce e poliptoto. A anáfora é uma figura que consiste na repetição de palavras ou 

sintagmas no início de orações ou versos. Temos a anáfora em: “Vaidade das vaidades — diz 

Coélet — vaidade das vaidades, tudo é vaidade. [...] Uma geração vai, uma geração vem, e 

a terra sempre permanece. O sol se levanta, o sol se deita [...]” (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 

2016, p. 1072, grifos nossos). A ploce é um recurso que repete elementos que estão no meio de 

uma oração ou verso no final da oração ou verso seguinte, como em “nada há de novo debaixo 

do sol! / Mesmo que alguém afirmasse de algo: “olha, isto é novo!”, eis que já sucedeu em 

outros tempos muito antes de nós” (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 2016, p. 1072, grifos nossos). 

Nesse caso, a repetição da palavra novo é para reafirmar a ausência de originalidade das coisas. 

O poliptoto é usado para intensificar a reiteração da ação do vento (girar); da ação humana de 

fazer, no sentido de realizar; e da lembrança dos feitos realizados, mostrando mais uma vez, 

que ninguém pode receber reconhecimento pelo que realiza:  
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O vento sopra em direção ao sul, gira para o norte, e girando e girando vai o 
vento em suas voltas [...]  
O que foi, será,  
o que se fez, se tornará a fazer: 
[...] Ninguém se lembra dos antepassados, e também aqueles que lhes 
sucedem não serão lembrados por seus pósteros (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 
2016, p. 1072, grifos nossos). 

  

 Destacamos no exemplo acima que o poliptoto aparece nas diferentes flexões 

dos verbos girar (gira, girando), sendo que o gerúndio ainda transmite a ideia de continuidade, 

permanência de estado; ser (foi, será), fazer (fez, fazer) e lembrar (lembra, lembrados), 

remetendo ao passado e ao futuro. 

 Na segunda parte do discurso, a narração (ou diegésis), os fatos referentes ao 

ponto de vista defendido pelo orador são expostos ao público (FIGUEIREDO; FERREIRA, 

2016, p. 54c). No primeiro capítulo do livro de Eclesiastes, a narração dos fatos é feita no 

primeiro parágrafo do trecho intitulado “Vida de Salomão” – “Eu, Coélet, fui rei de Israel em 

Jerusalém. Coloquei todo o coração em investigar e em explorar com a sabedoria tudo o que se 

faz debaixo do céu. É uma tarefa ingrata que Deus deu aos homens para com ela se atarefarem” 

(BÍBLIA DE JERUSALÉM, 2016, p. 1072). É possível observar, nessa citação, o uso dos 

seguintes tropos e figura de retórica, responsáveis por dar ênfase ao fato que causa incômodo 

ao orador e ainda garantir que o público continue interessado em sua performance, ou seja, que 

continue sentindo compaixão: a hipérbole, a metáfora e a elipse. 

 A hipérbole é um tropo que se baseia em uma metáfora, como esclarece Reboul 

(2004, p. 123) e visa ao aumento da intensidade semântica, dizendo algo de forma tão forte que 

chama a atenção para a ideia exposta, como ressalta Fiorin (2014, p. 75). Nesse sentido, o 

orador, para mostrar o quão importante é para ele e para o auditório despojar-se da vaidade, 

realiza duas estratégias: primeiro, com vistas a restabelecer o ethos e o pathos, reapresenta-se 

– “Eu, Coélet, fui rei de Israel em Jerusalém” (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 2016, p. 1072) – 

reclamando autoridade para si ao intitular-se rei de Israel, mas, ao mesmo tempo, chamando o 

povo a reunir-se e se denominando parte desse povo ao conferir a si mesmo o nome Coélet (que 

significa reunir o povo, a comunidade); na sequência, faz uso da hipérbole na oração “Coloquei 

todo o coração em investigar e em explorar com a sabedoria tudo o que se faz debaixo do 

céu” (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 2016, p. 1072, grifos nossos). Dessa forma, usa do exagero 

para expressar quão grande foi a tarefa que Deus lhe incumbiu de realizar – “investigar e em 

explorar com a sabedoria tudo o que se faz debaixo do céu” – e quanto labor foi exigido dele 

para cumprir esse dever – “Coloquei todo o coração”.  
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A informação de que a tarefa de investigar e explorar de forma sábia todas as 

ocorrências terrenas lhe foi confiada por Deus aparece em seguida: “É uma tarefa ingrata que 

Deus deu aos homens para com ela se atarefarem”. Ademais, atribuir a Deus o ato de designar 

tarefas ao homem, nesse caso, o orador, confere credibilidade à exposição dos fatos para um 

público temente aos desígnios de Deus. Breve em sua narrativa, após informar que executou o 

trabalho que lhe foi confiado – “Examinei todas as obras que se fazem debaixo do sol” –, o 

orador finaliza essa etapa da argumentação com duas metáforas: “Pois bem, tudo é vaidade e 

correr atrás do vento!” (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 2016, p. 1072, grifos nossos).  

A metáfora é definida por Reboul (2004, p. 122) como tropo que “designa uma 

coisa com o nome de outra que tenha com ela uma relação de semelhança” e essa semelhança 

é traduzida como identidade em um argumento (REBOUL, 2004, p. 188). Nesse sentido, ao 

afirmar que “tudo é vaidade”, sendo esse “tudo” um dêitico que se refere às “obras que se fazem 

debaixo do sol”, mais uma vez há um resgate dos argumentos anteriores, ou seja, do argumento 

de que as obras são feitas em busca de admiração e esse tipo realização (que busca admiração) 

é dispensável, não acrescenta nada à vida. Afinal, tanto a vaidade, quanto as obras que são feitas 

sob o sol equivalem a “correr atrás do vento”, outra metáfora, já que há uma equiparação da 

busca humana pelo reconhecimento por seus feitos à busca por algo que não se pode alcançar 

visto que não é palpável e que é parte da natureza, criação de Deus: o vento. Essa metáfora é 

seguida de uma elipse – figura de construção que retira as palavras desnecessárias, mas não o 

sentido (REBOUL, 2004, p. 126) –, e que possibilita inferir, na construção da oração, o 

ocultamento de “tudo é” em “Pois bem, tudo é vaidade e [tudo é] correr atrás do vento!” 

(BÍBLIA DE JERUSALÉM, 2016, p. 1072). Desse modo, o argumento de que a busca pelo 

reconhecimento é inútil é enfatizado novamente, uma vez que todas as ações humanas, na 

concepção do orador, não são merecedoras de admiração, haja vista a forma perfeita como 

funcionam as obras de Deus na terra, como os rios que não param de desaguar no mar que nunca 

se enche e o movimento incessante do sol e do vento. 

Essa frase também se constitui um argumento lógico, que parte de uma premissa 

verdadeira para a crença religiosa, contexto em que o discurso do livro de Eclesiastes se 

manifesta, e, consequentemente, pressupõe uma verdade, pois se um homem é incumbido de 

investigar “tudo o que se faz debaixo do céu” e o céu é o lugar do divino, segundo a concepção 

judaico-cristã; logo, o que está sob o céu é de natureza terrena e, se não é obra de Deus, 

considerado perfeito de acordo com essa crença, é apenas parte do ciclo da vida, nada de que 

se orgulhar ou se envaidecer. O uso da figura de acumulação chamada sorites, mostra com mais 

clareza como se organiza esse argumento: 
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A: “Coloquei todo o coração em investigar e em explorar com a sabedoria tudo 

o que se faz debaixo do céu”.   

B: “[...] Examinei todas as obras que se fazem debaixo do sol”.  

Conclusão: “Pois bem, tudo é vaidade e correr atrás do vento!” 

 

Desse modo, não se pode admirar o que se faz na terra, pois apenas as obras de 

Deus podem ser admiradas. Levando em conta a oposição entre inferioridade (terra, lugar onde 

vivem os homens) e superioridade (céu, morada de Deus) que orienta o contexto da crença 

religiosa judaico-cristã, observemos por meio do silogismo demonstrativo de que modo a 

sorites acima identificada coloca premissas que, sendo verdadeiras para aquele que crê nas 

palavras da Bíblia, não podem ter uma conclusão falsa: 

 

a) Primeira premissa: 

 

A: O homem é responsável por tudo o que se faz debaixo do céu. 

B: Deus vive no céu. 

Conclusão: Debaixo do céu é a terra onde, pois, vivem os homens. 

 

b) Segunda premissa: 

 

A: Tudo [as obras que se fazem debaixo do céu, ou seja, que são feitas pelos 

homens] é vaidade e correr atrás do vento. 

B: Deus, considerado perfeito pela crença judaico-cristã, vive no céu. 

Conclusão: As obras humanas são imperfeitas, por isso não merecem a 

admiração, ao passo que as obras feitas por Deus são beneméritas. 

 

Nesse momento em que nos atentamos às provas por meio de silogismos, já 

entramos na terceira parte da argumentação, a confirmação. É nessa parte que o orador deve 

“comprovar o que afirma, pois disso dependerá a credibilidade do argumento” (FIGUEIREDO; 

FERREIRA, 2016, p. 55). Além disso, é a parte que mais reclama para si o logos, como 

demonstramos com as provas lógicas acima. Desse modo, após as provas dedutivas, amparadas 

pela sorites, o orador apresenta provas indutivas, ou exemplos, na forma de outra figura de 

retórica que exprime pensamento, a alegoria, que Reboul (2004, p. 130) classifica como “uma 

descrição ou uma narrativa que enuncia realidades conhecidas, concretas, para comunicar 
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metaforicamente uma verdade abstrata”. Para tanto, o orador cita dois provérbios12 – “O que é 

torto não pode endireitar” e “O que está faltando não se pode contar” (BÍBLIA DE 

JERUSALÉM, 2016, p. 1072) – a fim de ilustrar o argumento de que tendo examinado todas 

as obras humanas, como Deus solicitou, descobriu que ele, como todos os seres humanos não 

são perfeitos como Deus e não se pode se pode possuir algo (a admiração tomada para si) que 

não existe. Afinal, somente quem é perfeito merece ser admirado, ou seja, Deus é o único que 

merece a vaidade. Desse modo, as alegorias servem para ilustrar, que a vaidade não é merecida 

para a humanidade.  

Na sequência, o orador faz uso da hipérbole, novamente, em “Pensei comigo: 

aqui estou eu com tanta sabedoria acumulada que ultrapassa a dos meus predecessores em 

Jerusalém” (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 2016, p. 1072) e em “Coloquei todo o coração em 

compreender a sabedoria e o conhecimento, a tolice e a loucura” (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 

2016, p. 1073). No primeiro período, o orador enfatiza mediante o exagero que é muito sábio, 

aliás, mais sábio que seus antepassados. No segundo período, retoma uma construção 

hiperbólica anterior – “Coloquei todo o coração” –, mas agora ele não mais investiga ou explora 

algo com a sabedoria, ele compreende a sabedoria e ainda o conhecimento, a tolice e a loucura. 

Dessa forma, volta a buscar o interesse do auditório através da admiração pelo conhecimento 

acumulado, que por ser tão grande excede o conhecimento dos antepassados. 

Concomitantemente, todo esse conhecimento é diminuído com a retomada da metáfora da 

procura do vento: “e compreendi que tudo isso é também procura do vento” (BÍBLIA DE 

JERUSALÉM, 2016, p. 1073, grifos nossos). Assim, demonstra para o auditório que todo o 

conhecimento e toda a sabedoria acumulados são inúteis em relação às obras de Deus. Afinal, 

ele, o orador, não pode endireitar o torto, ou fazer surgir o que não existe, assim como o ser 

humano não é original em seus feitos, ao passo que a natureza, obra divina representada pelo 

vento que sopra e gira, pelo rio que corre sem parar, pelas gerações que vêm e vão, pelo sol que 

deita e se levanta é cíclica e se renova sempre. 

Essa recapitulação indica que o orador está na última parte de seu discurso, a 

peroração: momento em que argumentação e afetividade se unem e o orador convoca o 

auditório à ação (FERREIRA, 2010, 115). Vemos, pois que a recapitulação resume toda a 

argumentação do orador e ainda convoca, uma última vez, o pathos ao fazer uso de uma nova 

metáfora que torna a sabedoria símile ao desgosto – “Muita sabedoria, muito desgosto” 

(BÍBLIA DE JERUSALÉM, 2016, p. 1073). Ora, é graças ao conhecimento adquirido, que foi 

                                                           
12 Nesse caso, a palavra provérbios refere-se a ditados populares. 
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capaz de perceber que todas as obras realizadas pelos homens não merecem admiração, 

inclusive a própria obra. Com essa conclusão, aumenta a tonicidade do aborrecimento que o 

conhecimento de sua inutilidade perante Deus lhe causou e ainda convoca novamente a 

compaixão do auditório, que é o povo a quem se dirige e do qual faz parte, pois é Coélet (povo 

reunido), isto é, orador e povo são um só, como observamos no início da análise. Por fim, 

arremata a argumentação com uma antítese: “Quanto mais conhecimento, mais sofrimento” 

(BÍBLIA DE JERUSALÉM, 2016, p. 1073).  

A antítese é para Reboul (2004, p. 127) uma figura de construção, ao passo que 

Forin (2014, p. 151) a considera uma figura de acumulação. Se entendida como acumulação, 

podemos entender a antítese como uma figura que prolonga o sentido e dá mais intensidade ao 

argumento através da oposição lexical entre dois segmentos linguísticos. Se entendida como 

figura de construção, a antítese é uma oposição de teses, ou retórica, que se destaca na repetição. 

Entendemos que o texto em exame, a antítese dá um último reforço à afetividade ao tornar ainda 

mais sólida a tese de que a vaidade é um sentimento humano e inútil, e que é o conhecimento 

sobre as realizações humanas e sobre o funcionamento da natureza que possibilita perceber isso. 

Nesse sentido, embora o conhecimento seja algo positivo, torna-se negativo à medida que 

também proporciona angústia, sofrimento. Essa oposição – conhecimento versus sofrimento – 

nada mais é que uma oposição semântica entre o bom e o mau, que em certa medida pode ser 

uma relação até mesmo paradoxal, já que o conhecimento tanto pode proporcionar sofrimento, 

quanto alegria. 

Apresentamos abaixo um quadro que resume nossa análise ao mostrar em quais 

partes do discurso encontramos cada figura de retórica utilizada pelo orador: 

 

Quadro 1 – As partes do discurso e as respectivas figuras de retórica no prólogo e no 
primeiro capítulo do livro de Eclesiastes. 

PARTES DO 
DISCURSO 

ONDE AS PARTES SE 
MANIFESTAM NO TEXTO  

FIGURAS / TROPOS 

Exórdio Título e todo o prólogo 
Conglobação, hipotipose, anáfora, 

ploce, poliptoto. 

Narração Vida de Salomão – 1º parágrafo Hipérbole, metáfora, elipse. 

Confirmação Vida de Salomão – 2º ao 4º parágrafos 
Sorites, alegoria, hipérbole, 

metáfora. 

Peroração Vida de Salomão – 4º ao 6º parágrafos Metáfora, antítese. 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 



74 

Pensando no tripé retórico, observamos no excerto bíblico examinado que o 

orador constrói seu ethos criando uma imagem de que trabalhou muito para ter sabedoria, 

acumulando conhecimento ao longo de muitos anos e, por isso, tem mais conhecimento e 

sabedoria que seus antepassados: “Pensei comigo: aqui estou eu com tanta sabedoria acumulada 

que ultrapassa a dos meus predecessores [...]” (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 2016, p. 1072). 

Nesse sentido, busca transmitir uma imagem de si valendo-se da virtude: é um orador vivido, 

que estudou muito e buscou conhecer a fundo a vida. No entanto, é tão sofrido quanto sábio, ou 

seja, quanto mais sabe, menos vê utilidade na sabedoria, pois ela lhe causa sofrimento, como 

exemplifica o trecho: “Quanto mais conhecimento, mais sofrimento”. Ao afirmar que a vaidade 

é uma preocupação inútil para o ser humano – “[...] tudo é vaidade e correr atrás do vento [...]” 

(BÍBLIA DE JERUSALÉM, 2016, p. 1072) –, o orador também se mostra prudente na medida 

em que procura parecer humilde, apesar de sua posição social e de todo o conhecimento 

adquirido. De mais a mais, confere a Deus o fato ter estudado tanto a vida terrena, uma tarefa 

árdua que lhe foi atribuída por Ele – “É uma tarefa ingrata que Deus deu aos homens para com 

ela se atarefarem” (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 2016, p. 1072). Desse modo, o orador busca 

construir uma imagem virtuosa e confiável diante de seu auditório. A confiabilidade ainda é 

construída pela relação especular entre orador e auditório, tendo em vista que ao intitular-se 

Coélet, que significa “ato de reunir o povo”, como já foi esclarecido, passa a fazer parte de um 

nós que fala por ele e para ele, pois ele é o povo que fala.   

Argumento de natureza psicológica, o pathos é vinculado às emoções que o 

orador busca suscitar no auditório, conforme Reboul (2004, p. 48). Com base nesse preceito, o 

orador começa sua fala afirmando que tudo na vida é vaidade e, antes de dar continuidade ao 

processo argumentativo, se questiona, retoricamente, se existe benefício no trabalho árduo: 

“Que proveito tira o homem de todo o trabalho com que se afadiga debaixo do sol?”. Ao final 

de sua arguição, relata um sentimento de desgosto, mesmo com toda a sabedoria adquirida, pois 

essa sabedoria é causadora de sofrimento. Dessa perspectiva, o sentimento que o orador busca 

suscitar é a compaixão do púbico a que se dirige, pois se posiciona como virtuoso e sábio, mas, 

ao mesmo tempo é como qualquer pessoa que assume tarefas dentro de uma organização social 

e trabalha muito para realizar as tarefas que lhe foram atribuídas e, no final, percebe que todo 

o trabalho de sua vida, todo o conhecimento e toda a sabedoria acumulados não podem ser 

reconhecidos devido ao fato de sua obra ser humana, terrena e não uma obra de Deus. Sendo 

assim, tanto o orador, quanto o auditório são os mesmos: pessoas humanas que passam a vida 

em busca de vaidades e correndo atrás do vento, uma vez que apenas Deus é perfeito, logo, 

somente Deus pode ser admirado.  
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Do ponto de vista do logos, o tema da vaidade é apresentado e problematizado 

por meio da pergunta retórica “Que proveito tira o homem de todo o trabalho com que se afadiga 

debaixo do sol?”. No entanto, o dado mais interessante ao longo da análise é o encadeamento 

dos argumentos com o propósito de comprovar que a tese de que o ser humano busca por 

reconhecimento o tempo todo, mas nunca vai consegui-lo, pois não é perfeito, e, desse modo, 

não é merecedor da vaidade. Os argumentos são construídos de modo que o auditório perceba 

que o homem busca o reconhecimento da mesma forma que o vento sopra, que os rios correm 

para o mar, que o sol nasce e se põe, que uma geração vem e vai, sem parar, pois é torto em sua 

essência (imperfeito) e nunca conseguirá mudar de condição (se endireitar). E o final da 

argumentação é organizado de modo que isso fique bem claro para o auditório, pois usa uma 

antítese que não somente resume os argumentos presentes nas três últimas partes do discurso, 

como convoca novamente o ethos e o pathos para dar uma solução ao tema problematizado: o 

ser humano (orador e auditório), independentemente de suas virtudes, de seu trabalho, do 

conhecimento e da sabedoria que possui, vive debaixo do céu, ou seja, na terra. É, portanto, 

uma obra imperfeita de Deus, uma obra “torta” e que não tem concerto. E quanto mais 

consciência o ser humano tem disso, mais triste fica, já que entende que não é digno de qualquer 

vaidade. 

A análise demonstra, finalmente, que as três formas de argumentação (ethos, 

pathos e logos) fazem uso de figuras de retórica para enfatizar as ideias presentes nos 

argumentos e torná-los suficientemente fortes para serem não somente bem recebidos, mas 

também aceitos pelo auditório. Além disso, as figuras têm um importante papel na estruturação 

das partes do processo persuasivo, funcionando como ponte entre uma parte e outra (exórdio e 

narração, narração e confirmação, confirmação e peroração) e fazendo com que um mesmo 

argumento transite entre as partes desse processo. Também fica evidente que a metáfora 

desempenha seu papel de tropo de concentração semântica, dando concretude ao tema 

problematizado pelo orador ao transformar todo o exórdio em exemplo de esforço ineficiente 

em busca da vaidade. A reunião de traços comuns dos elementos do exórdio aliada à relação de 

similaridade com a ideia de dar voltas sem chegar ao fim é uma demonstração eficaz de uma 

organização de ideias na construção de um argumento forte. Efeito de sentido característico da 

metáfora. Exemplificamos, em um quadro ilustrativo, quais figuras estão dispostas no texto 

examinado e de que forma integram a estruturação das partes do processo persuasivo: 
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Quadro 2 – Manifestação textual das figuras em cada parte do discurso no prólogo e no 
primeiro capítulo do livro de Eclesiastes. 

PARTES DO 
PROCESSO 

PERSUASIVO 
FIGURA MANIFESTAÇÃO TEXTUAL DA FIGURA 

Exórdio 
 

Anáfora 
“Vaidade das vaidades — diz Coélet — vaidade das vaidades, 
tudo é vaidade. [...] Uma geração vai, uma geração vem, e a terra 
sempre permanece. O sol se levanta, o sol se deita [...].” 

Conglobação 

“Uma geração vai, uma geração vem, e a terra sempre permanece. 
O sol se levanta, o sol se deita, apressando-se a voltar ao seu lugar 
e é lá que se levanta. O vento sopra em direção ao sul, gira para 
o norte, e girando e girando vai o vento em suas voltas. Todos os 
rios correm para o mar e, contudo, o mar nunca se enche: embora 
chegando ao fim do seu percurso, os rios continuam a correr. 
Todas as palavras estão gastas e ninguém pode mais falar. O olho 
não se sacia de ver, nem o ouvido se farta de ouvir.” 

Hipotipose 

“O sol se levanta, o sol se deita, apressando-se a voltar ao seu 
lugar e é lá que se levanta. O vento sopra em direção ao sul, gira 
para o norte, e girando e girando vai o vento em suas voltas. 
Todos os rios correm para o mar e, contudo, o mar nunca se 
enche: embora chegando ao fim do seu percurso, os rios 
continuam a correr.” 

Ploce 
“nada há de novo debaixo do sol! / Mesmo que alguém afirmasse 
de algo: “olha, isto é novo!”, eis que já sucedeu em outros tempos 
muito antes de nós.” 

Poliptoto 

“O vento sopra em direção ao sul, gira para o norte, e girando e 
girando vai o vento em suas voltas [...] 
O que foi, será, 
o que se fez, se tornará a fazer: 
“[...] Ninguém se lembra dos antepassados, e também aqueles que 
lhes sucedem não serão lembrados por seus pósteros.” 

Narração 
(e confirmação) 

Elipse “[...] tudo é vaidade e [tudo é] correr atrás do vento.” 

Hipérbole 
“Coloquei todo o coração em investigar e em explorar com a 
sabedoria tudo o que se faz debaixo do céu.” 

Metáfora “[...] tudo é vaidade e correr atrás do vento.” 

 Confirmação 
(e peroração) 

 

Alegoria  
“O que é torto não pode endireitar.” 
“O que está faltando não se pode contar.”  

Hipérbole 
“Coloquei todo o coração em compreender a sabedoria e o 
conhecimento, a tolice e a loucura [...].” 

Metáfora “[...] tudo isso é também procura do vento.” 

Sorites 

“Coloquei todo o coração em investigar e em explorar com a 
sabedoria tudo o que se faz debaixo do céu. [...]. Examinei todas 
as obras que se fazem debaixo do sol. Pois bem, tudo é vaidade e 
correr atrás do vento!” 

Peroração 
 

Antítese  “Quanto mais conhecimento, mais sofrimento.” 
Metáfora “Muita sabedoria, muito desgosto.” 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

A participação das figuras na transição entre as partes do discurso pode, ainda, 

ser representada como demonstramos na figura abaixo: 
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Figura 3 – Inter-relação entre figuras e partes do discurso no prólogo e no primeiro capítulo do livro de 
Eclesiastes. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Em suma, as figuras de retórica são utilizadas na articulação das três formas de 

argumentação – ethos, pathos e logos – à medida que ocorre a progressão do discurso nas quatro 

partes da argumentação, observadas em um discurso manifestado na forma de texto bíblico, o 

prólogo e o primeiro capítulo do livro de Eclesiastes. Embora seja percebido papel 

argumentativo de outras figuras, as figuras de retórica responsáveis pela transição entre as 

partes da argumentação nesse corpus são a metáfora e a sorites. Entre o exórdio e a narração e 

entre a confirmação e a peroração, o valor argumentativo da metáfora é convocado pelo orador, 

principalmente quando ele busca estimular as paixões do auditório e a confiança no ethos. No 

entanto, é a sorites que une a narração e a confirmação à mesma lógica argumentativa, com um 

silogismo aparentemente bem apropriado à situação, partindo de uma premissa verdadeira em 

um discurso religioso (judaico-cristão) cuja conclusão não pode ser outra coisa senão válida. 

Por fim, a antítese que constrói o último período e, consequentemente, o argumento final une a 

afetividade (o pathos) à argumentação (logos) intensificando o efeito de sentido da 

argumentação a fim de persuadir o auditório a crer que a vaidade é um reconhecimento buscado 

incessantemente pelo ser humano, mas não é merecido por ele, visto que somente a perfeição é 

digna de reconhecimento e o homem não é perfeito, segundo a crença judaico-cristã. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Procuramos, em nossa pesquisa, por meio do referencial teórico dos estudos 

retórico-argumentativos, analisar o prólogo e o primeiro capítulo do livro de Eclesiastes, que 

integra o Antigo Testamento da Bíblia judaico-cristã. Nesse sentido, verificamos como as 

figuras são organizadas a fim de estruturar a argumentação do orador e, ainda, de que maneira 

elas se inter-relacionam. Assim, comprovamos a nossa hipótese de que as figuras de retórica 

são engendradas no discurso como recurso retórico para garantir a adesão do auditório à 

mensagem que pretende transmitir, pois reforçam a argumentação do orador. Isso ficou evidente 

na reconstrução de cada parte da argumentação e na forma como a mesma metáfora, por 

exemplo, transita entre as diferentes partes do processo argumentativo.  

 Para que a execução de nossa pesquisa fosse possível, cabe ressaltar que as 

definições apresentadas no capítulo teórico exerceram fundamental apoio na análise. Não seria 

possível analisar o corpus de maneira eficiente sem o conhecimento transmitido pelas 

contribuições de vários teóricos que se debruçaram no estudo da persuasão na linguagem. Dessa 

perspectiva, o papel da retórica na qualidade de teoria da argumentação ofereceu fundamentos 

que muito nos auxiliaram na compreensão da estrutura persuasiva do discurso. 

Tal fundamentação teórica ficou concentrada no primeiro capítulo deste trabalho 

à medida que procedemos à contextualização teórica em que baseamos esta pesquisa. Desse 

modo, retomamos a história da retórica enquanto arte da persuasão até se tornar teoria da 

argumentação. Daí a preocupação com fatos relativos ao surgimento da retórica, com o trabalho 

com a linguagem realizado pelos sofistas, como o de Górgias, a fim de garantir que o 

encantamento provocado pelo que consideravam o bom uso das palavras convencesse o 

auditório a que se dirigiam. Ademais, apresentamos o ponto de vista de pensadores da 

Antiguidade Clássica como Platão e Aristóteles, que muito contribuíram para a evolução da 

arte retórica, além da perspectiva teórica de pesquisadores como Chaïn Perelman e Lucie 

Olbrechts-Tyteca. Nesse sentido, foi possível não somente demonstrar a atemporalidade da 

teoria da argumentação elaborada por Aristóteles, que nos dias atuais ainda é utilizada, mas 

também corroborar a solidez do estudo aristotélico a exemplo da aplicação teórica do tripé 

retórico e das quatro etapas que compõem o discurso retórico que embasaram nossa análise.  
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 Também no primeiro capítulo, lançamos luz sobre a evolução do estudo sobre 

as figuras de retórica e a importância desse recurso retórico para a argumentatividade. Além 

disso, elencamos algumas das figuras utilizadas na construção da argumentação e descrevemos 

de forma mais minuciosa as figuras e os tropos lexicais que se sobressaíram no exame de nosso 

corpus: figuras de pensamento (alegoria), de construção/diminuição (elipse), de acumulação 

(conglobação, hipotipose, sorites, antítese), de repetição (anáfora, ploce, poliptoto) e, ainda, 

tropos lexicais como a metáfora e a hipérbole.  

 O segundo capítulo foi dedicado a colocar em evidência a história e a estrutura 

da Bíblia judaico-cristã, mais especificamente, no que diz respeito ao Antigo Testamento, parte 

da Bíblia que abriga o livro de Eclesiastes, nosso objeto de análise. Nosso cuidado em esboçar 

o percurso histórico do Antigo Testamento permitiu-nos demonstrar a importância deste 

documento para a história da humanidade, uma vez que grande parcela dos seres humanos, 

sobretudo aqueles que integram a cultura judaico-cristã, considera o texto bíblico sagrado do 

ponto de vista religioso. Por isso, traçamos um percurso histórico das Sagradas Escrituras, 

sobretudo do Antigo Testamento, com base no modo como a Bíblia é estruturada e focando a 

pertinência das traduções dos documentos originais, além de dar destaque ao trabalho de dois 

importantes tradutores desse documento: Martinho Lutero e João Ferreira de Almeida. Do 

mesmo modo, apresentamos a Bíblia de Jerusalém, versão de tradução escolhida por nós para 

a análise. 

No que se refere ao livro de Eclesiastes, buscamos apresentá-lo de forma clara e 

concisa, levando em conta a literatura crítica sobre a obra e a forma como se organiza. A 

respeito da organização deste livro sapiencial, elencamos, ainda que brevemente, os assuntos 

que conduzem cada um dos doze capítulos que o compõem. Também expomos os 

posicionamentos de diferentes teóricos da Bíblia, mais detidamente em trabalhos de 

pesquisadores dedicados aos estudos do livro de Eclesiastes, sobre o título e a autoria da obra. 

Dessa forma, mostramos a dificuldade encontrada pelos pesquisadores desse texto religioso em 

chegar a um consenso, tanto em relação à tradução mais adequada do título, quanto no que se 

refere à origem desse texto. Por fim, apresentamos o ponto de vista de Storniolo e Balancin 

sobre o público para o qual o orador do livro de Eclesiastes se dirige, haja vista as condições 

sociais, econômicas e políticas da época em que o texto por nós analisado foi provavelmente 

escrito. 

Ao terceiro capítulo foi reservado o exercício de análise dos argumentos que 

constituem o prólogo e o primeiro capítulo do livro de Eclesiastes, sobretudo no que concerne 

à organização das figuras de retórica na construção da argumentatividade em cada parte do 



80 

discurso do orador Coélet (ou Eclesiastes). Assim sendo, conforme examinamos de que forma 

ethos, pathos e logos são articulados pelas figuras de retórica no prólogo e no primeiro capítulo 

do livro de Eclesiastes, também verificamos como as etapas do processo argumentativo são 

engendradas no discurso do orador Coélet. Desse modo, pudemos identificar as figuras de 

retórica utilizadas pelo orador em cada parte do processo argumentativo – no exórdio, na 

narração, na confirmação e na peroração –, conforme evocavam cada elemento do tripé retórico. 

Assim, no exórdio, que compreende todo o prólogo, percebemos que conforme os primeiros 

argumentos do orador são revelados, há uma preocupação em estabelecer a confiança em um 

ethos coletivo ao mesmo tempo em que a paixão da compaixão é convocada para sensibilizar o 

auditório. Nessa fase da argumentação, foram encontradas figuras de retórica de acumulação 

(conglobação e hipotipose) e de repetição (anáfora, ploce, poliptoto). Na narração, observamos 

a presença da metáfora e da hipérbole – tropos lexicais –, e ainda da elipse – figura de 

construção, mas que também assume a função de diminuição, segundo Reboul (2004) e Fiorin 

(2014), respectivamente. Do mesmo modo, a metáfora e a hipérbole também foram 

identificadas na etapa da confirmação, que ainda faz uso da alegoria – figura de pensamento – 

e da sorites – figura de acumulação. Nessa etapa, mereceu destaque a importância da sorites 

para a ratificação do argumento de que as obras humanas têm peso inferior às obras de Deus, 

enfatizando a máxima religiosa da crença judaico-cristã de que somente Deus é perfeito e deve 

ser amado acima de qualquer outra coisa. Em outras palavras, o uso da sorites demonstra, de 

maneira mais incisiva, que a vaidade humana é desnecessária e inútil. Na etapa da peroração, 

coube à metáfora e à antítese – figura de construção para Reboul (2004) e de acumulação para 

Fiorin (2014) – convocar o pathos uma última vez a fim de intensificar o argumento de que a 

vaidade humana é supérflua, prescindível, enfim, vã, pois são as obras de Deus, na concepção 

religiosa, que devem ser enaltecidas. A antítese une pathos e logos, inclusive, à medida que a 

afetividade e a argumentação são convocadas, concomitantemente, para demonstrar ao 

auditório que o reconhecimento tão almejado pelos homens em virtude de seus feitos não é 

digno, isto é, vai ao encontro da crença religiosa do orador e do auditório (que são o povo 

reunido, conforme o ethos transmitido pelo orador que se nomeia Coélet), pois somente Deus 

é perfeito; logo, somente suas obras merecem ser reconhecidas. 

Verificamos, por fim, no decorrer da análise, que a metáfora e a sorites são 

indispensáveis, no corpus examinado, para a interligação das partes da argumentação, haja vista 

que uma mesma metáfora permeia o exórdio e a narração – “[...] tudo é vaidade e correr atrás 

do vento” (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 2016, p. 1072) –, assim como uma mesma metáfora 

transpassa a confirmação e a peroração – “Muita sabedoria, muito desgosto” (BÍBLIA DE 
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JERUSALÉM, 2016, p. 1073). Outrossim, a sorites é responsável por intensificar os 

argumentos da narração e ainda fazer a transição da narração para a confirmação – “Coloquei 

todo o coração em investigar e em explorar com a sabedoria tudo o que se faz debaixo do céu. 

[...]. Examinei todas as obras que se fazem debaixo do sol. Pois bem, tudo é vaidade e correr 

atrás do vento!” (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 2016, p. 1072), momento em que o logos se 

destaca no processo argumentativo por meio dos silogismos. Ademais, a análise demonstrou 

que as figuras de retórica possibilitam, às três formas de argumentação (ethos, pathos e logos), 

fortalecer os argumentos do orador para persuadir o auditório a aceitá-los.  

Ressaltamos que, assim como propomos no início do terceiro capítulo, nossa 

análise mostrou-se qualitativa, pois conseguimos identificar e enumerar as figuras de retórica 

de que o orador mais lançou mão na construção dos argumentos do orador no prólogo e no 

primeiro capítulo do livro de Eclesiastes. Também se revelou quantitativa porque ficou evidente 

a recorrência do uso de figuras na argumentação, sobretudo de figuras de construção e/ou de 

acumulação, assim como da metáfora. Além disso, a análise revelou-se comparativa conforme 

cotejamos as figuras e/ou os tropos lexicais com as partes da argumentação e também as 

relacionamos ao tripé retórico, o que nos permitiu determinar de que modo as figuras de retórica 

ora identificadas foram engendradas na argumentação do orador.  

Finalmente, no que tange à contribuição desta pesquisa para os estudos 

linguísticos, acreditamos ter demonstrado mais uma vez como as figuras de retóricas operam 

na construção da argumentação em um discurso bíblico, reforçando a importância da retórica 

argumentativa para os estudos de textos bíblicos. Também evidenciamos de que modo a 

argumentação influencia a persuasão do auditório pelo orador fazendo uso das figuras e ainda 

provando que as figuras têm um papel na construção de textos que vai além da mera 

ornamentação de um discurso. Ademais, o esquema por nós desenvolvido não somente deslinda 

de que forma ocorre a transição entre as partes do discurso como também pode ser aplicado à 

análise dos demais capítulos do livro de Eclesiastes de tal modo que seria possível identificar 

que figuras de retórica são responsáveis por essa transição em cada capítulo do livro de 

Eclesiastes. Assim, tendo em vista a utilização do esquema capítulo a capítulo, acreditamos que 

pode ser possível criar um percurso de análise que abarque um esquema de esquemas capaz de 

abranger o livro de Eclesiastes como um todo (os doze capítulos ao mesmo tempo e também o 

prólogo e o epílogo), evidenciando tanto de que modo a argumentação se desenvolve no texto 

completo, quanto a forma como as figuras são engendradas no discurso conforme também 

engendram o tripé retórico a cada etapa da argumentação. 
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