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PREFÁCIO

O mito do nascimento da retórica como mediação de um grande 
processo de restauração ao direito de propriedade na Siracusa de 485 
a.C. por meio do qual se buscava convencer os júris populares pela 
eloquência está aí para nos fazer lembrar de que a arte retórica foi 
orientada, desde sua origem, em razão de uma intervenção efetiva do 
indivíduo em seu meio social.

Há que se enfatizar que se trata de uma intervenção realizada por 
meio da linguagem, em que não se concebe o estudo da invenção (inventio) 
alijada de um “para quem inventar” e de um “para que inventar” e não se 
prescinde do papel central desempenhado pelo orador e seu auditório no 
ato retórico. Desse modo, a retórica surge como prática social própria das 
relações humanas e situada em um dado regime político – a democracia 
– que oferece as condições favoráveis para o desenvolvimento de tal 
prática, bem como as coordenadas para sua análise.

A notória definição aristotélica de retórica como sendo “a capacidade 
de descobrir o que é adequado a cada caso com o fim de persuadir” 
(Ret., I, 1355b) deixa entrever sua condição de atividade humana regida 
por regras sociais e culturais, incluindo no rol do que é e do que não é 
adequado em cada situação o próprio do caráter do orador (ethos) e a 
disposição em que ele coloca seu auditório, a depender das paixões que 
nele desperta (pathos), por meio de seu próprio discurso e das razões 
que lhe são oferecidas (logos). É do Estagirita a lição de que se persuade 
pelo caráter do orador (ethos), pelo raciocínio (logos) e também pelas 
paixões (pathos), ou seja, “pela disposição dos ouvintes, quando estes 
são levados a sentir emoção por meio do discurso, pois os juízos que 
emitimos variam conforme sentimos tristeza ou alegria, amor ou ódio” 
(Ret. I, 1356a).
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A indissociabilidade é o traço que caracteriza a relação entre ethos, 
pathos e logos e a ênfase que o analista coloca sobre qualquer uma dessas 
três provas retóricas deve-se à necessidade de explorar mais detidamente 
uma ou outra dimensão retórica. Em seu  livro A Argumentação, Plantin 
sublinha que “é impossível construir um ponto de vista, um interesse, 
sem a eles associar um afeto, dado que as regras de construção e de 
justificação dos afetos não são diferentes das regras de construção e de 
justificativa dos pontos de vista”. Assim, os modos de sentir (pathos) 
estão imbricados com os modos de ser (ethos) e de raciocinar (logos) 
e, amalgamados, circulam socialmente construindo os valores de um 
grupo social.

Carlos Drummond de Andrade já dizia “As coisas. Que tristes são 
as coisas, consideradas sem ênfase”. E os textos deste Trajetória das 
paixões colocam ênfase no pathos retórico, inscrevendo-se, portanto, 
numa tradição de estudos das paixões na linguagem que remontam 
à Antiguidade, pois vale lembrar que são, pelo menos, 2.300 anos de 
tradição sobre o assunto desde que Aristóteles, em sua Retórica, definiu 
as paixões como uma das três provas técnicas ou artísticas de persuasão 
fornecidas pelo discurso.

Refletir acerca das paixões na linguagem é uma tarefa espinhosa, 
porque como bem aponta Lineide Mosca, em seu artigo “A teoria 
perelmaniana e a questão da afetividade”, de 2004, os termos associados 
ao pathos – tais como sentimento, emoção, estado de ânimo, humores 
e paixões –, foram sendo, ao longo dos séculos, empregados como 
sinônimos, bem como uma variedade de fenômenos ligados às paixões 
foi, muitas vezes, recoberta por apenas um desses termos, o que gerou 
uma grande profusão terminológica e epistemológica a respeito das 
paixões.

A despeito dos desdobramentos que as paixões e seus termos 
e fenômenos associados encontraram nas mais diversas áreas do 
conhecimento, os estudos retóricos concentram-se nas paixões 
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produzidas pela linguagem, ou seja, por meio da enunciação do discurso, 
que pressupõe a interação entre os sujeitos do ato retórico: o orador e 
seu auditório. Em outras palavras, a retórica e suas disciplinas herdeiras 
não focalizam o exame das paixões efetivamente experimentadas pelos 
indivíduos empíricos ditos de “carne e osso” nem a descrição de estados 
fisiológicos de invejosos, indignados ou coléricos, por exemplo, mas 
sim a compreensão das paixões construídas na e pela linguagem. E isso 
exige um dispositivo teórico-analítico capaz de oferecer ao estudioso 
condições para compreender o processo de construção das paixões no 
ato retórico. E é justamente isso o que se propõem a fazer os textos 
reunidos em Trajetória das paixões: uma retórica da alma.

Como podemos ver nos textos desta obra coletiva, a retórica não é 
a disciplina que busca a verdade por meio do raciocínio demonstrativo, 
mas sim a arte da construção do plausível, do provável e do verossímil, 
que ocupa o espaço na vida social em que os diferentes pontos de vista 
sobre uma determinada questão são conclamados à cena pública para 
discorrer sobre o peso que deve ser dado aos valores que caracterizam 
um dado grupo social. E a esses pontos de vista estão intrincados o 
caráter do orador e as paixões despertadas em seu auditório e postas a 
circular socialmente para além dos três gêneros retóricos considerados 
por Aristóteles, pois o conjunto de textos desta obra coletiva revela 
também a atualidade e a produtividade dos estudos retóricos na 
contemporaneidade ao levar em conta a presença do fazer retórico 
nos mais distintos campos da atividade humana, tais como o jurídico, 
religioso, literário, médico, filosófico, publicitário, fílmico, digital, entre 
outros.

Eduardo Lopes Piris
Universidade Estadual de Santa Cruz
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APRESENTAÇÃO

Há quem diga que as emoções são respostas, produzidas na mente 
humana, a estímulos externos. Na mesma esteira, é possível argumentar 
que a existência das emoções está ligada ao impulso de sobrevivência 
do homem, em seu sentido mais primitivo. Para os evolucionistas, 
a emoção foi o que garantiu que nossos ancestrais conseguissem 
sobreviver. Os estímulos de fuga, caça, luta, alimentação e procriação 
são todos impulsos que provêm da porção apetitiva da alma humana, 
aquela que abriga os desejos e as emoções. Por esse ponto de vista, 
é possível compreender as emoções como o combustível que move a 
máquina humana em direção à sua sobrevivência.

Com o monumental desenvolvimento da cultura humana, a 
sobrevivência se tornou uma tarefa muito mais fácil, se compararmos 
a vida de hoje com a vida de nossos antepassados primitivos. Hoje, 
não precisamos fugir de animais predadores, não precisamos 
necessariamente caçar ou obrigatoriamente lutar por nosso território. 
A civilização, produto da cultura humana, garantiu que a necessidade de 
ativação dos impulsos de sobrevivência do homem fosse profundamente 
transformada.

Apesar de tais impulsos terem sofrido mutações em função do 
desenvolvimento humano, o combustível que engatilha tais ações 
permanece mais ativo do que nunca, independentemente de qualquer 
avanço da humanidade em sentido evolutivo. As emoções permanecem 
no âmago da alma humana, elas nos movimentam de forma avassaladora 
em direção aos nossos objetivos e nos distanciam, ou seja, nos repelem 
dos nossos medos. As emoções, descritas por Aristóteles como paixões, 
são, dessa maneira, ímãs que, quando conveniente ao nosso desejo, nos 
magnetizam e nos atraem para nossos objetivos.
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Nesse movimento de atração e repulsão, a emoção atua na existência 
humana e dita o caminho que o homem seguirá de forma contundente. 
Por essa perspectiva, não há movimento sem emoção, ou seja, não há 
ação no mundo sem o combustível da atividade humana.

Não poderia começar esta apresentação sem refletir brevemente 
acerca do que as emoções representam em sentido amplo para a vida 
humana. De forma muito mais profunda, o Grupo Pare, desde sua 
fundação em 2013, reflete e estuda a temática das emoções em sentido 
retórico. A líder do grupo, Maria Flávia Figueiredo, em decorrência da 
incessante discussão com alunos, orientandos e colegas, cunhou um 
raciocínio muito instigante no que diz respeito à lide com as paixões 
(emoções), o qual nomeou ‘trajetória das paixões’. 

Tal raciocínio apresenta a visão da pesquisadora acerca da maneira 
com que uma paixão surge na alma humana. Na trajetória das paixões, 
uma emoção precisa subir pedra por pedra da íngreme montanha que é 
a alma humana até seu ápice, ou seja, até a instigação de uma ação.

Em consonância com a reflexão inicial desta apresentação, na 
trajetória das paixões, o despertar de uma paixão fita à ação. Em adição 
a esse raciocínio, acredito que, além de demonstrar como uma paixão é 
despertada na alma humana, a trajetória das paixões explicita a intrigante 
relação que uma paixão possui com a forma com que o homem conecta 
seu interior com o mundo exterior. Dessa maneira, fundamentado no 
raciocínio tecido por Figueiredo e seu grupo de pesquisa, proponho que 
a trajetória das paixões possa elucidar as emoções como pontes que 
ligam os universos intra e interpessoais.

Em vista disso, uma paixão nasce no íntimo do homem, em seu 
inconsciente por intermédio de uma disponibilidade e em função de 
uma identificação. Após seu nascimento, na parte cognitiva humana, tal 
paixão estende seu alcance ao corpo e manifesta as nuances psicofísicas 
de seu despertar no homem. Por fim, após o despertar da paixão na 
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completude humana (corpo e alma), a paixão despertada não encontra 
mais espaço em seu vaso originário (o homem) e transborda ao mundo, 
o que, por sua vez, faz com que uma nova interpretação da realidade se 
faça possível e, em consequência, uma ação seja desencadeada.

É exatamente dessa forma que acredito que a trajetória das paixões 
possa contribuir para os estudos retóricos contemporâneos, ao exaltar 
as emoções como elos que tornam os mundos interior e exterior do 
homem um só.

Frente a esse instigante raciocínio, a pesquisadora desafiou seu 
grupo, bem como os colegas que contribuíram com capítulos para esta 
obra, a testar a sua trajetória com ensaios analíticos que colocassem à 
prova suas observações e reflexões em relação à temática das paixões.

Nesta obra, portanto, caro leitor, você encontrará as interpretações 
e análises daqueles que foram impelidos pela trajetória das paixões a 
enxergar o mundo com o auxílio das instigantes lentes das emoções em 
sentido retórico.

Antes de apresentar brevemente o conteúdo dos capítulos que 
compõem esta obra, é necessário introduzir devidamente o grupo que 
viabilizou esta publicação, o Grupo PARE. Tal acrônimo, PARE, deriva 
de ‘Pesquisa em Argumentação e Retórica’. O grupo, que possui sede 
na Universidade de Franca (Unifran) e foi certificado pelo CNPq em 
2013, é composto de pesquisadores que se encontram em diferentes 
níveis na carreira acadêmica. Tal diversidade possibilita um sistema 
de contribuição entre os seus membros, chamado de orientação em 
cascata. Por meio desse sistema, pessoas que se encontram em níveis 
acadêmicos mais avançados auxiliam e orientam colegas que também 
trilham o caminho acadêmico. À vista disso, o grupo conta com 
professores titulares, pós-doutores, doutores, mestres, especialistas, 
graduados e alunos de Iniciação Científica.
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A atividade do grupo, até o presente momento, resultou em outras 
duas publicações: O animal que nos habita: a retórica das paixões em 
Relatos Selvagens (2016); e Retórica e multimodalidade (2018).

Assim como as publicações anteriores, este compilado de ensaios 
analíticos conta com participação de pesquisadores convidados e, como 
membro do grupo, sinto a necessidade de expressar a minha gratidão 
por suas colaborações. Dessa forma, expresso tanto por mim, quanto 
pela líder Maria Flávia Figueiredo, os agradecimentos aos professores 
Antônio Suárez Abreu e Ana Lúcia Magalhães por suas ricas contribuições 
para a nossa publicação.

Nos parágrafos subsequentes, serão brevemente apresentados os 
capítulos que constituem esta obra, Trajetória das paixões: uma retórica 
da alma. 

O capítulo que abre a obra “Ampliação e aplicabilidade analítica 
da ‘trajetória das paixões’”, de Maria Flávia Figueiredo, traz um 
aprofundamento do raciocínio que deu subsídios para o desenvolvimento 
desta obra. No texto, a pesquisadora, e líder do grupo, reapresenta o 
esquema contido em sua primeira reflexão analítica sobre a trajetória 
e amplia suas ideias acerca da temática. O capítulo, sem dúvida, além 
de contribuir para o raciocínio do grupo, pode ser considerado um texto 
introdutório para o leitor que se aventurará pelos caminhos que as 
paixões abrem ao atravessar o inesgotável mar que é a alma humana. 
A autora tece um percurso reflexivo que, primeiramente, introduz o 
funcionamento do discurso persuasivo, bem como as bases teóricas que 
motivaram sua reflexão, e, em um segundo momento, apresenta sua 
síntese da descrição aristotélica das paixões. Após isso, ela adentra o 
ponto central de seu capítulo, a discussão acerca do que é a trajetória 
das paixões. Assim que explicita todos os cinco estágios de sua reflexão 
teórica (‘disponibilidade’, ‘identificação’, ‘despertar da paixão’, ‘mudança 
de julgamento’ e ‘ação’), a autora traz sua complementação à proposição 
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original ao apresentar os ‘subestágios’ que influenciam no despertar de 
uma emoção no homem.

O segundo capítulo da obra, redigido por Acir de Matos Gomes, 
Gabriel Campos Frade Machado e Livía Furlan Telini, é intitulado “O 
mover das paixões na sentença judicial”. Tal ensaio analítico aborda 
uma temática que sempre foi muito cara à Retórica: o direito. Desde sua 
gênese, a Retórica sempre se viu entrelaçada com a vida jurisdicional e, 
por meio da análise empreendida pelos autores, é possível vislumbrar 
a forma com que o pathos se encontra no campo jurídico. Os autores 
demonstram como as paixões podem estar presentes até mesmo em uma 
sentença judicial, algo que para um auditório não especializado possa 
parecer peculiar. No entanto, como é desvelado pela análise desenvolvida, 
denota-se que as ações motivadas pelas paixões estão presentes em todas 
as esferas da atuação humana, até mesmo no campo jurídico, que pode 
parecer detentor de uma objetividade separada do campo emotivo, ao 
menos por parte do juiz que deverá julgar determinada ação. Por fim, a 
trajetória das paixões serve como uma forma de observar a maneira com 
que as decisões judiciais são tomadas com fortes impulsos do pathos, e, 
exatamente por essa razão, a leitura do capítulo em questão brindará o 
leitor com reflexões pertinentes ao campo jurídico.

O terceiro capítulo, que tem por autor Alan Ribeiro Radi, “Auditório 
particular, disponibilidade e identificação: aproximações entre processos 
retórico-identitários”, é dedicado às duas primeiras etapas da trajetória 
das paixões: a disponibilidade e a identificação. A motivação para a 
seleção dessas duas etapas se dá, de acordo com o autor, pelo ineditismo 
da lide com as duas etapas por parte da bibliografia retórica, ou seja, 
o que impulsionou o autor a selecionar tais etapas, em detrimento 
das demais, foi a lacuna que elas apresentam na literatura retórica. O 
capítulo traz, portanto, a relação dessas duas etapas com o conceito de 
auditório particular. Após as considerações teóricas pertinentes a cada 
um dos três elementos apontados anteriormente, o autor desvela o 
funcionamento da disponibilidade, da identificação e as particularidades 
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do auditório particular em uma análise de cunho qualitativo, em que tais 
categorias são levadas em consideração. O autor, para isso, discute tais 
categorias com base em um discurso polêmico de Silas Malafaia acerca 
de relacionamentos homoafetivos.

O quarto capítulo, que tem por autores Ana Cláudia Ferreira da 
Silveira e Maria Sílvia Rodrigues-Alves, é entitulado “No amor não existe 
medo: a trajetória das paixões no discurso do Papa João Paulo II”. No 
texto, é apresentada a análise das pesquisadoras, que tiveram como base 
os elementos prosódicos e kinésicos para a redação analítica presente no 
capítulo. Fundamentadas em tais conceitos teóricos, as pesquisadoras 
analisam um discurso de São João Paulo II durante a Jornada Mundial da 
Juventude, no Chile, em 1987. As autoras perscrutaram atenciosamente 
o discurso selecionado como objeto de análise no que se refere tanto à 
projeção de voz, quanto ao deslocamento e movimentações físicas do 
orador. Por intermédio deste capítulo, o leitor poderá compreender que a 
trajetória das paixões não precisa ser observada apenas na seara verbal, 
ela habita qualquer semiose ou instância significativa da comunicação 
humana. Portanto, na junção de Fonologia, Oratória e Retórica, as 
autoras compõem um capítulo que realiza uma análise pelo viés da 
trajetória das paixões de forma interdisciplinarmente interessante.

O quinto capítulo, “Trajetória das paixões: uma aplicação 
pedagógica”, que foi redigido por Ana Lúcia Magalhães, traz uma nova 
visão à temática que mobilizou os pesquisadores desta obra em suas 
incursões reflexivo-analíticas para suas redações. A autora tem por fito 
demonstrar como aplicou a teoria retórica ao processo da conquista 
da adesão de alunos ao discurso pedagógico exercido em sala de aula. 
De forma específica, a análise empreendida por Magalhães objetiva 
verificar de que forma o pathos se instala no discurso educacional, para 
refletir acerca da amplitude da trajetória das paixões. Para desenvolver 
a análise, a autora reúne como corpus aulas de três disciplinas para 
alunos de nível superior em uma Faculdade de Tecnologia. Na análise, 
a pesquisadora reflete acerca dos estágios que compõem a trajetória e 
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relaciona-os aos elementos retóricos envolvidos na interação professor-
aluno dos objetos de estudo. Além de trazer um ensaio analítico, 
Magalhães, com seu capítulo, apresenta uma profunda reflexão teórica 
que desvela a gênese do raciocínio que fundamenta a trajetória: a 
Retórica aristotélica. Por intermédio de seu insight analítico-reflexivo, o 
leitor poderá compreender as profundas conexões que fundamentaram 
a proposição de Figueiredo ao cunhar a sua trajetória das paixões.

O sexto capítulo tem por título “Uma escolha de Sofia: a trajetória 
das paixões no discurso de médicos da linha de frente da Covid-19” e foi 
escrito por Ananias Agostinho da Silva e Maria Flávia Figueiredo. Os 
autores desse capítulo se debruçam sobre uma metáfora cunhada pela 
recente pandemia, causada pela Covid-19, que transformou a vida de 
todos desde fevereiro de 2020. A metáfora em questão encontra sua base 
na desventura de Sofia Zawistowk, uma polonesa que se encontra em 
meio ao holocausto e precisa tomar a impossível decisão de salvar um 
de seus filhos e, consequentemente, condenar o outro. Por intermédio 
dessa metáfora, que coloca a desventura de Sofia lado a lado à pandemia 
causada pelo novo coronavírus, os autores discutem analiticamente 
dois pronunciamentos de médicos no que diz respeito à alocação de 
recursos em esgotamento durante a pandemia em hospitais do Brasil. 
No percurso analítico proposto pelos pesquisadores, as escolhas dos 
médicos, bem como seus argumentos, são investigadas de acordo com 
a trajetória das paixões. De forma particular, o interesse dos autores é 
refletir a respeito de como as paixões interferem na escolha dos médicos 
em relação aos recursos escassos. Ademais, a trajetória das paixões 
serve, nesse capítulo, para demonstrar como que tal escolha pode ter 
sido feita. O capítulo de Ananias e Maria Flávia apresenta, portanto, 
uma temática extremamente atual, bem como um complicado dilema, à 
luz das paixões e da trajetória que possibilita os seus despertares.

O sétimo capítulo desta obra tem por título “Imagens e figuras 
de construção na trajetória das paixões: aspectos cognitivos e 
funcionalidade retórica”. O capítulo, que foi redigido por Antônio Suárez 
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Abreu, lida especificamente com a ampliação feita por Figueiredo para 
a sua proposição acerca da trajetória das paixões. O capítulo pode ser 
considerado fundamental para este compilado de ensaios, uma vez 
que perscruta assertivamente o papel das figuras e imagens mentais 
de cunho retórico para o funcionamento da reflexão de Figueiredo. O 
pesquisador demonstra a forma com que a linguagem se relaciona com a 
natureza humana e, dessa forma, como todos somos seres indissociáveis 
da relação social e da troca no mundo interpessoal.

O oitavo capítulo é de autoria de Daniela Rodrigues de Oliveira e 
tem por título “Rasgar-se e remendar-se: a via crucis das paixões em 
Vidas Secas”. A autora apresenta, em seu capítulo, a relação que tece 
entre a obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, e o conceito de pathos 
retórico, fundamentada pela trajetória das paixões. De forma analítica, 
Oliveira apresenta particularidades da obra em questão de Graciliano 
Ramos e explora os aspectos do romance que encontram consonância 
com a proposição de Figueiredo. O capítulo, sem dúvidas, demonstra a 
versatilidade da trajetória das paixões ao propor como um analista pode 
utilizá-la como lupa para enxergar um texto literário.

O nono capítulo, “É proibido proibir: a paixão do ódio como estratégia 
retórica”, tem autoria de Delzio Marques. A redação do autor investiga 
um acontecimento marcante para a história musical brasileira, o episódio 
em que a plateia do III Festival Internacional da Canção Popular (FIC) 
ataca Caetano Veloso durante a apresentação de sua canção ‘É Proibido 
Proibir’. Pautado em um registro sonoro do acontecimento, Marques 
perscruta o discurso de Caetano após a reação inesperada à música 
apresentada. Fundamentado nas etapas da trajetória das paixões, o 
autor analisa o trágico acontecimento pautado no registro verbal do 
evento e desvela, por meio de reflexões acerca da paixão do ódio, como a 
trajetória proposta por Figueiredo explica a forma com que uma paixão 
não preconizada pelo orador pode ser despertada em um auditório cujos 
valores e crenças eram ocultos até a apresentação da canção. Além de 
apresentar um curioso evento histórico da cultura popular brasileira 
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que hoje em dia, mais do que nunca, torna-se demasiadamente atual, 
visto o nosso contexto político e ideológico, o autor discute um ponto 
de vista inédito na obra até então: o poder avassalador que uma paixão 
tem, capaz de ultrapassar o intuito original do orador e percorrer sua 
trajetória rumo à ação sem necessitar de permissão do organizador do 
discurso.

O décimo capítulo, redigido por Farnei Santos, é intitulado “Em 
busca de uma essência mais verdadeira: a trajetória das paixões na 
canção ‘Perfume do Invisível’”. Nele, o autor toma como objeto de estudo 
a composição ‘perfume do invisível’, da cantora Céu, para exprimir 
sua visão acerca da trajetória das paixões. O intuito do autor, com sua 
análise, é compreender de que forma a trajetória possibilita averiguar as 
possíveis paixões despertadas no auditório da canção em questão, com 
base na instância poética que é representada pela letra da música. O 
autor, ao desenvolver seu percurso analítico, delineia como um discurso, 
nesse caso a letra de uma canção popular, pode levar a uma ação por 
intermédio de sentidos poéticos criados pela estética musical da MPB. 
Sem sombra de dúvidas, o capítulo em questão pode ser considerado 
como uma instigante leitura a qualquer amante da música brasileira.

O décimo primeiro capítulo que compõe esta obra é “As paixões dos 
vulneráveis: análise retórico-passional de relatos de pessoas em situação 
de rua”, por Gabriel Henrique Haddad. O autor, com sua proposição 
analítica pautada na trajetória das paixões, busca compreender as 
motivações que levaram os entrevistados de sua pesquisa a viverem 
em situação de vulnerabilidade nas ruas. Por meio do percurso 
apresentado por Figueiredo, Haddad investiga as motivações passionais 
dos entrevistados sob uma perspectiva prático-analítica, em que, em 
um primeiro momento, colhe os dados in loco para desenvolver suas 
análises e, posteriormente, aplica a trajetória das paixões à prova com 
seu objeto de estudo. Além de trazer à baila um assunto que demanda 
atenção das autoridades e da sociedade em geral, o capítulo em questão 
também apresenta uma perspectiva inovadora do grupo PARE: conceber 
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como discurso retórico diversos atos comunicacionais, provenientes 
de inúmeras naturezas da esfera humana. Portanto, exatamente em 
função do ponto de vista revigorante do autor, para a tradição analítica 
da arte retórica, e da temática profundamente pertinente para nossa 
sociedade, o capítulo em questão pode ser compreendido como uma 
profícua leitura.

O décimo segundo capítulo, redigido por Giovanni Aurélio de Brito, 
tem por título “Storytelling: a força da narrativa cognitiva na trajetória 
das paixões”. Nesse texto, o autor apresenta a relação que acredita 
existir entre a trajetória das paixões e a estrutura do storytelling. Por 
meio da explicitação de suas compreensões, o autor nos brinda com 
a explicitação do funcionamento das narrativas que possuem o poder 
de enlaçar nossa atenção e nos conduzir à persuasão. Ao evidenciar a 
importância de histórias para o processo retórico, o pesquisador nos 
faz atentar para a força que tal recurso persuasivo possui na realidade 
prática, além de enfatizar a potência dos efeitos causados por tais 
narrativas.

O décimo terceiro capítulo deste livro tem por título “A impermanência 
das emoções: Sócrates e a trajetória das paixões” e foi redigido por 
Letícia Machel Lovo. Nele, a autora toma como objeto de estudo o texto 
platônico Apologia de Sócrates para analisar as possíveis paixões que 
levaram o orador Sócrates a aceitar seu duro julgamento. Por meio da 
narração de Platão, a autora relaciona os acontecimentos do discurso 
e julgamento de Sócrates com os estágios da trajetória das paixões e 
evidencia as possíveis paixões experienciadas tanto por Sócrates quanto 
pelas testemunhas de seu ato retórico.

O décimo quarto capítulo que figura esta obra tem por título “O 
humor no púlpito e o despertar da confiança” e foi redigido por Luana 
Ferraz. A autora propõe um ensaio analítico-reflexivo de uma narrativa 
empregada em contexto religioso. De forma mais específica, o texto nos 
traz a visão da autora acerca da trajetória das paixões por intermédio 
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da análise de uma história narrada por um padre da Igreja Católica, 
conhecido por suas histórias de cunho humorístico na lide da pregação 
da palavra de Deus. Ferraz nos brinda com uma análise profunda, 
que se pauta em renomados autores do campo retórico e linguístico, e 
nos mostra como o humor pode ser construído mesmo no campo do 
divino. Por intermédio de sua perspicaz observação, no que concerne 
à seara humorística, a pesquisadora ilustra como um orador religioso 
faz uso de sua frágil humanidade para construir estratégias fortemente 
persuasivas, que tornam um discurso usualmente sóbrio (como se pode 
caracterizar costumeiramente o discurso religioso) em um discurso 
descontraído que, apesar de sua atmosfera extrovertida, não causa dano 
à profundidade da mensagem veiculada. Por fim, a autora pontua a força 
de que um ato retórico pode gozar quando bebe da fonte do riso, uma vez 
que, por intermédio do humor, uma tese pode ganhar força contundente 
no despertar de paixões e encaminhamento a ações.

O décimo quinto capítulo deste livro foi escrito por Luan Marques 
Domingues e por Valmir Ferreira dos Santos Junior. O título desse 
ensaio é “Fé passional: a trajetória das paixões no mito da criação”. O 
capítulo em questão contempla uma análise do mito criacional cristão 
sob a perspectiva da retórica das paixões e da trajetória das paixões. 
Os autores, primeiramente, descrevem o contexto retórico que levam 
em conta para o desenvolvimento de sua análise e, posto isso, trilham 
cada uma das etapas da trajetória, ao descrevê-las e relacioná-las com 
as possíveis paixões experienciadas pelo auditório originário do mito 
criacional, os judeus exilados na Babilônia, bem como pelo auditório 
atual desse texto.

O décimo sexto capítulo desta obra tem por título “A trajetória das 
paixões na parábola do filho pródigo” e possui autoria de Luiz Alves 
de Souza. A ‘parábola do filho pródigo’, que é o objeto analítico desse 
capítulo, é narrada no Evangelho Segundo Lucas, do Novo Testamento. O 
autor do capítulo, com sua análise, perscruta diferentes edições bíblicas 
do mesmo texto, na língua portuguesa, pautado na categoria analítica 
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aristotélica de pathos e nos estágios ‘mudança de julgamento’ e ‘ação’ da 
trajetória das paixões.

O décimo sétimo capítulo que compõe este livro foi redigido pelos 
autores Mariana Ferreira Santos e Acir de Matos Gomes. O texto é 
intitulado “A força do pathos e sua trajetória na campanha ‘call’”. O objeto 
analítico desse capítulo é um vídeo que trata da violência doméstica em 
meio à pandemia causada pela Covid-19. Por intermédio de um discurso 
multimodal, os autores investigam como as linguagens visual e verbal, 
que compõem o vídeo, podem auxiliar no processo de despertar das 
paixões. Além de trazer uma perspectiva atual para a seara retórica, 
a dos discursos multimodais, o capítulo coloca em evidência um tema 
profundamente pertinente a nossa realidade: a violência contra a mulher.

O décimo oitavo capítulo do livro, redigido por Pedro Luiz Rodarte 
Gulke, intitulado “De olho em Aquino: como a percepção provoca 
paixões”, apresenta um curioso diálogo entre Tomás de Aquino e 
Aristóteles. O texto apresenta a forma com que Aquino proporciona 
profícuas contribuições à Retórica, em específico ao pathos. Em adição, 
no segundo capítulo é discutida a maneira como a percepção afeta 
diretamente a trajetória das paixões. O autor do capítulo demonstra, 
pautado em Aquino, como a faculdade sensitiva do homem impacta 
diretamente em sua faculdade apetitiva e relaciona tal reflexão à 
trajetória das paixões. Sem dúvidas, o capítulo traz uma relação pouco 
discutida em âmbito retórico, a ligação de Aquino com Aristóteles, 
mas, como desvela o autor do texto, que é profundamente frutífera 
para qualquer pesquisador da seara retórica. Diferente dos capítulos 
posteriores, que apresentam reflexões analíticas, o capítulo em questão 
traz contribuições reflexivas sobre a temática apontada anteriormente. 
Dessa maneira, o capítulo pode ser compreendido como uma incursão 
instigante ao campo retórico.

O décimo nono capítulo tem por título “Acreditar é o que nos move: 
paixões do amor e da confiança como elementos de persuasão em 
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um filme publicitário” e tem autoria de Priscila Antunes de Souza. O 
capítulo traz ao leitor a visão analítica da autora, pautada na trajetória 
das paixões. Para propor sua contribuição ao livro, a pesquisadora toma 
como material analítico um vídeo publicitário do YouTube que tem 
por tema a deficiência e limitações humanas. Por estratégia analítica, 
a autora decide apresentar primeiramente os elementos persuasivos 
passíveis de análise do vídeo e, posteriormente, passa à análise das 
particularidades no que diz respeito à trajetória das paixões. Feito isso, 
a análise é desenvolvida com duas paixões em foco: o amor (amizade) e 
a confiança.

O vigésimo capítulo, “Análise do filme Coringa sob a perspectiva 
da trajetória das paixões”, tem autoria de Sirlene Aparecida Pessalacia 
Barretto. Nesse texto, a interpretação da trajetória das paixões que a 
pesquisadora empreende em seu processo analítico é apresentada ao 
leitor. Nela, as paixões levadas em consideração estão em uma instância 
mais profunda do que a de um auditório que assiste ao filme em questão: 
elas estão no plano diegético do filme, ou seja, a personagem do Coringa 
é considerada como auditório. Dessa forma, as paixões que são sofridas 
pela personagem dão alicerce para essa instigante análise, que adentra o 
plano narrativo dessa obra cinematográfica que lida com a temática dos 
distúrbios mentais.

O vigésimo primeiro capítulo que compõe esta obra tem por autor 
Ticiano Jardim Pimenta e por título “O pathos e os degenerados: Rita 
Von Hunty e o despertar da paixão do amor”. O autor seleciona como 
material analítico o vídeo do YouTube intitulado ‘Eu não sou uma 
mulher’, da drag queen Rita Von Hunty. Pautado no campo das Ciências 
Sociais, mais especificamente, nas teorias de gênero, e da Retórica, o 
autor empreende sua análise do material mencionado e nos brinda com 
a sua visão acerca da trajetória das paixões. Por apontar a um assunto 
de extrema relevância em nosso contexto social atual, o capítulo pode 
ser compreendido como uma enorme contribuição para esta obra, além 
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de colocar à prova a trajetória das paixões em um discurso que, sem 
dúvidas, é considerado polêmico por grande parte dos brasileiros.

O vigésimo segundo capítulo do livro, “How music makes us feel ‘Alive’: 
a pathways of passion analysis”, tem autoria de Valmir Ferreira dos Santos 
Junior. A análise desse capítulo apresenta uma nova perspectiva em 
âmbito retórico: como a música pode ser compreendida como discurso 
nos parâmetros aristotélicos e da Retórica clássica. De forma particular, 
o autor argumenta como os elementos musicais podem ser empregados 
por um compositor para despertar paixões em um auditório. Por meio 
da trajetória das paixões, a análise segue os estágios propostos por 
Figueiredo para relacionar os elementos musicais e verbais do discurso 
selecionado como material analítico e exaltar o poder da música no que 
concerne ao florescer de uma emoção.

Em função de seus diversos capítulos, que contemplam inúmeras 
áreas do conhecimento, Trajetória das paixões: uma retórica da 
alma instiga o leitor a seguir os caminhos tortuosos que as paixões 
abrem contundentemente na psique do homem, ser composto de 
centelha racional, mas, como veremos na seção seguinte desta obra, 
principalmente de uma vastidão emocional.

Valmir Ferreira dos Santos Junior1

1 Primeiro bolsista de doutorado-direto do Programa de Pós-Graduação em Linguísti-
ca da Universidade de Franca. Recebe fomento da FAPESP (processo 2019/01843-8) e 
é orientado pela Dra. Maria Flávia Figueiredo.
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AMPLIAÇÃO E APLICABILIDADE ANALÍTICA DA 
“TRAJETÓRIA DAS PAIXÕES”

Maria Flávia Figueiredo

Para Aristóteles, a Retórica abrangia, 
como podemos observar, o que hoje 
chamamos de Psicologia. Claro: sem 
conhecer os sentimentos das pessoas, o 
retórico nunca conseguiria instigá-las, 
conquistá-las!

(Ricardo da Costa)

Na célebre obra de Aristóteles, Retórica, o filósofo demonstra que é 
possível entender o que leva as pessoas a se convencerem ou, até mesmo, 
serem persuadidas. É claro que esse não é um processo tão simples e, 
por essa razão, demanda do analista um espírito investigativo e sensível.

Este trabalho é fruto das inquietudes instigadas por Aristóteles em 
mim que, como linguista, resolvi me aventurar nos meandros da Retórica 
e, necessariamente, como alertou Costa na epígrafe, da Psicologia.

Para entender o que leva uma pessoa a ser persuadida, o filósofo de 
Estagira explica que todo ato comunicativo se estabelece por meio de 
um tripé, que é constituído por aquele que profere o discurso, aquele 
a quem o discurso se dirige e o discurso propriamente dito. Essas três 
instâncias se denominam, respectivamente, ethos, pathos e logos.

O estabelecimento desse tripé é apenas o início de uma investigação 
sem fim, que, em cada ocorrência discursiva, será posta à prova para 
iluminar o caminho investigativo do analista e lhe proporcionar os 
insights necessários para o entendimento de dada questão. Assim, cada 
uma das instâncias (ethos, pathos e logos) trará seus conceitos e suas 
subdivisões subjacentes que contribuirão para o desvelamento dos atos 
discursivos.
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São muitas as possibilidades fornecidas pela Retórica para levar o 
pesquisador a uma análise adequada. Neste trabalho, elegemos apenas 
um enfoque, que, como veremos, será o suficiente para instigar todas as 
pesquisas que compõem este livro.

A teoria retórica é tão abrangente e completa que merece ser 
segmentada e destrinchada em cada uma de suas repartições. É o que 
buscaremos realizar por meio deste capítulo teórico e das análises 
presentes em cada um dos capítulos subsequentes. Todos eles serão 
iluminados por um único enfoque: o da trajetória das paixões.

Daí, surge a pergunta: a que parte da teoria essa trajetória se vincula? 
Todo o trabalho de descrição presente no que denominamos Trajetória 
das Paixões se destina a uma ampliação do entendimento da instância 
do pathos. Como dissemos anteriormente, esse vértice do tripé retórico 
se refere à pessoa, ou ao grupo de pessoas, a que o discurso se destina e 
que, em Retórica, recebe o nome de auditório.

Aquele que profere o discurso, isto é, o orador, para ser bem 
sucedido em seu empreendimento persuasivo, necessita, antes de tudo, 
conhecer seu auditório. Essa parece ser uma ideia simples, porém, 
vemos que, na prática, não é o que ocorre. A maioria de nós se dirige 
aos interlocutores sem levar em conta o que de fato são. Como temos 
a tendência natural de ser autocentrados, muitas vezes esse olhar para 
o outro nos resulta difícil. Por essa razão, uma circunstância que pode 
nos levar a pensar no outro é quando queremos convencê-lo de algo, ou 
desejamos que concorde com o que pensamos, ou almejamos que faça 
algo que desejamos.

Nesse cenário, devo me perguntar: A quem me dirijo? Quais são seus 
valores? O que lhe interessa? O que o motiva? O que o emociona? O que 
o faz pensar como pensa? Ao responder essas perguntas, chego ao ponto 
de interesse deste capítulo e desta obra como um todo.
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Com base no corpus aristotélico, com a contribuição ao seu 
entendimento trazida por Trueba Atienza (2009)1 e com o subsídio de 
alguns aportes da Psicologia, traçamos a Trajetória das Paixões, que já se 
encontra descrita em Figueiredo (2018 e 2019) e que aqui será retomada e 
ampliada, de acordo com nossas descobertas mais recentes.

O funciOnamentO dO discursO persuasivO

A palavra é mesmo uma entidade má-
gica. Fugidia, ela nos faz perseguir um 
sentido. Às vezes, se esconde e não nos 
permite entendê-la em plenitude, mas, 
ainda assim, nos arrebata, encanta, 
envolve e toma conta de nossos cora-
ções e mentes.

(Luiz Antonio Ferreira)

Em um discurso de cunho persuasivo, o orador busca despertar em 
seu auditório a adesão às teses apresentadas. Assim, lança mão de todas 
as estratégias que estão ao seu alcance para lograr tal intuito. 

Um dos recursos mais eficazes à disposição do orador é o despertar 
de paixões2 no auditório. Segundo Aristóteles, essa estratégia funciona 
de maneira muito efetiva, pois as emoções humanas (paixões), quando 
despertadas, causam alteração no auditório e introduzem mudanças em 
seu julgamento3.

1 Carmen Trueba Atienza, após estudar as obras De anima, Retórica e Poética de Aris-
tóteles, elaborou uma “teoria aristotélica das emoções” com o objetivo de alinhavar 
diferentes abordagens sobre as paixões dispersas no corpus aristotélico. Para isso, a 
autora investigou as diversas engrenagens passionais (como os processos fisiológicos e 
as sensações de prazer e dor) e refletiu sobre os estados e processos cognitivos a fim de 
propor uma visão cognitivista das paixões aristotélicas.
2 No arcabouço aristotélico, as paixões são vistas como “‘propriedades’, ‘atributos’, ‘afec-
ções’ do sujeito” (FAITANIN; VEIGA, 2018, p. 39). Por essa razão, para o estagirita, 
“as paixões da alma fazem o elo entre mundo e linguagem” (GURGEL, 2018, p. 31).
3 Esse tema foi proposto por Aristóteles no livro II de sua Retórica.
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Para entender como esse processo se dá, Aristóteles descreve cada 
uma das paixões e demonstra que o orador, capaz de despertá-las em 
seu auditório no momento oportuno (kairós), fará com que este acolha a 
tese apresentada e chegue, até mesmo, a agir da maneira esperada pelo 

proponente.

Instigada por esse percurso, resolvi me debruçar sobre o tema, 
com o auxílio dos membros do Grupo de Pesquisa em Argumentação e 
Retórica (PARE), que tem sede na Universidade de Franca, desde 2013. 

O resultado de minhas reflexões até o momento será descrito nos 
itens que se seguem.

a prOpOsta teórica da trajetória das paixões

Nem a escrita é a mesma para todos, 
nem os sons pronunciados são os mes-
mos, embora sejam as afecções da 
alma.

(Aristóteles, Ética a Nicômaco)

Meu intuito, neste item, é refletir sobre a maneira com que as paixões 
alcançam e impactam a alma humana e, consequentemente, conduzem 
o indivíduo à ação. Para adentrar nesse percurso investigativo, contarei 
com as reflexões feitas pelo filósofo belga, Michel Meyer4.

Em um dos trechos de seu prefácio à Retórica das paixões, Meyer (2000, 
p. XL) declara: “lugar em que se aventuram a identidade e a diferença, 
a paixão se presta a negociar uma pela outra; ela é momento retórico 
por excelência”. Nessa barganha entre identidade e diferença, o campo 
passional ganha lugar e permite que o orador habilidoso possa angariar 
o convencimento e a persuasão de seu auditório. Em outras palavras, as 

4 Michel Meyer prefaciou a obra Retórica das paixões – título dado ao livro II da Retó-
rica aristotélica, que, aqui no Brasil, recebeu uma edição bilíngue (português – grego). 
No prefácio, o pensador belga perscruta a obra de Aristóteles com notável profundida-
de e traz reflexões sobre a gênese das emoções desde os diálogos platônicos.
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emoções funcionam como pontes entre orador e auditório e permitem a 
conexão e a proximidade dos homens por meio da identificação. Nesse 
sentido, as paixões podem ser consideradas pontífices da retórica, isto 
é, exercem a autoridade de consumar o ato persuasivo. 

É nessa linha de raciocínio que Aristóteles afirma que, para que o 
julgamento esperado se efetue, é necessário que o orador ponha-se a si 
mesmo e ao seu auditório “em certas disposições” (ARISTÓTELES, 2000, 
p. 3). Nesse sentido, podemos antever que o filósofo prenuncia, no início 
do livro II da Retórica, a relevância do estado passional compartilhado 
entre esses dois vértices do processo persuasivo: orador e auditório. A 
esse respeito, Meyer (2000, p. XLI), na esteira aristotélica, constrói uma 
bela metáfora quando afirma: “as paixões constituem um teclado no 
qual o bom orador toca para convencer”.

É bom que entendamos desde o início que, para o mestre estagirita, 
as paixões humanas ou emoções “são as causas que fazem alterar os 
seres humanos e introduzem mudanças nos seus juízos, na medida em 
que elas comportam dor e prazer” (ARISTÓTELES, 2015, p. 116). Essa 
reflexão nos leva a compreender que “para as pessoas que amam, as 
coisas não parecem ser as mesmas que para aquelas que odeiam, nem, 
para os dominados pela cólera, as mesmas que para os tranquilos” 
(ARISTÓTELES, 2000, p. 3). Dessa maneira, podemos entender que a 
experiência efetiva de uma emoção altera a ótica de quem observa e 
julga uma dada questão.5

Meyer (2000, p. XXXIX) corrobora a ideia de que a força das paixões 
reside no fato de elas comportarem dor e prazer e, consequentemente, 
desestabilizarem o ser humano. A esse respeito, ele assim se pronuncia: 

5 “A reflexão feita por Aristóteles sobre as paixões humanas foi de tamanha importân-
cia que tem sido retomada, para propósitos distintos, por pesquisadores de diversas 
áreas de interesse, tais como: a neurociência, a psicologia, a psicanálise, a filosofia, a 
linguística e a sociologia. De fato, os apontamentos do filósofo sobre a temática guiam, 
direta ou indiretamente, nossas concepções acerca das emoções até os dias atuais. Esse 
fato justifica as incursões à instância passional de inúmeros campos do saber” (FI-
GUEIREDO, 2019, p. 8).
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“Para Aristóteles, [...] as paixões estão intimamente associadas ao prazer 
e ao sofrimento – por conseguinte, ao apetite sensível, o qual é flutuante 
e por isso desestabiliza o homem”.

Ao nos depararmos com a afirmação de Meyer de que o apetite 
sensível, onde incidem as emoções, é flutuante, podemos entender 
que as paixões estão relacionadas a situações transitórias, que, no 
campo da Retórica, são provocadas pelo orador. Dessa maneira, as 
emoções aqui discutidas não devem ser entendidas como virtudes ou 
vícios permanentes (FONSECA, 2000, p. XV). Outro aspecto relevante é 
que, na Retórica, as paixões funcionam como resposta a outra pessoa, 
ou como resposta à imagem que esta pessoa constrói de nós. Nesse 
sentido, assevera Meyer (2000, p. XLI): “As paixões refletem, no fundo, 
as representações que fazemos dos outros, considerando-se o que eles 
são para nós, realmente ou no domínio de nossa imaginação”. 

Ciente do papel que as emoções exercem no discurso, Aristóteles as 
elenca e descreve com a perspicácia e a sensibilidade de um precursor 
da Psicologia6. Essa descrição se encontra no livro II de sua Retórica, 
quando o filósofo busca demonstrar que o orador deve lançar mão de 
tais recursos para obter, junto a seu auditório, eficiência persuasiva.

as paixões humanas prOpriamente ditas

A paixão é decerto uma confusão, mas 
é antes de tudo um estado de alma mó-
vel, reversível, sempre suscetível de ser 
contrariado, invertido; uma represen-

6 O legado de Aristóteles acerca da alma humana e suas reflexões sobre as paixões (ou 
emoções) que a acometem deram ao filósofo de Estagira o status de “primeiro psicó-
logo”. 
“O termo psicologia, inclusive, foi cunhado, ao que tudo indica, pelo humanista ale-
mão Joannes Thomas Freigius, em 1575, para referir-se justamente ao conjunto amplo 
de temas e problemas abordados no De anima de Aristóteles e nos oito opúsculos su-
plementares, conhecidos como Parva Naturalia, sobre ‘os fenômenos comuns à psykhê 
e ao corpo’ [PN 436a6-8]” (REIS, 2012, p. 16).
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tação sensível do outro, uma reação à 
imagem que ele cria de nós, uma espé-
cie de consciência social inata, que re-
flete nossa identidade tal como esta se 
exprime na relação incessante com ou-
trem. Reequilíbrio que assegura a cons-
tância na variação multiforme que o 
outro assume em sociedade, a paixão 
é resposta, julgamento, reflexão sobre 
o que somos porque o outro é, pelo exa-
me do que o outro é para nós. 

(Michel Meyer)

As paixões são estados transitórios e, por essa razão, são passíveis 
de ser revertidas e subvertidas. Por configurarem um reflexo sensível 
do outro, podem ser consideradas uma ponte que conecta os seres 
humanos por meio do campo passional. Assim, quando uma paixão é 
despertada por um orador em seu auditório, temos a conexão necessária 
que demonstra que essa emoção está presente e unifica essas duas 
instâncias do tripé retórico. O auditório, ao ser tomado por uma paixão, 
abre as portas do seu campo sensível e permite que o orador conheça 
suas disponibilidades emocionais e, por consequência, suas motivações 
e valores. O orador, ao se inteirar dos valores presentes em seu auditório, 
ao ampliar seu conhecimento acerca daquele a quem se dirige, ganha 
precisão e segurança em seu caminho argumentativo.

Apenas como um referencial acerca das 14 paixões descritas 
minuciosamente pelo filósofo na obra mencionada, listaremos abaixo 
cada uma dessas emoções seguidas de uma brevíssima descrição7. 
É importante frisar que todas as paixões devem ser vistas a partir do 
enfoque interacional, ou seja, há sempre uma simetria ou assimetria 
entre os sujeitos envolvidos no seu despertar. Então, quando detectamos 

7 Nesta obra, cada uma das paixões será devidamente descrita quando de sua ocorrên-
cia nos demais capítulos analíticos que a compõem. De qualquer modo, sugerimos que 
o leitor interessado na temática faça a leitura da obra Retórica das paixões (dedicada 
exclusivamente ao livro II da Retórica) e de seu belíssimo prefácio escrito por Michel 
Meyer.
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uma paixão, é necessário entender onde o sujeito que a sente se posiciona 
em relação à imagem que ele possui do outro implicado na interação.

A esse respeito, nos instrui Meyer (2000, p. XLII): “do ponto de 
vista das relações entre pessoas, a lógica retórica é a da distância e da 
proximidade: a identidade e a diferença entre os homens exprimem-
se e medem-se por suas paixões; são índices e, ao mesmo tempo, 
parâmetros”.

Vejamos como essas relações se estabelecem na descrição de cada 
uma das paixões:

- Cólera (ira): é um impulso de vingança, causado por injustificada 
negligência em relação ao outro ou aos que são seus queridos. Essa 
paixão reequilibra a diferença causada pela insolência, pelo despeito e 
pelo desprezo. Consiste na tentação de causar desgosto ao outro. Tange, 
portanto, ao pessoal, a questões particulares entre sujeitos.

- Calma: é o contrário e talvez o antídoto da cólera. Configura o estado 
de apaziguamento após um tormento estrondoso e recria a simetria 
entre os sujeitos.

- Amor (amizade): é desejar para alguém aquelas coisas que você 
considera boas (desejando-as para o outro e não para si) e tentar, ao 
máximo, fazer com que elas ocorram. É, pois, o laço de identidade com 
o outro.

- Ódio (inimizade): é dissociador, afasta-me do outro. É a ânsia por querer 
causar mal ao outro. Diferentemente da cólera, o ódio diz respeito à 
inimizade em relação ao geral, às classes, não ao particular. Odeiam-se 
aos ladrões, malfeitores e carrascos: às classes, não aos sujeitos. Quem 
sente cólera quer que o causador de seu tormento sinta, em seu lugar, 

seu mal, enquanto quem sente ódio deseja que seu alvo desapareça.

- Temor (medo): uma dor ou distúrbio decorrente da projeção de um mal 
iminente que tem caracterização destrutiva e penosa. É acompanhado 
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de uma expectativa. Temem-se, assim, os maus que podem nos arruinar 
ou arruinar quem nos é querido.

- Confiança (segurança): é o oposto do medo. É acompanhada da 
esperança (antecipação) das coisas que levam à segurança como algo 
próximo, enquanto as causas do medo parecem inexistentes ou distantes.

- Vergonha: é dor ou perturbação em relação ao presente, passado ou 
futuro, que achamos que tenderá ao nosso descrédito de acordo com a 
visão de outrem. Caracteriza a inferioridade que sentimos em relação 
ao outro. Colocamos o outro em um patamar mais elevado, por isso 
valorizamos em demasia a imagem que ele cria, ou pode criar, de nós. 

- Impudência (desvergonha): também ocorre de acordo com a imagem 
que criam de nós, porém, essa concepção não nos traz dor alguma, pelo 
contrário, cria uma indiferença que anula qualquer possibilidade de 
desgosto. Denota a posição de superioridade em que nos colocamos em 
relação ao julgamento do outro.

- Favor (obsequiosidade, amabilidade): bondade desinteressada em fazer 
ou devolver o bem ao outro. Denota uma assimetria, pois ocupo um lugar 
que me permite fazer algo para o outro que, por sua vez, se encontra em 
uma posição de necessidade.

- Compaixão (piedade, misericórdia): sensação de dor, considerada como 
um mal destrutivo ou doloroso, que recai sobre quem não o merece. É 
despertada quando pensamos que nós mesmos ou alguém próximo a 
nós poderia sofrer tal mal, sobretudo, quando essa possibilidade parece 
real e alardeadora.

- Indignação: compreende um pesar pelos que parecem ser felizes sem 
o merecer ou que gozam de sucesso imerecidamente.

- Inveja: angústia perturbadora dirigida a um igual. A dor é sentida, não 
porque se deseja algo, mas porque as outras pessoas o têm. É relacionada 
à vontade de querer tirar, ou destruir, o que é de outrem. Sendo assim, 
é altamente dissociadora.
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- Emulação: relaciona-se ao movimento de imitação ao outro. Afetam-
nos os bens ou conquistas de outrem, que consideramos desejáveis e 
que estão ao nosso alcance. É uma dor sentida, não porque as outras 
pessoas tenham tais bens, mas porque não os temos também, o que 
nos impele a querer possuí-los. Diferentemente da inveja, é uma paixão 
associadora.

- Desprezo: antítese da emulação. As pessoas que estão em posição 
de serem imitadas tendem a sentir desprezo por aqueles que estão 
sujeitos a quaisquer males (defeitos e desvantagens). Assim, o desprezo 
pressupõe que o outro não merece o que tem pelo fato de ser inferior ao 

seu destino.

A lista acima exposta nos permite compreender que as paixões 
compõem um arcabouço no qual se inserem as mais diversas nuances 
dos estados da alma humana. O orador, de acordo com o seu objetivo 
discursivo, isto é, a tese que está defendendo, pode adentrar e explorar tal 
arcabouço com o intuito de inflamar a paixão adequada ao seu propósito. 
Uma vez configurados tais estados transitórios, a transformação do 
julgamento deve acontecer, bem como sua decorrente ação, o que 
desencadeia e performa o desenlace do processo persuasivo.

Esses seriam, então, os três estágios presentes na obra aristotélica, 
que aqui serão dispostos em forma de ilustração para melhor 
entendimento:

Figura 1 – Efeitos da paixão segundo Aristóteles

Fonte: elaboração da autora

Cientes da relevância e da eficácia desse processo, magistralmente 
intuído e descrito por Aristóteles, passamos a nos dedicar aos fatores 
que precedem o despertar das paixões. Essa reflexão se tornou o 
estopim da proposta teórica inicialmente descrita em Figueiredo (2018, 

paixão                      mudança de julgamento                       ação
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2019) e que será, como dissemos, retomada e ampliada para atender aos 
propósitos analíticos dos capítulos subsequentes. Trata-se, portanto, do 
percurso teórico denominado “trajetória das paixões”. Por meio dele, 
buscaremos compreender, não apenas o que já intuiu o filósofo de 
Estagira, mas, principalmente, o que permite que um orador consiga 
despertar a paixão adequada. Para isso, passamos a refletir sobre quais 
são as disposições presentes no auditório e quais são as características 
discursivas (presentes no logos) capazes de levar esse público à 
identificação. Esses dois estágios receberam a alcunha de “disposição” 
e “identificação” respectivamente. O item que se segue será dedicado 
à definição e reflexão de cada um deles, bem como de nossa proposta 
como um todo.

a trajetória das paixões segundO figueiredO

Lugar em que se aventuram a identida-
de e a diferença, a paixão se presta a 
negociar uma pela outra; ela é momen-
to retórico por excelência.

 (Michel Meyer)

Em trabalhos precedentes (FIGUEIREDO, 2018, 2019), propusemos 
uma possível trajetória das paixões de acordo com o que supomos 
acontecer dentro do processo persuasivo. A contribuição original 
dessa proposta repousa inicialmente sobre os dois primeiros estágios 
(“disponibilidade” e “identificação”), que servirão, como veremos, de 
gatilho para os três estágios subsequentes (“despertar da paixão”8, 
“mudança de julgamento” e “ação”), já presentes em Aristóteles. 

8 Vale ressaltar que, em Figueiredo (2018, 2019), demos o nome de “alteração psico-
física” ao terceiro estágio da trajetória. Tínhamos, na época, a intenção de ressaltar o 
impacto da emoção sobre o corpo de quem a experimenta. Neste capítulo, com vistas 
a eliminar ambiguidades e ressaltar o verdadeiro cerne dessa etapa, passamos a deno-
miná-la “despertar da paixão”.



trajetória das paixões: uma retórica da alma

40

Vejamos em que consiste nossa proposta:

Figura 2 – A trajetória das paixões

Fonte: elaboração da autora

Os parágrafos que se seguem serão dedicados à caracterização de 
cada um dos estágios que a compõem.

i - dispOnibilidade:

O conceito de pathos traz consigo pos-
sibilidades e problemas mais amplos 
que o sentido de doença, não fazendo 
parte de um só campo de estudos como 
a palavra ‘patologia’ indica. Investi-
gando-se com mais cuidado percebe-se 
que se trata de uma dimensão essencial 
humana. O pathos seria compreendido 
como uma disposição (Stimmung) ori-
ginária do sujeito que está na base do 
que é próprio do humano.

(Francisco Martins)

Em Retórica, a instância do pathos se refere ao auditório e ao 
conjunto de emoções nele presentes. Como mencionado, um discurso 
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ganha poder persuasivo quando o orador consegue, para além do campo 
racional, atingir habilmente o terreno passional de seu auditório. 
Porém, esse intento só se viabiliza quando as emoções do auditório se 
encontram disponíveis para a exploração do orador. 

Para que possamos entender como se organiza a disponibilidade do 
auditório proponho que imaginemos que, em algum espaço de nossa 
organização mental, encontram-se as emoções que somos capazes de 
sentir. Elas, porém, estariam dispostas em uma prateleira imaginária, 
como mantimentos organizados em uma despensa. Se pararmos para 
pensar, em um compartimento como esse, colocamos mais à frente 
aqueles alimentos que utilizamos com mais frequência e deixamos 
mais escondidos, ou em prateleiras menos acessíveis, aqueles de que 
fazemos uso apenas esporadicamente. É claro que essa organização 
depende de cada pessoa, de cada família, e de seu conjunto de hábitos. 
Da mesma forma, podemos conceber a disponibilidade das emoções 
presentes em nós. Também de acordo com nosso conjunto de hábitos, 
nossas propensões psíquicas, estarão mais disponíveis, e mais 
facilmente afloráveis, certas emoções e não outras. Por outro lado, 
algumas dessas paixões estarão praticamente escondidas, acomodadas 
em compartimentos distantes da nossa prática cotidiana, ou que foram 
construídos mentalmente, como mecanismos de defesa, para que 
pudéssemos lidar melhor com nossos traumas. 

O orador precisará, portanto, conhecer seu auditório, não apenas de 
forma superficial (a partir de informações como idade, raça, orientação 
sexual), mas de maneira muito mais íntima. Para isso, necessitará ter 
acesso à sua escala de valores, às suas preferências, ao seu conjunto de 
hábitos, para, somente assim, ser capaz de intuir a sua disponibilidade 
emocional. 

Como nos recorda Meyer (2000, p. XLI), “para despertar tais 
sentimentos, é preciso conhecer os que existem antes de tudo no 
instigador do auditório”. Trata-se, portanto, de uma verdadeira dialética 
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passional, em que orador e auditório se investigam, se descobrem e se 
revelam.

Por meio dessa linha de raciocínio, enfatizamos que é necessária 
uma disponibilidade afetiva por parte do auditório para que a paixão 
preconizada pelo orador encontre espaço de atuação. O estágio da 
“disponibilidade”, portanto, refere-se à disposição emocional do 
auditório e à sua acolhida em relação às emoções propostas em um 
determinado discurso. Em outras palavras, um auditório só sentirá 
determinada paixão se estiver aberto, de acordo com sua pré-disposição 
cognitiva, a senti-la.

Uma vez que a paixão lançada pelo orador encontra espaço e 
ressonância no campo afetivo do auditório, a trajetória das paixões 
recebe aval para percorrer, de forma imbatível, a máquina humana. 
Chegamos, assim, ao segundo estágio.

ii - identificaçãO

A paixão é, assim, não só espelho do 
gênero humano, mas também sua 
fratura. Felizmente, as paixões tanto 
refletem as complementaridades entre 
os homens como as suas dissonâncias.

(Michel Meyer)

Nesta etapa, tem lugar um aspecto primordial do processo persuasivo, 
sem o qual nenhum dos passos subsequentes se fariam possíveis. Trata-
se da “identificação”. 

Para refletir sobre esse estágio, comecemos por nosso legado cultural. 
Vejamos como esse processo se corporifica em primeira pessoa: eu me 
identifico com aquilo que me remete a mim, que fala da minha história, 
que dialoga com as minhas lembranças, que respeita minha escala 
de valores, que trata de temas que me são caros, que me faz lembrar 
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pessoas que amo, que me transporta para situações marcantes (quer 
se trate de momentos felizes, quer se refira a ocasiões traumáticas). Eu 
me identifico, portanto, com tudo aquilo que revela a mim quem eu sou, 
mesmo que eu não tenha plena consciência disso.

Para ampliar nosso entendimento acerca desta etapa, aproveitamos o 
que Trueba Atienza (2009, p. 168) pôde verificar no arcabouço aristotélico 
sobre as paixões. Assim, propomos que, na etapa da Identificação, 
acionam-se “estados ou processos cognitivos, tais como: a) sensações 
ou percepções (aisthesis) [e] b) impressões sensíveis e/ou impressões 
racionais (fantasia)”. Nessa linha de raciocínio, podemos dizer que a 
identificação ocorre quando o ser humano se sente interpelado na alma, 
seja por uma percepção sensível (aisthesis), uma memória (mneme) ou 
uma imaginação (phantasia).9

Nessa mesma via de entendimento, Meyer vem nos recordar que é 
por meio da identificação que as paixões conseguem exercer sua “função 
intelectual, epistêmica; operam como imagens mentais: informam-me 
sobre mim e sobre o outro tal como ele age em mim” (MEYER, 2000, p. 
XLII). 

Podemos entender, assim, que a identificação é o gatilho para 
o despertar das paixões. Sem esta etapa, a trajetória jamais se 
concretizaria. Isso porque só me sensibilizo, se antes conseguir me 
identificar. Quando isso acontece, chegamos ao terceiro estágio da 
trajetória das paixões.

iii - despertar da paixãO

Parece também que todas as afecções 
da alma ocorrem com um corpo: âni-
mo, mansidão, medo, comiseração, 

9 A esse respeito, confira o artigo “A dimensão cognitiva da paixão em Aristóteles” de 
Christiani Margareth de Menezes e Silva (2013).
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ousadia, bem como a alegria, o amar 
e o odiar – pois o corpo é afetado de 
algum modo e simultaneamente a elas.

(Aristóteles, De anima)

Chegamos, então, ao ponto central da trajetória: o despertar da paixão 
propriamente dito. Toda a nossa reflexão repousa sobre este estágio, 
uma vez que só há persuasão, se houver paixão. Esta etapa funciona, 
pois, como o ponto de união, o eixo entre os dois pratos de uma balança. 
De um lado, encontram-se a “disposição” e a “identificação”, do outro, a 
“mudança de julgamento” e a “ação”, ao meio, como ponto fulcral e de 
equilíbrio, o “despertar da paixão”.

Nesta fase, o auditório, imediatamente após vivenciar os processos 
identitários (nele acionados por meio de elementos presentes no 
discurso do orador), passa, então, a experienciar as alterações e os 
processos fisiológicos que lhe ocasionarão as sensações de prazer e/ou 
dor. Assim, constatamos que as paixões afetam não somente a alma, 
mas também, e sobretudo, o corpo de quem as sentem. Por essa razão, 
a experiência sentida no corpo será responsável pelo desenrolar dos 
estágios subsequentes, como muito bem descrito pelo próprio estagirita: 
as emoções, na medida em que comportam dor e prazer, “são as causas 
que fazem alterar os seres humanos e introduzem mudanças nos seus 
juízos” (ARISTÓTELES, 2015, p. 116).

Vemos que a paixão não se limita a exercer uma função intelectual 
ou epistêmica, como ressaltado no estágio anterior. Aqui, ela atinge 
também o corpo, e o interpela, e o conduz, juntamente com a mente, 
a uma mudança de julgamento. Assim, atingimos o quarto estágio da 
trajetória.
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iv - mudança de julgamentO

Os fatos não se apresentam sob o mes-
mo prisma a quem ama e a quem odeia, 
nem são iguais para o homem que está 
indignado e para o calmo, mas, ou são 
completamente diferentes ou diferem 
segundo critérios de grandeza. Por um 
lado, quem ama acha que o juízo que 
deve formular sobre quem é julgado é 
de não culpabilidade ou de pouca cul-
pabilidade; por outro, quem odeia acha 
o contrário. 

(Aristóteles, Retórica)

Nesta fase, em função da experiência de dor e/ou de prazer oriundas 
da paixão, observamos um impacto nos estados ou processos cognitivos 
relacionados às crenças (doxai) ou aos julgamentos (hypolepsis) do 
auditório. Como nos recorda Aristóteles (2015, p. 116), “nesse estado, 
observa-se uma notável diferença nos julgamentos proferidos”.10 Dessa 
maneira, assistimos à conjunção do corpo e da mente impulsionados 
por uma mesma causa.

A “mudança de julgamento” construída neste estágio estabelecerá os 
fundamentos para a tomada de decisão. Consequentemente, o auditório 
se verá convocado à “ação”. Assim, caminhamos para o desfecho da 
trajetória passional.

10 Por essa razão, Solomon (1980, p. 35, tradução nossa) defende que “uma emoção é 
necessariamente um julgamento apressado em resposta a uma situação difícil” (“An 
emotion is a necessarily hasty judgment in response to a difficult situation”). Nesse sen-
tido, uma emoção já é potencialmente um julgamento.
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v - açãO

Persuadir é construir no terreno das 
emoções, é sensibilizar o outro para 
agir.

(Antônio Suárez Abreu)

Por fim, o processo persuasivo atinge seu objetivo último, qual seja: 
o de conduzir o auditório à ação. Neste estágio, assistimos ao espetáculo 
das atitudes ou disposições do auditório para com o mundo. Assim, na 
esteira aristotélica sistematizada por Trueba Atienza (2009), o auditório 
poderá, por fim e inevitavelmente, dar vazão a seus desejos ou impulsos 
(orexis). Esse processo nos faz recordar as palavras do filósofo belga, 
quando afirma: “A paixão, tornada incontornável, exige a ação. Daí a 
obrigatória relação ética com a paixão, pois a moral se estriba numa 
justa deliberação capaz de ensejar a ação” (MEYER, 2000, p. XXXIV).

Somente assim, consideramos que o processo persuasivo tenha 
chegado ao seu fim e podemos, então, assistir ao fechamento do ciclo. 
Neste estágio, todas as fases precedentes exercem seu papel e evidenciam 
sua importância: “O circuito está fechado: há paixão porque há ação, e 
essa reciprocidade inscreve-se como interação de diferenças no seio de 
uma mesma identidade, de uma mesma comunidade” (MEYER, 2000,  
p. XXXVII).

uma prOpOsta de ampliaçãO da trajetória das paixões

Tive o escrúpulo de evitar, tanto quan-
to me foi possível, a projeção de solu-
ções que me pareciam fugir ao caráter 
inaugural do texto, onde os conceitos 
nem sempre aparecem em sua forma 
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retocada e definitiva. Os nascituros 
não chegam ao mundo limpos. 

(José Veríssimo Teixeira da Mata11)

No item anterior, pudemos detalhar as cinco etapas que compõem a 
trajetória das paixões, tais como apresentadas em Figueiredo (2018, 2019).  
Neste item, propomo-nos a discorrer sobre algumas reflexões que 
se fizeram possíveis a partir de um desdobramento das etapas 
primeiramente propostas.

Partiremos da ilustração desses desdobramentos para, em seguida, 
apresentar as reflexões que os geraram. Vejamos:

Figura 3: uma proposta de ampliação

Fonte: elaboração da autora

Mais do que criar novas etapas para a trajetória das paixões 
inicialmente proposta, nosso intuito, com a ilustração acima, é detalhar 
alguns processos subjacentes que poderão auxiliar o trabalho do 
analista. Assim, inserimos, em azul mais claro, elementos que remetem 
a processos internos ao psiquismo das pessoas que compõem o auditório.

11 Acerca de sua postura como tradutor da obra aristotélica: Da interpretação.
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Tais processos poderão, ou não, ser evocados ao longo do trabalho 
persuasivo. Em verde, acrescentamos uma representação da instância 
do logos, isto é, os elementos discursivos de que o orador poderá se valer 
para despertar as paixões almejadas em seu auditório. Subjacente ao 
discurso e evidenciado por ele, em vermelho, dispusemos a instância 
do ethos, manifestação da imagem do orador construída por meio do 
discurso.

É possível observar que alguns dos elementos dispostos no diagrama 
já estavam presentes nas descrições feitas aos cinco estágios da 
trajetória das paixões. Porém, a partir dessa nova forma de visualização 
e segmentação do processo, podemos ter acesso a níveis mais detalhados 
do percurso, o que, sem dúvida, facilita a atividade do analista e fornece 
novos insights para a atuação do orador.

Façamos, então, um detalhamento daquilo que já se encontra exposto 
de forma gráfica na Fig. 3. Como dito acima, em vermelho, está a instância 
do ethos, que representa o lugar do orador no processo persuasivo. Este, 
por sua vez, atua, de forma contundente, nas impressões causadas no 
auditório. Cabe a esse orador a criação do logos e as escolhas implicadas 
nessa construção discursiva, elementos dispostos na cor verde. A par 
de todas as estratégias disponíveis ao orador, demos destaque ao papel 
exercido pelas narrativas e pelas figuras de retórica. Isso porque, tanto 
umas quanto as outras possuem, tradicionalmente, a capacidade de 
impactar o universo emocional do auditório. Para entender como isso 
ocorre, partamos de uma definição de narrativa para, em seguida, 
descrever seus possíveis efeitos sobre o auditório.

De acordo com Baldick (2001 p. 1.665, tradução nossa), “uma 
narrativa consiste em um conjunto de eventos (HISTÓRIA) recontados 
em um processo de narração (ou DISCURSO), em que os eventos são 
selecionados e organizados em uma ordem particular (ENREDO)”12. 

12 “A narrative will consist of a set of events (the STORY) recounted in a process of  
narration (or DISCOURSE), in which the events are selected and arranged in a  
particular order (the PLOT)”.
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As narrativas, portanto, devido a sua forma de ordenação dos 
acontecimentos, têm o poder de despertar a imaginação de quem as 
ouve. Esse elo entre narrativa e imaginação pode ser entendido por meio 
da definição encontrada no Philosophy dictionary of arguments (tradução 
nossa) acerca do verbete “imaginação”:

Imaginações são representações mentais de situações 
não presentes, eventos, estados, percepções sensoriais, 
experiências com determinadas características, tons, 
sequências sonoras, sons, ruídos, vozes, cheiros, calor, 
frio etc. A imaginação de algo indefinido não é possível. A 
compreensão de uma frase pode criar uma ideia da situação 
ou imagem correspondente.13

As narrativas, portanto, conduzem a mente à imaginação. Nesse 
sentido, Lakoff (2009), em sua obra Political mind, defende que, se 
quisermos apagar uma narrativa ou diminuir sua relevância na mente de 
alguém, a única maneira de fazê-lo é sobrepor a ela uma outra narrativa. 
Isso porque, em sua concepção, as narrativas não são meros conjuntos 
de palavras e imagens, mas são exposições capazes de penetrar nossos 
cérebros e fornecer modelos que passarão a definir quem somos.

A par de conduzir à imaginação, as narrativas são também capazes 
de despertar fantasias e trazer de volta lembranças e reminiscências. 
Elas podem, até mesmo, conduzir o ouvinte à rememoração e à catarse. 

A rememoração pode ser vista de, pelo menos, duas formas: como 
uma retomada do acontecimento por meio da memória, ou como uma 
nova vivência de um evento ocorrido anteriormente, como se a noção de 
espaço e tempo fossem rompidas e aquilo que se viveu (no passado) se 
atualizasse (no momento presente).

13 “Imaginations are mental representations of non-present situations, events, states, 
sensory perceptions, experiences with certain characteristics, tones, sound sequences,  
sounds, noises, voices, smells, heat, coldness etc. The imagination of something  
undefined is not possible. Understanding a sentence can create an idea of the corresponding  
situation or image.”
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A catarse, por sua vez, nas esferas da psicanálise e da psicologia, 
significa:

Rubrica: psicanálise.
operação de trazer à consciência estados afetivos e 
lembranças recalcadas no inconsciente, liberando o 
paciente de sintomas e neuroses associadas a este bloqueio

Rubrica: psicologia.
liberação de emoções ou tensões reprimidas, comparável 
a uma ab-reação

(HOUAISS, 2009)

A depender do discurso e de seu impacto sobre o auditório, ambas 
as descrições são passíveis de ser vivenciadas. Cabe ao orador construir 
seu discurso de forma a angariar tais efeitos em auditórios específicos.

É interessante observar que tanto a memória quanto a imaginação 
e a fantasia manifestam, cada uma à sua maneira, os valores e as 
crenças do auditório. Por essa razão, na Fig. 3, esses três elementos se 
encontram no domínio da doxa14, isto é, fazem parte do senso comum. 
Nesse sentido, podemos afirmar que, para alterar os julgamentos de 
um auditório, é necessário trabalhar as narrativas que subjazem ao seu 
conjunto de crenças e valores.

As figuras de retórica, por sua vez, exercem um poder extraordinário 
sobre a imaginação do auditório e também sobre a própria compreensão 
daquilo que está sendo proferido. A esse respeito, vejamos uma citação 
de Cardoso (2016, p. 66):

O sentido do espaço interior do discurso é conotado e 
inefável. Exprime mais do que ali é dito, pois faculta uma 
interpretação que extrapola o plano linguístico. O discurso 

14 “Sistema ou conjunto de juízos que uma sociedade elabora em um determinado 
momento histórico supondo tratar-se de uma verdade óbvia ou evidência natural”. 
(HOUAISS, 2009)
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pode ser percebido através das ideias evocadas pelas 
figuras, e os discursos carentes de figura, além de mais 
raros, parecem distantes, isto é, são pouco envolventes e 
mais monótonos e cansativos. O que dá corpo ao discurso 
são as figuras nele introduzidas.

O raciocínio de Cardoso busca explicitar a eficácia das figuras 
quando adequadamente empregadas em uma construção discursiva.

Em nosso diagrama, optamos por mencionar apenas duas das 
estratégias que, no nosso entender, são as mais relevantes no que se 
refere ao despertar de paixões no auditório: as narrativas e as figuras. 
Obviamente que os recursos à disposição do orador são inúmeros, e 
caberá ao analista identificá-los em cada caso.

Passemos agora ao outro vértice da trajetória, onde foram inseridos 
os elementos “deliberação”, “escolha” e “disposição”. Sobre eles, 
teceremos apenas alguns breves comentários, que acreditamos ser 
suficientemente elucidativos.

Após a “mudança de julgamento”, entra em ação a “deliberação”, 
que nada mais é do que uma atividade da razão (eudamoia em termos 
aristotélicos)15. O indivíduo, ao perceber que aquilo que pensava sofreu 
uma alteração, vê-se diante de um impasse que precisa ser resolvido. 
Estabelece-se, aí, um questionamento, uma reflexão que tem em vista 
uma tomada de decisão para o planejamento de uma ação.

Nesse instante, exerce também influência o ethos do orador, pois, 
como nos recorda Aristóteles (2015, p. 69), “devemos recorrer a outras 
pessoas para deliberar sobre questões importantes, desconfiando de 
nossa própria insuficiência para discernir o que é preciso fazer”. A 
esse respeito e em reflexão acerca do ethos, Meyer (2007, p. 36) conclui 
magistralmente: 

15 Silva (2015, p. 9, grifo da autora), em prefácio à Ética a Nicômaco, esclarece: “Ora, 
essas deliberações passam por uma atividade da razão, a qual funciona como uma 
educação de nossos desejos. Toda essa atividade deliberativa e racional é constructo 
de nossa agência moral”.
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Tem-se aí todo um reservatório de argumentos e de 
respostas que o orador veicula implicitamente ou, se tiver 
necessidade de se dirigir ao outro, explicitamente. Eles não 
têm outro objetivo senão o de sinalizar para ele [o outro]: 
“Eu conheço a resposta, você pode confiar em mim”.

Em decorrência desse raciocínio, o autor propõe a seguinte máxima: 
“o ethos é o ponto final do questionamento” (MEYER, 2007, p. 35, grifos 
do autor). Com essas palavras do filósofo belga, finalizamos nossas 
observações sobre a “deliberação”.

Ultrapassado esse importante passo, o auditório se vê em posição de 
poder fazer uma “escolha”. Na esteira do estagirita, “a escolha, de fato, 
é acompanhada de razão e de pensamento” (ARISTÓTELES, 2015, p. 
68). Interessante observar, portanto, que razão e emoção podem andar 
de mãos dadas no desenlace do processo persuasivo. Porém, isso só 
ocorrerá quando não estivermos diante de uma paixão avassaladora, que 
cega e embota as vias da razão, o que ocorre com bastante frequência.

Quando o campo racional entra em ação nas decisões e escolhas 
que fazemos, saímos do universo estritamente passional, para adentrar 
no âmbito das virtudes e dos vícios. Como declara o filósofo grego, “as 
virtudes são certas escolhas, ou ao menos não ocorrem sem uma escolha” 
(ARISTÓTELES, 2015, p. 48). É nesse sentido que, na obra do estagirita, as 
disposições são “nosso comportamento bom ou mau relativo às paixões”. 
Assim, o elemento “disposição”, inserido no diagrama, funciona como a 
mola propulsora da atitude, é o que dispõe à ação.

Com as reflexões expostas nos parágrafos anteriores, consideramos 
finalizadas, momentaneamente, nossa ampliação da trajetória das 
paixões. Como o próprio mestre, em sua obra Categorias, nos ensina: a 
proposição e a opinião são imutáveis, enquanto durem.16

16 A esse respeito, ver “Comentários” do tradutor à obra Da interpretação.
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cOnsiderações finais

Foi com recursos largamente teóricos 
que Aristóteles chegou longe, tão longe 
que até mesmo aproximou-se de nós.

(Maria Cecília Gomes dos Reis)

Todas as vezes que me coloco diante de algum tratado, ou mesmo 
de algum excerto, que compõe o corpus aristotelicum fico estarrecida 
e me pergunto: como pode ser que um homem nascido há exatos 2.405 
anos tenha conseguido sistematizar todas essas coisas? De onde vem 
tanta perspicácia metodológica e tamanho brilhantismo? Como pode ser 
que a neurociência no século XXI, com todo o seu aparato científico-
tecnológico, venha confirmar muitos dos achados do antigo filósofo? 
Creio que essas perguntas vão continuar ressoando ao longo dos anos 
e, quem sabe até, nos próximos séculos. As respostas a elas não são 
simples, mas há algumas hipóteses que gostaria de deixar registradas 
aqui nessas considerações finais. Para isso, baseio-me no raciocínio de 
Reis (2012), em introdução à obra De anima. Aristóteles era imbuído, 
em todas as suas investigações, de um enfoque interdisciplinar, pois 
reconhecia a irredutibilidade das áreas de conhecimento e mantinha, 
por essa razão, a firme disposição de investigar os possíveis vínculos 
existentes entre elas. Além disso, e o que mais me salta aos olhos, é seu 
caráter não dogmático acerca dos fatos observados; ao contrário, valia-
se de um espírito crítico e analítico.

Com este capítulo, espero ter contribuído para lançar uma luz, 
a partir das lentes de minha observação, acerca do trato aristotélico 
às paixões humanas. Espero ter conseguido instigar novos olhares e 
intrigar os pesquisadores desse fascinante campo do conhecimento.

Quero ressaltar ainda que perscrutar a instância do pathos tem 
me ajudado, mais do que nunca, a me aproximar de um entendimento 
daquilo que vem a ser a psykhê, a alma humana. Com Freud, já havia 
deflagrado a soberania do inconsciente e, assim, havia compreendido 
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que “existo onde não penso”. Com Aristóteles, fui conduzida a repensar 
minha natureza. Passei, então, a conceber o ser humano como aquele 
que, ao longo de toda sua existência, luta para ter controle racional 
daquilo que lhe escapa e, ao mesmo tempo, o constitui: seu universo 
passional.
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O MOVER DAS PAIXÕES NA SENTENÇA JUDICIAL

Acir de Matos Gomes
Gabriel Campos Frade Machado

Lívia Furlan Telini

Para ter existência válida, um processo judicial deve obedecer 
inúmeras regras previstas nas leis, como também, é preciso estar em 
consonância com as respectivas interpretações dadas pelos doutrinadores 
e a jurisprudência – decisões dos Tribunais Superiores. Depois de 
cumpridas essas regras e normas, o processo é construído por meio de 
procedimentos técnicos, portanto, marcado por uma racionalidade, na 
qual se veda ao magistrado o julgamento marcado pelas emoções, pelas 
paixões, despertadas por meio das partes e de seus representantes. 
Adotamos, neste capítulo, o conceito de racionalidade a partir da visão 
de Grácio (1998, p. 65), que assim expõe: “se a interpretação é o modo 
de ser da razão histórica, a argumentação e a retórica são os meios 
através dos quais, por um trabalho de crítica, solidário de um esforço de 
persuasão, a racionalidade interpretativa se revela na sua competência 
prática”.

Para Reale (1995, p. 1) “aos olhos do homem comum o Direito é a 
lei e a ordem, isto é, um conjunto de regras obrigatórias que garante 
a convivência social graças ao estabelecimento de limites à ação de 
cada um de seus membros”. Nesse sentido, o Direito é uma ciência 
capaz de pacificar socialmente os conflitos de uma sociedade, por 
meio da aplicação das leis aos casos concretos. É importante destacar 
que a prestação jurisdicional, a existência de uma ação até a sentença 
e a manifestação do juiz, dependem de provação pela parte lesada ao 
Estado-Juiz, em razão da inércia da jurisdição.

 O autor da ação, aquele que dá início ao processo contra o réu – na 
visão do autor, é quem violou o seu direito –, deve requerer ao juiz que 
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aplique o direito e faça justiça no caso colocado em discussão. O nosso 
ordenamento jurídico, como regra, veda a obtenção do direito-justiça 
sem a intervenção do Poder Judiciário. Em raras hipóteses, o direito 
violado pode ser defendido pela própria pessoa – autotutela – sem a 
intervenção do Juiz, ainda mais quando se trata de ação penal pública. 
Por ação entende-se:

O direito de pedir ao Estado-Juiz a aplicação do direito 
penal objetivo a um caso concreto. É também o direito 
público subjetivo do Estado-Administração, único titular do 
poder-dever de punir, de pleitear ao Estado-Juiz a aplicação 
do direito penal objetivo, com a consequente satisfação da 
pretensão punitiva. (CAPEZ, 2018, p. 166)

Com isso, há no processo penal a figura do juiz, do promotor, do 
réu, do advogado do réu ou quando esse inexistir, a figura do defensor 
público, que também realiza a defesa do réu que não contratou advogado 
particular. O promotor, no processo penal, defende os interesses da 
sociedade e, cabe a ele, nas ações penais públicas, o ingresso das ações. 

Como sujeito essencial do processo, está a acusação representada pelo 
Ministério Público, que, por força de atribuição constitucional, detém a 
titularidade exclusiva para propor ação penal pública incondicionada, 
cabível na maioria dos crimes do Código Penal. Nesse sentido, para 
Capez: 

O Ministério Público é instituição permanente, essencial 
à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa 
da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127, caput). Na 
esfera penal, o Ministério Público é a instituição de caráter 
público que representa o Estado-Administração, expondo 
ao Estado-Juiz a pretensão punitiva. (CAPEZ, 2018, p. 228)

O juiz no processo penal é a pessoa investida de jurisdição capaz de 
julgar o conflito de interesse – lide – e, como representante do Estado, é 
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obrigado a julgar com imparcialidade. Para Capez, o juiz age:

Como sujeito imparcial, cuja razão de estar no processo 
reside na realização pacífica do direito material penal, 
que, como se sabe, não pode ser voluntariamente aplicado 
pelas partes, o juiz coloca-se super et inter partes, isto é, 
substituindo a vontade destas e dizendo, no caso concreto, 
qual o direito substancial aplicável. (CAPEZ, 2018, p. 226)

O réu, no processo penal, tem que estar representado por advogado 
ou defensor público e, depois de produzidas as provas, ao final, há o 
pronunciamento do juiz que é denominado de sentença, que tem por 
escopo, no âmbito penal, condenar ou absolver o réu dos fatos narrados 
na denúncia – acusação feita pelo Promotor de Justiça. A sentença, 
embora seja proferida pelo juiz de acordo com a persuasão racional1, 
formada pela manifestação das partes e das provas produzidas, deve 
também seguir os pressupostos objetivos elencados no artigo 381 do 
Código de Processo Penal, que são:

 A sentença conterá:

I  -  os nomes das partes ou, quando não possível, as 
indicações necessárias para identificá-las;
II - a exposição sucinta da acusação e da defesa;
III - a indicação dos motivos de fato e de direito em que se 
fundar a decisão;
IV - a indicação dos artigos de lei aplicados;
V - o dispositivo;
VI - a data e a assinatura do juiz2.

1 Artigo 155 do Código de Processo Penal. O juiz formará sua convicção pela livre 
apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar 
sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, res-
salvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
2 Código de Processo Penal. Decreto lei nº 3.689, de 03 de outubro de 1941. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Decreto-Lei/Del3689.htm. Acesso em: 25 jul. 
2020.
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Nosso objetivo é o de verificar a existência ou não da trajetória das 
paixões na sentença judicial proferida em uma ação penal. Com suporte 
teórico de análise na proposta apresentada por Figueiredo (2020), a 
qual, alicerçada nas Paixões Aristotélicas – Calma, Amor, Ódio, Temor, 
Confiança (segurança), Vergonha, Impudência (desvergonha), Favor 
(obsequiosidade), Compaixão (piedade), Indignação, Inveja, Emulação 
e Desprezo – apresenta fases, um percurso do mover do pathos. 
Para a referida autora, essa trajetória é constituída pelas fases da 
disponibilidade, da identificação, do despertar da paixão, da mudança 
de julgamento e da ação.

Diante da racionalidade do juiz, que deve proferir uma sentença 
imparcial e fundamentada na lei e nas provas produzidas, mostra-se 
intrigante pensar e poder afirmar ou não, que o Estado, representado 
pelo juiz, ao decidir, vale-se das paixões. Existe pathos em uma sentença/
decisão judicial? Acreditamos que sim, e tentaremos mostrar que o 
percurso proposto por Figueiredo também está presente na sentença 
judicial que é o objeto de análise deste capítulo.

O julgador, antes de tudo, é um ser humano, portanto, dotado de 
racionalidade e sentimentos, os quais estão imbricados e, por força do 
exercício profissional e da imparcialidade, marcada pela fundamentação 
exigida pela lei, as sentenças revelam de forma expressa a razão, os 
fundamentos, mas as paixões também estão presentes, por mais que se 
busque escondê-las. 

Nosso objeto de análise é uma sentença proferida pelo juiz da 2ª. 
Vara Criminal da Comarca de Franca – SP – processo nº. 1502622-
45.2018.8.26.0196. Inicialmente, a ação penal tem como denúncia a 
prática de crime de tentativa de homicídio qualificado por recurso 
que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido (artigo 121, 
parágrafo 2º, inciso IV do Código Penal), de competência do Tribunal do 
Júri. 
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O réu faz a defesa e, depois de ouvir as testemunhas e o próprio réu, 
o juiz decide pela desclassificação do crime de tentativa de homicídio 
qualificado e encaminha o processo para a Vara Criminal. O réu que 
inicialmente seria julgado pelo Tribunal do Júri, por votação secreta dos 
jurados leigos, com a desclassificação, passa a ser processado e julgado 
por juiz togado ou conhecido também como juiz de primeiro grau.

O Ministério Público, diante da decisão de desclassificação, 
apresenta denúncia pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, 
caput, do Código Penal, e 15, caput, da Lei Federal nº. 10.826/2003, na 
forma do artigo 70, do Código Penal, sob a alegação de ter o réu, no dia 24 
de outubro de 2018, comparecido na borracharia da vítima e consertado 
o pneu de sua moto. No dia seguinte, o réu comparece novamente na 
borracharia e alega que sofreu uma queda em razão do mau conserto 
realizado pela vítima, a roda se desencaixou e o réu se acidentou. 

Houve discussão pelo fato de a vítima ter se negado a reparar os 
danos na motocicleta. O réu sai do local e volta alguns minutos depois 
portando arma de fogo, e dispara por duas vezes contra a vítima. O tiro 
acerta nas costas da vítima e causa lesão de natureza leve. Percorrido 
todo o trâmite processual, depois de ouvir testemunhas, a vítima e o 
réu, o juiz profere sentença condenatória, na qual acolhe os fatos e 
fundamentos contidos na denúncia. 

O art. 129 do Código Penal Brasileiro prevê, para a pena privativa de 
liberdade do delito de lesão corporal leve, de 03 (três) meses a 01 (um) 
ano de detenção. Na dosimetria da pena, (primeira fase) o juiz observa 
existir circunstâncias favoráveis ao réu, que estão elencadas no artigo 
59 do mesmo código, e fixa a pena base em apenas 03 (três) meses de 
detenção. Por tudo isso, incide uma agravante na pena (reincidência), 
juntamente com a confissão do réu, assim, o juiz exaspera a pena de 03 
(três) meses para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias (segunda fase). Esta 
pena prevalece na terceira fase. 
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Com relação ao crime de disparo de arma de fogo, com fundamento 
no artigo 15 da Lei n° 10.826/03, que prevê a pena privativa de liberdade 
de 02 (dois) a 4 (quatro) anos de reclusão e multa, por não ser um delito 
de menor potencial ofensivo, na primeira fase da dosimetria da pena 
as circunstâncias foram favoráveis ao réu e, desse modo, o juiz fixa a 
pena base de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda 
fase da dosimetria, é fixada a pena em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses 
de reclusão e 11 (onze) dias-multa por conta da reincidência, que é uma 
agravante de pena. 

Porém, com base na confissão que também é levada em consideração 
na segunda fase, o juiz retorna a pena para 02 (dois) anos de reclusão 
e 10 (dez) dias-multa. Por ser atenuante de pena, o juiz se utiliza da 
ponderação equitativa, na qual a agravante e a atenuante se igualam e 
se compensam e mantém o patamar da primeira fase sem aumento ou 
diminuição para a fase final. O mesmo tempo de pena e valor dos dias 
multas é considerado na terceira fase, e, desta forma, o réu é condenado 
a cumprir a pena em regime semiaberto.

Ao observar os fatos narrados e descritos, entendemos que a paixão 
da cólera está presente na sentença que julga procedente a ação penal e 
condena o réu. Para Figueiredo essa paixão

É um impulso de vingança, causado por injustificada 
negligência em relação ao outro ou aos que são seus 
queridos. Essa paixão reequilibra a diferença causada 
pela insolência, pelo despeito e pelo desprezo. Consiste 
na tentação de causar desgosto ao outro. Tange, portanto, 
ao pessoal, a questões particulares entre sujeitos. 
(FIGUEIREDO, 2019, p. 9)

Não se pode admitir que no processo judicial um juiz julgue com 
vingança, mas, pela definição da paixão da cólera, é possível afirmar 
que, por meio da sentença, o juiz sente o desprezo do réu para com a 
vítima, e busca reequilibrar essa diferença por meio da sentença. Por 
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se tratar de uma questão pessoal, que envolve o réu e a vítima, o juiz 
considera a vontade do réu de fazer justiça com as próprias mãos como 
desarrazoada ao afastar a alegação de legítima defesa.

Em todo discurso, mesmo no judicial, em que o logos e o ethos  também 
são provas retóricas por excelência, é possível focar a argumentação no 
pathos, nas questões que emocionam o auditório – juiz – e se revelam 
como instrumento da persuasão. Para Aristóteles (2015):

Persuade-se pela disposição dos ouvintes, quando estes 
são levados a sentir emoção por meio do discurso, pois os 
juízos que emitimos variam conforme sentimos tristeza 
ou alegria, amor ou ódio. É desta espécie de prova e só 
desta que, dizíamos, se tentam ocupar os autores atuais de 
artes retóricas. E a ela daremos especial atenção quando 
falarmos das paixões. (ARISTÓTELES, 2015, p. 63)

Ao analisar a sentença é difícil afastar a existência da paixão e 
considerar que o magistrado foi movido apenas pela racionalidade 
(logos) decorrente das manifestações das partes, pois os argumentos 
pautados nas paixões do auditório são persuasivos, e a forma de encarar 
determinados fatos é alterada de acordo com os sentimentos das pessoas 
envolvidas.

O juiz afasta, na sentença, as alegações do réu quanto à legítima 
defesa e à aplicação da subsidiariedade expressa prevista no artigo 
15, caput, do Estatuto do Desarmamento (Lei Federal nº. 10.826/2003). 
Dispõe efetivamente esse artigo que: “disparar arma de fogo ou acionar 
munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou 
em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a 
prática de outro crime.” Ao alegar a legítima defesa, necessariamente, o 
réu tenta atrair para si uma aprovação de sua conduta, aprovação essa 
que não obteve. Da mesma forma, como o disparo de arma de fogo teve 
a finalidade de praticar a lesão corporal, o juiz deveria absolver o réu 
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desse crime, uma vez que o condena pela lesão corporal praticada por 
arma de fogo. 

Pelo fato de o crime já ter sido desclassificado de tentativa de 
homicídio qualificado para lesão corporal leve, pelo Juiz da Vara do Júri, 
tanto o Ministério Público quanto o juiz da Vara Criminal mostraram-se 
movidos pela paixão da cólera, pois, de acordo Meyer (2000, p. XXXIX) 
ao se referir a Aristóteles, “as paixões estão intimamente associadas 
ao prazer e ao sofrimento – por conseguinte, ao apetite sensível, o 
qual é flutuante e por isso desestabiliza o homem”. É possível que a 
paixão da indignação também se faça presente por se entender que a 
desclassificação do crime foi imerecidamente concedida ao réu.

Por serem as paixões estados transitórios, são também suscetíveis 
de serem alteradas e revertidas. Nota-se que o processo inicialmente 
tem como denúncia a prática de crime de tentativa de homicídio, mas 
que esse crime é afastado. Inicialmente, o réu pode ter praticado um 
crime muito mais grave segundo a denúncia, mas, em razão das provas 
e da manifestação da defesa, prevalece a desclassificação por crime 
diverso da tentativa de homicídio qualificado. Disso, podemos entender 
que a paixão da calma esteve presente como forma de “apaziguamento 
após um tormento estrondoso” que recria a “simetria entre os sujeitos”. 
O crime de tentativa de homicídio  é muito mais grave do que o que o réu 
efetivamente praticou. 

Nota-se, assim, que, na segunda denúncia e no segundo julgamento, 
que é o objeto da nossa análise, tanto o Ministério Público (acusação) 
quanto o Juiz não se movem pela mesma paixão despertada pelo orador 
(réu) na primeira denúncia. Nesta primeira, que gera a desclassificação, 
há mais simetria com o discurso do réu. Na segunda denúncia, a 
simetria é com o discurso da acusação e, portanto, há total afastamento 
dos discursos da defesa. Se antes o juiz é movido pela calma, agora, no 
segundo julgamento, a paixão da cólera reina.
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Identificadas as paixões, notadamente a da cólera, no segundo 
julgamento, ao percorrer a trajetória das paixões proposta por Figueiredo 
(2020), analisamos os estágios dentro desse processo persuasivo. O 
primeiro estágio é o da disponibilidade. O juiz é o auditório das partes, 
e, em razão da sua formação, da sua prática forense, acostumado com as 
manifestações das partes, conjunto de hábitos e o trâmite processual, já 
possui um reservatório no qual organiza as suas emoções.

Ele parte do princípio de que seu julgamento deve ser imparcial e que 
deve dar tratamento isonômico; contudo, ao julgar, necessariamente, 
precisa fazer o confronto entre a acusação e a defesa, e, ao estar inserido 
nessa dialética, em razão dos discursos apresentados, a razão e a emoção 
são despertadas e reveladas na sentença. Acreditamos que todos os 
seres humanos possuem um reservatório das paixões e, portanto, o juiz 
possui a disponibilidade previamente estabelecida, e que as paixões ali 
dispostas são pinçadas em razão dos discursos apresentados.

Assim, em um julgamento, as partes, cada uma com seu ponto de 
vista e entendimento, decidem suas estratégias para persuadir e, para 
tanto, despertam no juiz o resgate das paixões disponíveis e tentam 
resgatar, no interior da disponibilidade, a memória, as experiências 
vividas e a ponderação necessária para que a sentença seja justa. 

Nos processos judiciais, essa disponibilidade também impera por 
imposição legal, uma vez que o juiz não possa se eximir de julgar; 
portanto, há uma “disponibilidade legal” que obriga o magistrado a ler e 
ouvir os discursos das partes – acusação e defesa – que são: a vítima, as 
testemunhas e o réu. Todos esses discursos obrigam o juiz a resgatar as 
paixões existentes. 

 A sentença é o discurso do magistrado em relação aos discursos das 
partes. Ao analisar os fatos e fundamentos jurídicos, o juiz é chamado 
a se identificar com um ou outro discurso, embora, pode aceitar total 
ou parcialmente qualquer um deles. Nesse momento, entendemos que, 
necessariamente, na sentença há a identificação como prevista pelo 
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percurso apresentado por Figueiredo (2020). O juiz, para julgar, precisa 
lançar mão da função intelectual, precisa sentir o que de “verdade” 
existe no processo, uma “verdade” que é reconstruída pelas provas, que 
retoricamente deve ser chamada de verossimilhança. No nosso objeto 
de análise, a identificação está presente neste excerto em que o juiz, na 
sentença afirma:

O contexto das provas produzidas nos autos é consistente 
em imputar ao réu a prática dos delitos de lesão corporal 
e disparo de arma de fogo narrados na denúncia. Até 
mesmo porque a defesa não produziu qualquer prova que 
desacreditasse o depoimento da vítima. Pelo contrário, 
ainda que tenha afirmado que os disparos não foram 
efetuados em direção a ela e que os teria feito para se 
defender, ofereceu versão coerente com o que narrado na 
exordial no que tange à dinâmica dos fatos. Além disso, seu 
relato foi confirmado pelo laudo pericial (pág. 13/17) e na 
linha dos depoimentos do policial militar e da vítima, nos 
exatos termos da denúncia e boletim de ocorrência.

Ao analisar o conjunto probatório, o juiz cria imagens mentais que 
informam sobre as partes e como elas agem sobre esse conjunto de 
provas. Há uma interpelação da alma em razão da percepção sensível 
(aisthesis), da memória (mneme) ou da imaginação (phantasia), segundo 
Figueiredo (2020 apud MENEZES E SILVA, 2013).

Na terceira fase do percurso da trajetória das paixões, está a mudança 
de julgamento. Por impositivo legal, nos processos penais, o juiz tem 
que, na dúvida, julgar favorável ao réu. Deste modo, entendemos que, 
um juiz ético e técnico, ao receber uma ação penal, somente pode 
condenar se, ao final de todo o processo, ficar evidentemente provada a 
culpa ou dolo do réu.

Neste sentido, dentro princípio legal, o juiz penal deve ter um 
julgamento, em tese, favorável ao réu quando o processo carecer de 



trajetória das paixões: uma retórica da alma

66

provas e, no objeto de análise, diante da desclassificação anterior das 
provas produzidas, há uma mudança de julgamento, pois o juiz afasta 
qualquer dúvida quanto à autoria e materialidade, afasta o discurso 
da defesa para acolher o discurso da acusação: “Diante deste quadro, 
inexistem dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva dos crimes 
de lesão corporal leve e de disparo de arma de fogo, condutas tipificadas, 
respectivamente, no artigo 129, caput, do Código Penal, e no artigo 15, da 
Lei n.º 10.826/03”. Afirma ainda o juiz:

E as alegações da defesa não merecem prosperar, 
assim e no ponto. Ao contrário, o conjunto probatório é 
consistente em imputar ao réu a prática dos delitos em 
questão, contra a vítima Lupércio, narrados na denúncia. 
Assim, a jurisprudência, TJSP - Apelação nº 0011203-
54.2006.8.26.0161, 3ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Ruy 
Alberto Leme Cavalheiro, DJ. 8.05.2012.

O juiz se mostra disponível às teses apresentadas pela acusação 
e defesa, busca entender as diferenças sobre a questão criminal 
apresentada e, como afirma Meyer (2007, p. 25), realiza “a negociação 
da diferença entre os indivíduos sobre uma questão”. Nesse sentido, 
para afastar o discurso da defesa e evidenciar a mudança de julgamento 
do auditório, analisa de forma racional as provas produzidas, mas não 
consegue afastar a força do pathos revelada pela confiança (segurança) 
de condenar o réu.

A paixão da indignação também é despertada no momento em que 
o juiz afirma que o réu porta uma arma e munições, efetua disparo e 
põe em risco a coletividade e as pessoas que transitavam perto da 
borracharia. Logo, ao se referir ao perigo a que é exposta a coletividade 
e o trânsito de pessoas, o juiz “compreende a dor ao avistar o sofrimento 
de alguém, ou de si mesmo, sem o ter merecido”. Por isso:

Não há que se falar em insuficiência probatória. O réu, na 
Polícia e em juízo, confirmou a prática delitiva, narrando 
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de forma coerente com a denúncia as circunstâncias do 
crime. Qualificou sua confissão, contudo, com a alegação 
de legítima defesa, em nada comprovada, de modo que, 
no ponto, sua narrativa não prospera. Ora, nada típica de 
legítima defesa a conduta daquele que vai na direção da 
vítima portando arma de fogo, sobretudo após acidente 
automobilístico cuja responsabilidade a ela atribui, em 
ambiente hostil. Além disso, no mais, a confissão do réu 
foi corroborada pelas demais provas orais produzidas 
em juízo. [...] Nesse sentido, houve nítida exposição da 
coletividade a perigo, pois as condutas de portar arma e 
munições, ainda que por curto período de tempo, bem como 
efetuar disparos com ela, mostram-se totalmente capazes 
de expor a risco a segurança da coletividade. Ademais, 
além de portar a arma em questão por algumas horas, em 
via pública, ainda efetuou disparos em uma borracharia, 
portanto, com trânsito de pessoas3.

Por outro lado, há pelo magistrado, na trajetória das paixões, depois 
da disponibilidade e da identificação, uma mudança de julgamento que 
se coaduna com o discurso apresentado pela acusação, tanto que chega 
a expressar na sentença que o acolhe e acresce como fundamento para 
decidir: “Somem-se a isso as bem-lançadas alegações do Ministério 
Público, que se manifestou pela procedência do pedido inicial, que 
acresço aos presentes fundamentos como razão de decidir, para evitar 
repetições infrutíferas”4.

Superada a mudança de julgamento, o juiz passa para a outra fase da 
trajetória das paixões que é a da ação, a tomada de decisão. O juiz, como 
auditório, vê-se na posição de fazer escolhas como: julgar improcedente, 
total ou parcialmente procedente a ação, absolver ou condenar em 
penas mais brandas ou mais severas; contudo, ao julgar procedente a 
ação e condenar o réu, da forma como condena, percorre não só o trajeto 
passional, mas também o processual, que também é racional e revelador 

3 Sentença Judicial sob o n° 1502622-45.2018.8.26.0196, página 198.
⁴ Sentença Judicial sob o n° 1502622-45.2018.8.26.0196, página 197.
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da virtude. 

O juiz, para afastar o discurso do réu e o condenar também pela 
prática do crime de disparo de arma de fogo, mesmo diante do pedido do 
réu de aplicação do princípio da subsidiariedade, afirma que:

Houve nítida exposição da coletividade a perigo, pois 
as condutas de portar arma e munições, ainda que por 
curto período de tempo, bem como efetuar disparos com 
ela, mostram-se totalmente capazes de expor a risco a 
segurança da coletividade. Ademais, além de portar a 
arma em questão por algumas horas, em via pública, ainda 
efetuou disparos em uma borracharia, portanto, com 
trânsito de pessoas5.

Para Aristóteles (2015, p. 68), “a escolha, de fato, é acompanhada de 
razão e de pensamento”; portanto, o juiz ao percorrer todo o trâmite 
processual, ao sentir as emoções despertadas pelas partes, precisa 
ser técnico e fundamentar a sua escolha, a sentença. Desta forma, 
entendemos que o magistrado vê a conduta do réu como ruim e 
desprezível, e, ao sentir a paixão da cólera, decide pela condenação do 
réu por ter sido persuadido pelo discurso da acusação.

Na sentença, o juiz utiliza o termo “reitero” como forma de mostrar 
a paixão da cólera em relação à conduta praticada pelo réu. A frase ainda 
vem formada pelas palavras “importante salientar”, ou seja, a emoção 
sentida pelo magistrado é tamanha que não basta apenas narrar os fatos 
e as provas, é necessário “reiterar”, reforçar, para mostrar a importância 
da condenação. 

A cólera também pode ser sentida quando o juiz menciona que o 
réu “tentou se esquivar”, que as suas “afirmações são pouco críveis” e 
que os “disparos foram sim, em sua direção e pelas costas”. A frase é 
também marcada pela afirmação “sim” para revelar que o discurso do 
5 Sentença Judicial sob o n° 1502622-45.2018.8.26.0196, página 198.
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réu não pode, de modo algum, ser acolhido. Há um desejo de que o réu 
sinta o mal por ele praticado. Assim, o magistrado afirma: 

Reitero, importante salientar que, ainda que o réu tenha 
narrado e confessado a dinâmica dos fatos de forma 
coerente com o que apurado, tentou se esquivar, afirmando 
ter efetuado os disparos para cima e para se defender 
de agressão iminente do ofendido. Entretanto, estas 
afirmações são pouco críveis, porque não se comprovou 
a suposta agressão e, principalmente, deve-se considerar 
que a orientação do projétil deu-se com entrada pelas 
costas, região escapular, o que comprova que os disparos 
foram, sim, em sua direção e pelas costas6.

Ao ser persuadido pelo discurso da acusação, o juiz, no último estágio 
da trajetória das paixões – ação –, na parte dispositiva da sentença, 
condena o réu pela prática do crime de lesão corporal leve e pelo crime 
de disparo de arma de fogo, com aumento de pena e com fixação do 
regime semiaberto. Assim, ele sentencia: 

Pelos fundamentos expostos, JULGO PROCEDENTE a 
pretensão punitiva para condenar H. A., qualificado nos 
autos, como incurso nos delitos previstos no artigo 15, da 
Lei n° 10.826/03, c.c. artigo 129, caput, na forma do artigo 
70, estes do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 
2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 
dias-multa, no valor unitário mínimo. Autorizado o apelo 
em liberdade. Condeno o réu ao pagamento das custas 
processuais, no valor de 100 (cem) UFESP’s, ante o disposto 
no artigo 4º, §9º, alínea “a”, da Lei Estadual nº 11.608/03, 
ressalvando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2º, 3º, 
9º e 12, da Lei nº 1.060/507.

Deste modo, há na sentença a individualização da pena que parte 
dos dispositivos gerais para o particular. As leis gerais são aplicadas 

⁶ Sentença Judicial sob o n° 1502622-45.2018.8.26.0196, página 197.
⁷ Sentença Judicial sob o n° 1502622-45.2018.8.26.0196, página 200.
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pelo juiz de forma individualizada e em consideração às condutas e 
condições pessoais do réu. A sentença é um acontecimento humano 

que constitui um fato jurídico; portanto, não consegue se esquivar das 
emoções. Existe uma declaração de vontade em toda decisão judicial e 
essa decisão, por mudar o mundo exterior, é um ato de inteligência, mas 
também de vontade. Nesse sentido, 

parece evidente que em toda a sentença há simultaneamente 
um elemento lógico e um elemento volitivo, uma 
operação da inteligência e uma manifestação da vontade. 
CARNELUTTI observa que estamos em presença de um ato 
de vontade, e não de um simples ato de inteligência, todas 
as vezes que o homem desenvolve sua energia psíquica 
para provocar uma mudança no mundo exterior (REIS, 
1946, p. 217-218 apud MARQUES, 1998, p. 28).

Por fim, a trajetória das paixões proposta por Figueiredo (2020), ao 
ser aplicada na sentença judicial, objeto da nossa análise, revelou que o 
ato humano, ainda que revestido sob o manto do judiciário, ou sob a toga 
do juiz, de uma racionalidade centrada aparentemente no logos, também 
percorre as cinco fases dessa trajetória. A linguagem jurídica, técnica 
e própria do gênero judicial, não consegue afastar o que juiz sentiu, 
experimentou e acreditou, enfim as paixões que o moveram a proferir 
a sentença condenatória. A Trajetória das paixões é eminentemente 
retórica por ser capaz de revelar que entre as palavras e a realidade, 
entre a linguagem e a experiência humana, os afetos, as emoções, 
as paixões do auditório são componentes que os oradores judiciais 
(acusação e defesa) precisam conhecer e saber utilizar para persuadir o 
auditório juiz. A trajetória das paixões proposta por Figueiredo (2020), 
portanto, é uma “engenharia para persuadir” que todos os oradores 
precisam conhecer. 
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AUDITÓRIO PARTICULAR, DISPONIBILIDADE 
E IDENTIFICAÇÃO: APROXIMAÇÕES ENTRE 

PROCESSOS RETÓRICO-IDENTITÁRIOS

Alan Ribeiro Radi1

intrOduçãO

Há belos versos de um poeta francês, chamado Charles de Baudelaire, 
em que se diz: “Embriaga-te sem cessar/ De vinho, de poesia ou de 
virtude./ A teu gosto.” Nesses versos, há um convite do eu lírico para 
que a sobriedade seja deixada, em detrimento da embriaguez, para que 
a vida se torne suportável. Muito mais que simples apologia a uma vida 
boêmia, o gesto de abandonar a racionalidade tornou-se uma reflexão 
filosófica bem antes que o poeta mencionado houvesse sido concebido. 
O grande filósofo Aristóteles, quatro séculos antes de Cristo, vai dizer 
que a paixão, em detrimento da razão, torna um auditório mais propenso 
a aceitar as teses que lhe são direcionadas quando está sob seu efeito.

A teoria das paixões oriunda das reflexões de Aristóteles, dada sua 
importância teórica, se faz ecoar até nossos dias, muito além disso, 
nunca se fez tão atual quanto agora. As remissões à teoria das paixões 
se dão sob a perspectiva da filosofia, psicologia, sociologia e, como nós 
o fazemos, sob a perspectiva dos estudos da linguagem. Assim, Maria 
Flávia Figueiredo debruçou-se sobre o construto teórico do filósofo de 
Estagira e dos estudiosos que deram continuidade às reflexões dele, dos 
quais, gostaríamos de destacar Michel Meyer e Carmen Trueba Atienza. 

Como fruto de suas pesquisas, Figueiredo formulou a trajetória das 
paixões, em que propõe cinco etapas para o processo de despertar das 
emoções, quais sejam: Disponibilidade, Identificação, Despertar da Paixão, 

1 Doutorando em Linguística pela Universidade de Franca (Unifran). Trabalho de-
senvolvido com fomento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior – Brasil (CAPES) – código de financiamento 001
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Mudança de Julgamento e Ação. Das quais, duas etapas possuem caráter 
inédito, que são a disponibilidade e a identificação. Elas são anteriores 
ao despertar das paixões e não há na literatura formulações teóricas a 
seu respeito. Assim, é sobre elas, associadas ao conceito de auditório 
particular, que nos debruçaremos para a formulação deste capítulo.

Ao considerar que, tanto as etapas da disponibilidade e da 
identificação, quanto a base do auditório particular são processos que 
se estabelecem por similaridade de valores, buscaremos evidenciar as 
possíveis correlações e imbricamentos existentes entre elas.

À parte das formulações teóricas, empreenderemos uma análise 
qualitativa de objeto de estudo para identificação prática do construto 
teórico. Para tal, selecionamos o discurso do pastor Silas Malafaia em 
resposta ao comercial da empresa O Boticário, formulada para o dia dos 
namorados do ano de 2015.

Havendo, pois, definido os objetivos para este trabalho, passemos às 
considerações teóricas das quais nos valeremos durante sua elaboração.

cOnsiderações teóricas

À parte das proposições teóricas elaboradas pela Doutora Maria 
Flávia Figueiredo, norteadora das reflexões empreendidas neste livro, 
teceremos, neste item, algumas considerações teóricas que serão de 
grande valia para a corroboração das ideias que apresentaremos em 
nosso capítulo. Tais considerações versarão a respeito dos conceitos de 
auditório particular, disponibilidade e identificação e contribuirão para 
nosso entendimento acerca das possíveis aproximações existentes entre 
os processos constituintes desses conceitos. 

Em relação a auditório particular, consideremos que 

é aquele situado temporal e espacialmente, constituído 
por um grupo particular, delimitado. O orador, ao adaptar-
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se a tal auditório, apoia-se em teses que, ao menos 
em princípio, podem diferir ou mesmo se opor a teses 
admitidas por outros auditórios. Dessa forma, aquilo que 
é aceito por um auditório particular tem eficácia apenas 
no interior dele, tendo em vista que aquilo que persuadiu 
determinado auditório pode não obter sucesso em outro. 
Ao dirigir sua argumentação a um auditório particular, o 
orador pode tomar crenças particulares, compartilhadas 
ao menos por membros daquele grupo, como pontos de 
partida da sua argumentação. Assim, aquilo que é aceito 
nesse auditório não tem validade exterior, para além dos 
contornos daquele grupo. (ALVES, 2015, p. 119)

Com base nas proposições do excerto supracitado, cumpre 
destacar o fato de que um auditório particular é considerado um 
“grupo particular, delimitado”. Sob nossa perspectiva, iremos 
considerá-lo, ainda, uma parcela da humanidade recortada temporal e 
espacialmente. Os discursos, formulados por determinado orador, que 
atendem às demandas argumentativas desse recorte da humanidade, 
podem ser divergentes daqueles que atenderiam às necessidades de 
outros auditórios particulares. Ou seja, para diferentes auditórios, 
possivelmente serão diferentes os discursos considerados de sucesso 
persuasivo.

Ademais, a respeito de auditório, devemos considerar o caráter 
bifurcado relacionado à sua constituição, que pode ser idealizada ou 
concreta. Com base em Aarnio, Alves (2015, p. 122, grifos do autor) 
declara: “O auditório concreto seria aquele composto de pessoas 
realmente existentes, um auditório fisicamente circunscrito, situado, 
enquanto o auditório ideal seria uma ficção, uma mera construção 
do orador”. Assim, pelo menos inicialmente, parece-nos que entre a 
idealização mental que o orador faz de seu auditório e sua circunscrição 
factual possa haver diferenças problemáticas. Dizemos isso porque 
consideramos a possibilidade de haver discrepâncias entre o que o 
orador imagina ser seu auditório e aquilo que de fato o é. 
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Os fatos que consideramos até aqui nos colocam diante de dois 
questionamentos importantes, quais sejam: a) se o auditório particular 
é um recorte composto por vários membros da humanidade, qual será o 
elo que une os componentes desse recorte? [e] b) se existe um auditório 
idealizado e outro concreto, de que maneira se soluciona o possível 
jogo problemático que emerge de sua bifurcação? Para responder tais 
questionamentos, analisemos algumas considerações sobre as etapas 
da disponibilidade e da identificação.

No processo de despertar das paixões, Figueiredo (2020, p. 41) 
considera que

[...] um discurso ganha poder persuasivo quando o orador 
consegue, para além do campo racional, atingir habilmente 
o terreno passional de seu auditório. Porém, esse intento só 
se viabiliza quando as emoções do auditório se encontram 
disponíveis para a exploração do orador.

Daí, podemos concluir que não basta apenas o orador ter vontade de 
submeter o auditório ao espetáculo das paixões; é fundamental que as 
paixões pretendidas pelo orador sejam/estejam disponíveis para aquele 
auditório, por isso o emprego do termo disponibilidade. Dessa maneira, 
a etapa da disponibilidade não diz respeito à abertura do auditório 
em relação ao discurso, como o uso cotidiano do termo pode levar a 
entender, fazendo pensar que se refira ao fato de uma pessoa estar ou 
não disponível para escutar o que o outro tem a dizer. A fim de ilustrar 
a dinâmica do termo, a autora propõe a metáfora das prateleiras de 
uma despensa, onde são depositados alimentos que ficam disponíveis 
para o consumo, assim como  determinadas emoções precisam estar 
disponibilizadas para que certas paixões sejam despertadas com êxito. 
Todavia, podemos nos questionar sobre como saber quais sentimentos, 
valores e memórias estão disponíveis em um auditório? A autora 
responde a esse nosso questionamento quando diz que
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O orador precisará, portanto, conhecer seu auditório, 
não apenas de forma superficial (a partir de informações 
como idade, raça, orientação sexual), mas de maneira 
muito mais íntima. Para isso, necessitará ter acesso 
à sua escala de valores, às suas preferências, ao seu 
conjunto de hábitos, para, somente assim, ser capaz de 
intuir a sua disponibilidade emocional. [...] O estágio da 
‘disponibilidade’, portanto, refere-se à disposição emocional 
do auditório e à sua acolhida em relação às emoções 
propostas em um determinado discurso. (FIGUEIREDO, 
2020, p. 41-42).

O conhecimento preciso e profícuo acerca do auditório constitui, de 
fato, a ferramenta correta para o sucesso no processo de despertar das 
paixões. Entretanto, nesse tocante, parece-nos emergir um problema. 
Sabemos que o auditório particular é constituído de vários membros. Se o 
conhecimento profundo do auditório disser respeito ao conhecimento de 
cada um de seus membros e suas ideias, memórias e escalas de valores, 
estaríamos diante de uma tarefa impossível de se realizar. Então, nos 
perguntamos: qual seria a natureza do conhecimento adequado acerca 
do auditório? 

A reflexão que responde a essa pergunta engloba a resposta para 
outra questão que já levantamos, a respeito de qual seria um possível 
elo que unifica vários membros em um auditório particular. Vamos 
esclarecer tais pontos com maior cuidado e clareza.

Comecemos por estabelecer que o profundo conhecimento do 
auditório suplanta o conhecimento individualizado de cada um de 
seus componentes. Assim, propomos considerar a rede de valores que, 
por similaridade, une vários indivíduos e transforma-os em auditório 
particular. Com o intuito de compreender melhor a constituição dessa 
rede de valores, vamos nos apoiar nas reflexões que a Análise de Discurso 
elabora sobre o conceito de ideologia.
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A evocação, que aqui fazemos desse conceito, distancia-se da visão de 
ideologia proveniente do senso comum, que a entende como um conjunto 
de ideias ou, ainda, como um conjunto de ideias subversivas, fator que 
confere a esse termo valor majoritariamente pejorativo. Consideramos, 
neste trabalho, o que Eni P. Orlandi vai chamar de definição discursiva 
da ideologia. Nas palavras da autora,

a ideologia, por sua vez, nesse modo de a conceber, não 
é vista como conjunto de representações, como visão 
de mundo ou como ocultação da realidade. Não há aliás 
realidade sem ideologia. Enquanto prática significante, 
a ideologia aparece como efeito da relação necessária do 
sujeito com a língua e com a história para que haja sentido. 
(ORLANDI, 2009, p. 48).

Sob essa ótica, consideramos a ideologia como aquela que direciona 
os sentidos mediante o gesto de interpretação de um objeto simbólico. 
Ela atua na produção de evidências, de maneira a provocar no indivíduo 
a ilusão de que aquilo que ele produz ou interpreta não poderia 
significar de outra maneira. Esse fenômeno ilusório acontece mediante 
o esquecimento de que há diferentes incursões históricas e distintas 
remissões a outros dizeres que encaminham o sujeito para significar de 
uma maneira e não de outra.

Assim, o trabalho da ideologia, colocado em funcionamento, faz 
vigorar aquilo que nós dissemos ser uma rede de valores que unifica 
vários membros em um auditório. Portanto, podemos dizer que o 
conhecimento da rede de valores de um auditório, bem como da ideologia 
que a norteia, contribui para o conhecimento profícuo do auditório.

Nessa perspectiva, entendemos que existe, entre os membros do 
auditório particular e seu orador, um direcionador de significações, ou 
seja, uma ideologia, que os coloca em condição de unidade frente a uma 
mesma questão, que lhes possibilitará interpretá-la de uma forma e não 
de outra. Para a Análise de Discurso, as regionalizações dos prováveis e 
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possíveis sentidos direcionados pela ideologia constituem as Formações 
discursivas. 

Consideremos que “o discurso se constitui em seus sentidos porque 
aquilo que o sujeito diz se inscreve em uma formação discursiva e não 
outra para ter um sentido e não outro.” (ORLANDI, 2009, p. 42-43). 
Além do explicitado pela autora, podemos acrescentar que a formação 
discursiva contribui para a produção dos sentidos não só quando se 
diz, mas também quando se interpreta. Portanto, pertencendo a uma 
formação discursiva que tem como origem uma mesma ideologia, 
reforça-se o elo que liga diferentes membros da humanidade em um 
único auditório particular, porque um mesmo tema os apaixona de 
maneira semelhante, e também eles tendem a acreditar que um mesmo 
tipo de solução seja a ideal para a questão levantada.

Com isso, mostramos que o conhecimento profundo do auditório, 
essencial para lograr sucesso no processo de despertar das paixões, 
amplia-se quando o orador conhece a formação discursiva e a ideologia 
que unificam aquele recorte da humanidade como grupo, melhor 
dizendo, como auditório particular. Então, o conhecimento do auditório 
tem cunho ideológico e essa mesma ideologia contribui para a composição 
do elo que unifica os diversos membros em auditório particular.

Além de todo o exposto, as considerações sobre a ideologia e a formação 
discursiva respondem nosso questionamento acerca do possível jogo 
problemático que poderia haver entre o auditório idealizado pelo orador 
e o auditório concreto que terá acesso a seu discurso. Considerando tudo 
sobre o que refletimos, no caso dos auditórios particulares, esse jogo não 
pode ser problemático. Afirmamos isso porque o auditório concreto não 
pré-existe ao discurso do orador que idealizou um possível auditório. 
Pelo contrário, o auditório particular se concretiza em órbita do discurso 
proferido, a partir do momento que se vincula a ele, por ter disponível 
em seu “armazém” as mesmas emoções que pretendeu o orador. Assim, 



trajetória das paixões: uma retórica da alma

79

estabelece com ele relação de pertencimento, de similitude e consoante 
percepção acerca da realidade. 

Isso acontece porque o orador enuncia para membros de uma mesma 
formação discursiva e ele também se vincula a ela. Dessa forma, orador 
e auditório particular, por intermédio do discurso, se unem como que 
em relação de atração magnética. Esse fato ocasiona o fenômeno de que 
trataremos a seguir e que, não por acaso, tem a alcunha de identificação.

Os caminhos, que traçamos até aqui para entender a etapa da 
disponibilidade, fizeram-nos considerar a coletividade do auditório, 
em detrimento da individualidade do sujeito (como parte do auditório 
particular). Esse percurso nos permitiu compreender a participação da 
ideologia na constituição do elo unificador dos vários componentes do 
auditório e também como fator de disponibilidade das paixões. Entretanto, 
sabemos que o despertar das paixões é um processo individualizado. 
Já que a disponibilidade possui caráter coletivo, na maneira como a 
entendemos, a etapa da identificação restitui a individualidade desse 
processo. Como elemento de corroboração de nossas considerações, 
observemos o que Figueiredo ressalta a respeito da identificação:

Vejamos como esse processo se corporifica em primeira 
pessoa: eu me identifico com aquilo que me remete a mim, 
que fala da minha história, que dialoga com as minhas 
lembranças, que respeita minha escala de valores, que 
trata de temas que me são caros, que me faz lembrar 
de pessoas que amo, que me transporta para situações 
marcantes (quer se trate de momentos felizes, quer se 
refira a ocasiões traumáticas). Eu me identifico, portanto, 
com tudo aquilo que revela a mim quem eu sou, mesmo 
que eu não tenha plena consciência disso. (FIGUEIREDO, 
2020, p. 43).

Mediante o exposto, podemos vislumbrar o caráter individual 
do acontecimento da paixão. Falamos, então, de um processo que é 
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individual porque afeta o julgamento do sujeito por intermédio de sua 
individualidade, sua memória, seus afetos e valores, mas tem raízes na 
coletividade, porque, em sua constituição, também recebe influências 
oriundas da  inscrição em uma rede de valores semelhantes de indivíduos, 
que são e foram marcados, semelhantemente, pelos mesmos dizeres e 
pela mesma interpretação que fizeram da história que os antecede e que 
a eles sucederá. Essa similitude interpretativa provoca, nos membros 
de um auditório particular, impressões sensíveis e racionais. Como 
podemos observar quando se diz que

na etapa da identificação, acionam-se “estados ou 
processos cognitivos, tais como: a) sensações ou percepções 
(aisthesis) [e] b) impressões sensíveis e/ou impressões 
racionais (fantasia) ”. Nessa linha de raciocínio, podemos 
dizer que a identificação ocorre quando o ser humano se 
sente interpelado na alma, seja por uma percepção sensível 
(aisthesis), uma memória (mneme) ou uma imaginação 
(phantasia). (FIGUEIREDO, 2020, p. 43)

A interpelação na alma ocasionada por percepções sensíveis, 
memórias ou imaginações indica que o sujeito já se encontra afetado, e a 
próxima etapa a ocorrer é o despertar das paixões. As etapas de que nos 
dispusemos a tratar neste capítulo são as duas antecedentes à paixão, 
quais sejam: disponibilidade e identificação. Dessa maneira, havendo 
levantado algumas considerações teóricas, que parecem nos esclarecer 
essas etapas, no próximo item deste trabalho, apresentaremos uma 
análise na qual buscaremos identificar se, na prática discursiva, 
podem ser encontradas evidências das proposições que teoricamente 
esboçamos. 
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análise dO ObjetO de estudO2

Os enunciados, que analisaremos a seguir, constituem o fio de 
raciocínio criado pelo pastor Silas Malafaia em seu discurso de manifesto 
contra as campanhas que aludem ou apresentam, de alguma forma, 
os relacionamentos homoafetivos. A transcrição de seu discurso, na 
íntegra, se encontra disponível como anexo deste capítulo.

Malafaia inicia dizendo: “o estado democrático de direito permite ter a 
contradição de ideias... se estamos na democracia pra todo mundo pensar 
uma mesma coisa... é ditadura do consenso... ditadura de opinião...” 
(MALAFAIA, 2015). Nesse enunciado, o pastor reconhece que o regime 
governamental democrático permite a livre manifestação de opiniões 
acerca dos mais diversos assuntos; se não for assim, o que existe é uma 
democracia ineficaz, que o orador chama de “ditadura do consenso” 
ou “ditadura de opinião”. Antes de prosseguirmos, apresentaremos a 
definição para as palavras consenso, opinião, ditadura e democracia: 

Consenso

Substantivo masculino

1 concordância ou uniformidade de opiniões, pensamentos, 
sentimentos, crenças etc., da maioria ou da totalidade de 
membros de uma coletividade.

1.1 uma das maneiras de se deliberar em assembleias, 
conselhos etc., que ocorre quando não há objeções ou 
argumentos contrários ao que se está propondo.

2 A análise apresentada neste presente trabalho está publicada como parte da disser-
tação de mestrado de Alan Ribeiro Radi (RADI, 2019, p. 80-94), autor deste capítulo. 
No entanto, para esta publicação foram realizadas modificações no texto a respeito 
das reflexões empreendidas neste trabalho. A referência completa da dissertação se 
encontra disponível no item “referências” deste trabalho. A dissertação de mestrado 
supramencionada foi desenvolvida com fomento da FAPESP sob o processo de núme-
ro: 2016/17438-7.
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Opinião 

Substantivo feminino

1 maneira de pensar, de ver, de julgar.

2 julgamento pessoal; parecer, pensamento.

3 posição precisa, ponto de vista adotado; ideia, teoria, tese.

Ditadura

Substantivo feminino

1 governo autoritário exercido por uma pessoa ou por um 
grupo de pessoas, com supremacia do poder executivo, e 
em que se suprimem ou restringem os direitos individuais

2 Derivação: sentido figurado.

excesso de autoridade ou de influência que algo ou alguém 
exerce sobre um conjunto de pessoas

Democracia 

Substantivo feminino

1 regime em que há liberdade de associação e de expressão 
e no qual não existem distinções ou privilégios de classe 
hereditários ou arbitrários. (HOUAISS, 2009)

Com o auxílio das definições, concluímos que o consenso é relativo 
à coletividade, ou melhor, ao acordo que se estabelece na coletividade 
mediante a ausência de objeções referentes ao objeto acordado entre 
seus constituintes. A opinião, por seu turno, assume um caráter pessoal, 
individual; de maneira que o consenso só pode acontecer quando, 
mediante determinada questão, todas as opiniões forem consideradas 
e derem origem a um “produto” cujo consentimento seja unânime. 
Quando não unânime, será determinado pela escolha da maioria. Dessa 
maneira, a democracia será entendida como a livre manifestação das 
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opiniões diversas e a busca do bom convívio alcançado pelo consenso 
entre elas. A ditadura, por seu turno, controlará a manifestação das 
opiniões, e aqueles que dominam nesse regime imporão aos demais as 
diretrizes a serem seguidas.

Nesse tocante, nos é permitido concluir que uma ditadura do 
consenso se caracterizaria pela imposição de ideias ou valores na 
coletividade, sem que esta manifestasse seu completo assentimento 
acerca do que lhe impõem; e a ditadura de opinião se efetivaria pela 
imposição de valores da coletividade sob os seus membros individuais, 
somada à negação do direito, que lhes é conferido, de se opor. Tais 
reflexões dizem respeito ao objeto central da teoria retórica, a busca por 
entender quais estratégias são capazes de fomentar o discurso mediador 
entre os distintos valores e crenças que dão origem aos diversos pontos 
de vista sobre um mesmo assunto. Nesse sentido, parece haver por parte 
do orador uma apologia ao diálogo e ao espírito democrático. 

Mais adiante, o religioso diz: “e o que que eu tô vendo... existe uma 
gama de empresas agora fazendo propaganda da relação gay... eu sou 
contra... é um direito meu... sou contra...” (MALAFAIA, 2015). Assim, 
Malafaia apresenta sua observação acerca de um fato concreto do 
mundo físico, qual seja, a existência de empresas que estão fazendo 
propaganda das relações gays. Urge abrir parênteses aqui para 
salientar que o pastor constrói um enunciado que explicita a ideologia 
norteadora da interpretação que ele faz da presença de casais gays em 
peças publicitárias e, automaticamente, se inscreve em uma formação 
discursiva determinada, aquela que acredita que a demonstração 
da homoafetividade significa apologia para a homossexualidade. Ao 
enunciar “uma gama de empresas agora fazendo propaganda da relação 
gay”, entende-se que ele interpreta como se as empresas mencionadas 
estivessem fazendo apologia a relações gays, além de oferecer para 
outras pessoas esse caminho interpretativo. Fora essa, há outras 
possibilidades de interpretação. Ressaltamos uma, que entende que as 
empresas incorporaram, em suas propagandas, a manifestação desse 
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tipo de relacionamento com vistas a ampliar o seu auditório e fazer com 
que mais pessoas vejam sua realidade manifestada nas publicidades e, 
consequentemente, enxerguem-se como possíveis usuários do produto 
anunciado. 

A construção desse enunciado, marcado pelos valores do religioso, 
contribui para a maior adesão do auditório à tese defendida pelo orador, 
uma vez que o torna passível de ser acometido pela paixão da indignação, 
que emerge como percepção sensível pelo fato de as crianças estarem 
sendo ensinadas a serem gays. Afinal, de acordo com o religioso, “o ser 
humano vive de imitação”. Percebe-se, ainda, que, no mesmo enunciado, 
o pastor se manifesta contrariamente ao fato de algumas empresas 
mostrarem as relações gays em seus comerciais, fato que, na visão do 
orador, funciona, antes de qualquer coisa, como propaganda (apologia) 
exclusiva da relação gay. Não obstante, ressalta que o ato responsivo de 
contrariedade, que ele manifesta, lhe é um direito assegurado. 

Depois de se posicionar contrariamente à alusão de “relações gays” 
nos comerciais, o pastor enuncia: “querem agora mudar o paradigma 
da sociedade...” (MALAFAIA, 2015). Na interpretação de Malafaia, há 
a existência de um paradigma que rege a constituição das relações 
afetivas. De acordo com o discurso dele, a divulgação da existência de 
relações gays é interpretada como uma vontade de mudar o paradigma 
vigente na sociedade. Embora essa quebra de paradigma já exista, daí 
a representação de casais homoafetivos nos comerciais, a estratégia de 
considerar essa mudança como algo ainda vindouro é interessante, pois 
“mudança” evoca a ideia de caos, de desordem, o que deixa o auditório 
preparado para impor-se contra esse “mal” iminente. Ressaltamos, 
assim, a existência de mais uma percepção sensível, que é instigada no 
auditório, dessa vez, o medo de um mal vindouro.

Na continuidade, o religioso reconhece: “é até um direito eles 
quererem mudar...” (MALAFAIA, 2015). Cabe-nos, nesse momento, 
considerar o uso linguístico da preposição “até”, ao reconhecer o 
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direito de tentativa de mudança nos paradigmas da sociedade. O uso 
linguisticamente marcado de “até” constitui uma implicatura3 de caráter 
convencional. Ora, o religioso poderia ter enunciado “é um direito eles 
quererem mudar”, todavia, a inserção do elemento linguístico “até”, 
nesse enunciado, permite-nos compreender que, pelo fato de o estado 
democrático de direito permitir a livre manifestação de opinião, a 
tentativa de mudança de paradigma na sociedade é elevada à instância 
de direito. Essas considerações ressaltam o valor negativo que o orador 
concentra na mudança dos paradigmas relacionados à constituição 
de família na sociedade e, consequentemente, a transposição do valor 
negativo atribuído ao fato de tais tentativas configurarem um direito 
assegurado pelo estado democrático.

Como resultado do posicionamento ideológico do orador mediante 
a manifestação de relacionamentos homoafetivos nos comerciais, seu 
discurso caminha para a convocação de um ato de negação contra as 
empresas que assumem essa postura. Ele encerra dizendo: “vamos 
dizer não... Deus abençoe a todos... Deus abençoe a você e sua família” 
(MALAFAIA, 2015). É importante ressaltar que a postura do orador, 
ao convocar seu auditório a dizer não para esse comportamento das 
empresas, vai completamente ao encontro daquilo que ele defendeu 
no início de seu discurso acerca da democracia. Mediante o que ele 
considera como a tentativa de imposição de novos paradigmas na 
sociedade, o orador lança mão de seu direito de opinião para posicionar-
se contrariamente a esse fato e convidar aqueles que comungam de seus 
ideais a fazerem a mesma coisa. Para isso, toma como base o direito 
de livre manifestação de ideias, que o estado democrático de direito 
assegura aos que estão sob sua égide. 

3 “Observando que existe uma divergência frequente entre a significação das frases e 
o sentido do enunciado e que, portanto, certos enunciados comunicam muito mais 
do que os elementos que o compõem, Grice formula a noção de implicatura, que são 
inferências que se extraem dos enunciados. [...] começa por distinguir dois tipos de 
implicatura: as desencadeadas por uma expressão linguística, as implicaturas conven-
cionais, e as provocadas por princípios gerais ligados à comunicação, as implicaturas 
conversacionais” (FIORIN, 2011, p. 176).
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Depois de haver apresentado, de forma sucinta, o fio de raciocínio 
criado pelo orador para defender sua tese, a seguir, faremos algumas 
considerações mais aprofundadas acerca do posicionamento ideológico 
do orador e suas relações com o conceito de auditório particular e as 
etapas da disponibilidade e identificação.

No que diz respeito ao potencial de persuasão que o religioso 
pretende conferir ao seu discurso, consideremos o enunciado a seguir: 
“e tô aqui pra dizer pra evangélicos... pra católicos... pra espíritas... pra 
ateus... gente que acredita na família milenar...” (MALAFAIA, 2015). 
O orador, conforme pode ser percebido no enunciado explicitado, 
exorbita o auditório específico de evangélicos para ampliar o alcance 
de sua mensagem em defesa do modelo de família que concebe 
como ideal. A ordem de exposição das pessoas às quais ele se dirige, 
selecionada lexicalmente, fornece indícios do raciocínio empreendido 
por ele. Vejamos: o religioso afirma estar falando para evangélicos, estes 
constituem o auditório natural para o qual esse orador se dirige muito 
frequentemente; todavia, ele continua sua enumeração mencionando os 
católicos e os espíritas, membros de duas religiões também cristãs, cujos 
valores acerca da família são semelhantes aos dos evangélicos. Ademais, 
elenca para a constituição de seus interlocutores, os ateus; para concluir, 
propõe uma descrição que engloba todos os mencionados “gente que 
acredita na família milenar”, independentemente de seu credo ou 
acepção religiosa. O enunciado, “gente que acredita na família milenar”, 
exerce a função de aposto explicativo para todas as denominações 
religiosas elencadas: evangélicos, católicos, espíritas, além dos ateus. 
Dessa forma, cria-se um requisito básico para que tal discurso gere 
persuasão no auditório. É como se o fator “acreditar na família milenar” 
constituísse um elo de comunhão entre o orador e seu auditório, aquele 
que se identifica com sua interpretação para o mesmo fato e assente à 
ideologia que é necessária para tal. Sem esse elo, não há a possibilidade 
de o raciocínio do orador fazer sentido para seu interlocutor da mesma 
forma que o faz para ele. Essa divisão categórica nos permite prever que 
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a argumentação do religioso não pretende alcançar todos os seres, senão 
aqueles que já assentiram ao fator prévio estipulado.

Outro aspecto caro para nossas análises é a maneira com a qual 
o religioso cria, com o auxílio de uma figura de comunhão, um elo de 
proximidade entre ele e todos os que acreditam na família milenar. A esse 
tocante, Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 201) vão dizer: “as figuras 
de comunhão são aquelas em que, mediante procedimentos literários, o 
orador empenha-se em criar ou confirmar a comunhão com o auditório. 
Amiúde, essa comunhão é obtida à mercê de referências a uma cultura, 
a uma tradição, a um passado comum”. A figura de comunhão está 
manifestada dentro da seguinte construção de Malafaia: “porque nós 
somos a maioria... as pessoas de bem que não concordam com essa 
promoção de homossexualismo através de propagandas...” (MALAFAIA, 
2015). Consideremos dois aspectos desse enunciado. Primeiro, por meio 
do uso do pronome do caso reto nós, marca-se, linguisticamente, a 
participação do orador dentro de determinado grupo, qual seja, aquele 
que é constituído pelos componentes de seu auditório. O segundo diz 
respeito ao uso da expressão valorativa “de bem”, selecionada para 
caracterizar as pessoas que compõem esse grupo no qual o orador se 
insere. De acordo com o exposto e conforme as proposições de Perelman 
e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 37), nesse caso, estamos diante da instituição 
de um auditório de elite, que é:

[...] dotado de meios de conhecimento excepcionais 
e infalíveis. Aqueles que se jactam de uma revelação 
sobrenatural ou de um saber místico, aqueles que apelam 
aos bons, aos crentes, aos homens que têm a graça, 
manifestam sua preferência por um auditório de elite; esse 
auditório de elite pode até confundir-se com o Ser perfeito.

No caso específico de nosso objeto de estudo, o auditório de elite se 
configura pela aceitação de que existe uma única maneira de constituir 
família e, consequentemente, construir relações afetivas. Com base no 
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que já dissemos anteriormente, essa ilusória unicidade de interpretação 
dos fatos é fruto do funcionamento da ideologia. Assim, qualquer 
pessoa que discorde da unicidade desse modelo de relacionamento 
fica excluída do auditório de elite que o orador pretendeu instituir. 
Sob nossa perspectiva de análise, esse não pertencimento é apenas 
de um caso de filiação a outra formação discursiva. A exclusão como 
membro do auditório de elite deveria funcionar como uma penalização, 
no entanto, nem todos consideram e confirmam a soberania dos ideais 
desse auditório. Pensando nisso, Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 
38) afirmam: “O auditório de elite só encarna o auditório universal para 
aqueles que lhe reconhecem o papel de vanguarda e de modelo. Para 
os outros, ao contrário, ele constituirá apenas um auditório particular”. 
Nesse sentido, embora Silas Malafaia tenha pretendido e conseguido 
extrapolar o auditório de evangélicos, ele não extrapolou o auditório 
particular daqueles que “acreditam na família milenar”, já que, como 
dissemos, o assentimento a esse fator é primordial para que o restante 
do discurso gere persuasão.

A decisão de se dirigir a um auditório cujos componentes são pessoas 
que têm acepções religiosas distintas das do orador e, até mesmo, 
componentes que não acreditam na existência de Deus, levaram o 
religioso a sustentar sua argumentação, com base em raciocínios de 
outra natureza que não a teológica: “não tô falando de teologia... a família 
é milenar... homem e mulher e sua prole...” (MALAFAIA, 2015). Vejamos 
que Malafaia abandona os preceitos teológicos que poderiam ser aceitos 
pelos evangélicos, católicos e espíritas e sustenta seu raciocínio com 
base no que se fez habitualmente ao longo da história da humanidade, 
já que o potencial de adesão, exercido por esse raciocínio, é mais amplo 
e, potencialmente, mais forte para os interlocutores pretendidos. A 
potencialidade do fio argumentativo selecionado é forte e, inclusive, 
Aristóteles, na obra Retórica, discorre sobre a eficácia exercida pelo que 
é “natural” e também pelo que é “habitual”.
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Portanto, deve ser prazeroso, com maior frequência, 
tender para um estado natural, sobretudo quando um 
processo natural logrou a completa recuperação desse 
estado natural. Os hábitos também são prazerosos, pois 
logo que uma coisa torna-se habitual, passa a ser uma 
segunda natureza. De algum modo, o hábito assemelha-
se à natureza – o frequente não está distante do sempre. 
A natureza tem a ver com o que ocorre sempre, enquanto 
o hábito, com o que ocorre com frequência. É também 
prazeroso o que não é resultado da coação, porquanto esta 
se opõe à natureza. (ARISTÓTELES, 2011, p. 93)

Daí, apreendemos que o conceito de família, proposto pelo orador, 
é aquele que ele afirma haver sido repetido habitualmente ao longo da 
história da humanidade4, consequentemente natural, e, dessa maneira, 
prazeroso. Ao contrário, o novo paradigma, estimulado pela mídia, 
é produto de uma coação, ou seja, uma desconexão com o natural/
habitual, dessa forma, não prazeroso ou menos aceitável. Ressaltamos, 
nesse enunciado, um apelo à memória do auditório para que ele se 
identifique com a familiaridade do modelo de formação familiar, 
que o orador denomina milenar e que, em sua concepção, pode ser 
destruído pela promoção das relações gays. Em outras palavras, para 
sua argumentação, ele parte do lugar da quantidade, empregando um 
valor positivo àquilo que ocorre com maior frequência: a constituição 
de relacionamentos heterossexuais. O excerto a seguir corrobora essa 
nossa visão acerca do valor eufórico, presente no argumento proveniente 
do lugar da quantidade:

Lugar da quantidade é aquele que afirma que uma coisa é 
preferível a outra em virtude da quantidade; que mostra 
que alguma coisa é superior a outra por ser proveitosa a 

⁴ Ressaltamos essa afirmação do orador porque, em sua concepção, a família milenar é 
aquela formada por um homem, sua esposa e filhos. Esse modelo de família é moder-
namente denominado família nuclear e não é reconhecido como um modelo milenar 
de formação familiar, pois, ao longo da história, essa instituição já teve formações bem 
distintas daquela que o religioso considera um modelo milenar.
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um número maior de pessoas, por ser mais durável, por 
ser útil em situações mais variadas, por ser mais antiga, 
por ser o mal menor. (FIORIN, 2015, p. 96)

No discurso de Malafaia, encontramos a manifestação das 
expressões “Família milenar”, “essa é a história da civilização humana”, 
“paradigma da sociedade”, que são utilizadas para se referir à família 
constituída por homem, mulher e sua prole. O uso dessas retomadas 
anafóricas5, que remetem ao modelo de família repetido historicamente 
e que logrou “sucesso” na formação da humanidade, porque representa a 
possibilidade natural de reprodução humana, reforça o caráter positivo, 
do ponto de vista do orador, acerca da constituição heterossexual de 
casais. Para concluir, cumpre apresentarmos uma reflexão sobre o 
papel exercido pelo lugar da quantidade no processo de transformação 
do habitual em norma dotada de valor positivo: “apenas o lugar da 
quantidade autoriza essa assimilação, essa passagem do normal, que 
expressa uma freqüência, um aspecto quantitativo das coisas, à norma 
que afirma que tal freqüência é favorável e que cumpre conformar-se a 
ela” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 99). Ademais do que já 
dissemos, cumpre ressaltar que, no mesmo enunciado, o orador propõe 
uma definição para a família milenar, “homem e mulher e sua prole”. 
A nosso ver, a necessidade de definir está atrelada ao reconhecimento 
do orador de que existe uma possível dificuldade de entendimento de 
seu auditório acerca do que seja a constituição da verdadeira família. 
Essa dificuldade estaria relacionada ao fato de as investidas da mídia 
confundirem as opiniões dos sujeitos e, consequentemente, levá-
los a essa dificuldade de reconhecimento da família milenar como 
modelo perfeito de constituição familiar. Dessa forma, o argumento de 
definição nortearia a concepção do que verdadeiramente seja família. 
Consideremos as reflexões propostas a seguir:

⁵ “A estratégia anafórica diz respeito à continuidade referencial, ou seja, à retomada 
de um referente por meio de novas expressões referenciais” (CAVALCANTE, 2013, 
p. 123).
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As definições são argumentos quase lógicos fundados no 
princípio da identidade, porque, ao contrário do que pensa 
o senso comum, não há uma maneira unívoca de definir 
um objeto. Ao contrário, o modo de definir depende das 
finalidades argumentativas. As definições impõem um 
determinado sentido, estão orientadas para convencer o 
interlocutor de que um dado significado é aquele que deve 
ser levado em conta. Por isso, elas podem ser conflitantes. 
(FIORIN, 2015, p. 118)

Esse é, pois, o ponto de partida para que a argumentação de Malafaia 
alcance êxito persuasivo, o auditório precisa, se quiser ser parte de seu 
auditório de elite, conceber a definição de família fornecida pelo orador 
como a única dotada de relevância e verdade. Percebemos, com base no 
exposto, que Malafaia criou um fio de raciocínio forte para estabelecer 
comunicação com um auditório relativamente mais amplo do que ele 
costuma lidar amiúde. Todavia, os valores ideológicos norteadores 
do discurso não são bem aceitos por todos os seres humanos e, por 
estarmos cientes desse fato, podemos inferir que o orador não possui 
pudor algum frente à hipótese de seu discurso não ser aceito por parte 
de seus interlocutores. Daí, como contraponto, há uma supervalorização 
daqueles que a aceitam, fazendo parte do grupo dos cidadãos 
considerados “de bem”. 

A ausência de preocupação, da parte do orador, com o fato de os 
valores norteadores do discurso não serem um consentimento de outros 
indivíduos, além de seus concordantes, está associada ao fato de que o 
religioso tem objetivos claros em mente, para serem alcançados com 
seu comportamento discursivo. O propósito comunicativo que o levou a 
construir seu discurso se assenta na preservação do arquétipo, de acordo 
com ele, único e supremo de formação de família e relações afetivas. 
Em seu discurso, Malafaia explicita: “eu tenho o direito de preservar 
macho e fêmea...” (MALAFAIA, 2015). No enunciado que apresentamos, 
cumpre refletir sobre a escolha lexical realizada pelo religioso do verbo 
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preservar. Para isso, uma vez mais, nos valeremos de uma definição de 
dicionário, dessa vez para o verbo:

Preservar

Verbo

1 pôr(-se) ao abrigo de algum mal, dano ou perigo; defender(-
se), resguardar(-se).

2 não destruir (algo ou a si mesmo); conservar(-se), salvar(-
se). (HOUAISS, 2009)

Havemos de salientar, tendo em vista as acepções apresentadas, 
que os semas (traços semânticos) constitutivos do verbo preservar 
levam-nos a entender que, do ponto de vista de Malafaia, a tentativa de 
mudanças nos paradigmas da sociedade constituem um risco, um perigo 
ou possível dano. O complemento direto do verbo preservar, nesse 
contexto, é macho e fêmea, ou seja, aqueles que, sob a interpretação dos 
fatos por parte do religioso, são os alvos do possível dano e necessitam 
ser preservados. Ao definir a família milenar, o orador disse que ela se 
constitui por “homem e mulher e sua prole”. Assim, percebemos uma 
troca lexical praticada por ele, que ora usa os termos homem e mulher, 
ora usa os termos macho e fêmea. Recorramos ao auxílio do dicionário 
para analisar os sentidos contidos nesse câmbio vocabular:

Homem

Substantivo masculino

1 Rubrica: biologia.

mamífero da ordem dos primatas, único representante 
vivente do gên. Homo, da sp. Homosapiens, caracterizado 
por ter cérebro volumoso, posição ereta, mãos preênseis, 
inteligência dotada da faculdade de abstração e 
generalização, e capacidade para produzir linguagem 
articulada.
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4 indivíduo do sexo masculino.

Macho

Substantivo masculino

5 Rubrica: zoologia.

qualquer animal do sexo masculino, ou seja, dotado do 
poder de fecundação

Adjetivo.

2 Derivação: por extensão de sentido.

másculo, viril.

Mulher

Substantivo feminino

1 indivíduo do sexo feminino, considerado do ponto de 
vista das características biológicas, do aspecto ou forma 
corporal, como tipo representativo de determinada região 
geográfica, época etc.

Fêmea

Substantivo feminino

1 Rubrica: biologia.

organismo cujos órgãos reprodutivos produzem apenas 
gametas femininos

2 animal do sexo feminino. (HOUAISS, 2009)

O contexto enunciativo em que o orador estava inserido e as 
definições que apresentamos nos permitem identificar que os termos 
homem e macho possuem o traço semântico “ser humano do sexo 
masculino”; a diferença é que o termo macho elucida, com maior 
evidência, a capacidade daquele que esteja hábil a reproduzir, daquele 
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cuja vida sexual tem potencial para ser ativa, daí o significado dado por 
extensão ao adjetivo com valor de virilidade. O mesmo acontece com o 
par de termos mulher e fêmea, eles indicam “animal e indivíduo do sexo 
feminino”, com destaque ao traço semântico referente à reprodução, 
contido no termo fêmea. Em que nos importam tais constatações? Ora, 
da reflexão acerca dos traços semânticos de cada um dos termos e da 
utilização que o religioso faz de cada um deles, é possível concluir que, na 
concepção do orador, todo macho é homem, todavia nem todo homem 
é macho; assim como toda fêmea é mulher, mas nem toda mulher é 
fêmea. No raciocínio do pastor, o que determina se um homem é macho 
ou se uma mulher é fêmea é a sua postura ante os relacionamentos, ou 
seja, é necessário que estejam abertos a se inserir em um relacionamento 
passível de fecundidade para serem macho e fêmea, em caso negativo, 
são apenas homem e mulher. Por isso, o pastor advoga que devam ser 
preservados macho e fêmea, pois é da união destes que se constitui 
a verdadeira família de “homem (macho) e mulher (fêmea), que dará 
origem à sua prole (por intermédio da relação sexual)”. Sabendo que esse 
conjunto de ideias acerca da constituição da família e dos laços de afeto é 
bastante divergente, Malafaia evoca o direito que o estado democrático 
lhe confere de defender suas ideias acerca desse tema e, além disso, se 
posicionar contrariamente às outras concepções que existem. Há, aqui, 
uma vez mais, uma estratégia de identificação por parte do auditório 
pelo uso da memória, que resgata a visão de algumas religiões, de que 
toda relação sexual deve ser aberta para a vida; se assim não for, estará 
errada.

Nas palavras do religioso: “e tenho o direito... no estado democrático... 
de fazer campanha contra qualquer um que venha levantar isso... como 
tentando colocar um novo paradigma na sociedade...” (MALAFAIA, 
2015). Com a produção do enunciado citado, Malafaia posiciona-se 
como um defensor da democracia, ao lutar contra a imposição de novos 
paradigmas sobre a coletividade. No que concerne à despreocupação do 
orador quanto à possibilidade de não aceitação de sua tese por algumas 
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pessoas, podemos inferir que Malafaia se vincula tão piamente aos 
valores que prega, a ponto de acreditar, também, que o que propõe é bom, 
justo e louvável e, assim, consequentemente, deveria receber a adesão 
de todos os seres. Todavia, alguns escolhem não o fazer, a opinião destes 
não lhe diz respeito, afinal o auditório dos que pensam da mesma forma 
que ele é o de elite. A esse respeito, Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, 
p. 19) constatam que “[...] foi dito muitas vezes, nem sempre é louvável 
querer persuadir alguém: as condições em que se efetua o contato dos 
espíritos podem, de fato, parecer pouco dignas”; dessa forma, o religioso 
escolhe concentrar suas energias em argumentar em favor daqueles que 
têm potencial ou capacidade para aderir à tese apresentada por ele. Os 
indícios que nos permitem constatar que essa postura é a manifestada 
por Malafaia serão descritos a seguir.

A postura categórica do orador, em relação ao auditório e a respeito 
do valor argumentativo preestabelecido acerca da constituição da 
família, alicerça-se ao fato de que o seu propósito comunicativo, sob a 
perspectiva dele, é nobre: preservar o paradigma de constituição familiar 
responsável pela história da civilização humana. Ademais, sua tese tem 
origem em fatos que, para o religioso, constituem um dogma. Ele acredita 
ser portador de uma verdade absoluta. Consideremos o enunciado a 
seguir: “eu quero dizer uma verdade aqui para você... homossexualismo 
é comportamento e não condição... essa que é a verdade...” (MALAFAIA, 
2015). Notemos que Malafaia anuncia que vai dizer uma verdade 
para seus interlocutores, mas não diz ser uma opinião sua e de mais 
algumas pessoas, ele escolhe adjetivar o fato que vai apresentar, como 
uma verdade. Após essa constatação, há a presença da afirmação 
“homossexualismo é comportamento e não condição... essa que é a 
verdade” (MALAFAIA, 2015). A constatação de que homossexualismo é 
comportamento coloca em xeque a “não verdade” da afirmação bastante 
recorrente de que esse comportamento sexual é uma condição. Ao 
longo do discurso, encontramos outras construções gramaticalmente 
semelhantes, quais sejam: “a família é milenar” (MALAFAIA, 2015) e 
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“essa é a história da civilização humana” (MALAFAIA, 2015). Desses 
enunciados, queremos ressaltar o uso do verbo de ligação “ser”, 
conjugado no presente do indicativo, que dá origem a construções 
parecidas com este modelo “A é uma vogal”. Esse tipo de construção 
gramatical é bastante utilizado para expressar definições. A definição 
constitui um argumento quase lógico e contribui para a constituição do fio 
de raciocínio argumentativo, com vistas a aproximar o auditório da tese 
defendida. Compêndios gramaticais nos mostram que o uso do presente 
do indicativo, além de enunciar um fato atual, que ocorre no momento 
da fala, é empregado também , entre outros, para indicar fatos perenes 
e verdades inquestionáveis ou cientificamente estabelecidas , fator que 
reforça a aparência de verdade que o orador deseja imprimir àquilo 
que ele prega como verdade absoluta. Assim, podemos salientar que os 
elementos lexicais e gramaticais, selecionados pelo orador, evidenciam 
a sua crença absoluta naquilo que diz respeito a seu conjunto ideológico 
e que o levou ao ato responsivo de contrariedade à imposição de novos 
paradigmas na sociedade. Sobre a evidência racional, consideremos:

Observa-se que, onde se insere a evidência racional, a adesão 
do espírito parece pendente de uma verdade coerciva e os 
procedimentos de argumentação não representam nenhum 
papel. O indivíduo, com sua liberdade de deliberação e 
de escolha, apaga-se ante a razão que o coage e tira-lhe 
qualquer possibilidade de dúvida. No limite, a retórica 
eficaz para um auditório universal seria a que manipula 
apenas a prova lógica. (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 
2005, p. 36)

Dada a verificação da densidade das informações contidas na citação 
acima, vamos considerá-las em partes e fazer as devidas correlações 
com nosso objeto de estudo. A respeito do argumento lógico, que 
configuraria a única forma eficaz de manipular o auditório universal 
(todos os seres dotados de racionalidade), cabe-nos ressaltar que, se há 
uma prova lógica assentida por todos, a retórica faz-se desnecessária, 
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pois não há sobre o que discutir. Em nosso corpus, há uma prova que 
norteia a construção do discurso argumentativo, embora essa prova 
não seja lógica, muito pelo contrário, ela é bastante subjetiva. O orador 
apoia-se em sua crença absoluta na verdade inerente à prova, daí sua 
postura inerte ante o fato de que seu discurso receba desaprovação 
de boa parte daqueles que tiverem acesso a ele. Salientamos, ainda, 
dois enunciados do religioso, que acreditamos ser importantes para 
nossa investigação, quais sejam “as pessoas podem criticar até o meu 
comportamento religioso” (MALAFAIA, 2015) e “as pessoas têm o direito 
de criticar até o meu comportamento religioso” (MALAFAIA, 2015). 
Conforme já tratamos, o uso da preposição até pode manifestar uma 
implicatura, ou seja, um acréscimo de significação que exorbita o que 
está linguisticamente manifestado no enunciado. Sob o ponto de vista 
da gramática normativa, Neves (2000, p. 624-626) considera que o uso da 
preposição ATÉ “estabelece relações semânticas no sintagma verbal”, 
quando na estrutura sintática formada por “verbo + ATÉ + sintagma 
nominal”. Essa é exatamente a estrutura sintática que encontramos 
nos dois enunciados analisados, eles possuem trechos idênticos ao 
da construção gramatical “criticar (verbo) + ATÉ (prep. com função 
semântica) + meu comportamento religioso (sintagma nominal)”. Ainda, 
segundo o que está exposto nas considerações da autora, concluímos 
que a relação semântica estabelecida pelo uso da preposição ATÉ é 
de “limite numérico”, indicando, dessa forma, “a quantidade máxima 
a que se chega, o substantivo expressa o limite numérico mais alto” 
(NEVES, 2000, p. 625). Assim, o substantivo comportamento, adjetivado 
como religioso, que é o comportamento do orador, constitui o limite 
numérico mais alto, sublime. Pois bem, o uso de até, nos dois enunciados 
supracitados, configura uma implicatura de que o comportamento 
do religioso ocupa o topo da lista de coisas que “não poderiam ser 
criticadas”, e que, todavia são. Daí, apreendemos que o orador, de fato, 
acredita que a democracia representa uma estrutura política de valor 
negativo por permitir que toda e qualquer opinião seja manifestada; até 
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mesmo o seu comportamento religioso, que se fundamenta em verdades 
absolutas, pode sofrer críticas dentro desse regime.

Associada a essa reflexão, pensemos no que disse inicialmente o 
religioso, “Minha gente... eu fico rindo desses pseudodemocratas que 
não suportam o contraditório...” (MALAFAIA, 2015). Consideremos 
inicialmente o uso do elemento mórfico antepositivo “pseudo”, de 
origem grega e que significa que o elemento posposto a ele é falso, 
ilusório, enganador. Nesse caso, pseudodemocrata vai indicar aquele ou 
aquela que lança mão de uma falsa ou deturpada democracia. Mas o que 
configuraria uma democracia deturpada na visão do orador? Mediante 
tudo o que já dissemos, podemos concluir que seria uma democracia 
que permite que até mesmo ideias ou comportamentos absurdos e 
ilógicos, sem base na verdade, sejam defendidos. É exatamente contra 
esse tipo de comportamento que o orador se posiciona contrariamente 
e do qual se propõe a “preservar a humanidade”. Esse fato nos interessa 
por determinar a postura do orador e fomentar nossas indagações a 
respeito do auditório. Conforme o exposto, e com base na afirmação de 
que a prova lógica anula os procedimentos de argumentação, parece-
nos mais claramente justificável o comportamento do orador, que 
evidenciaremos a seguir.

É manifestadamente explícito o fato de que o orador reconhece o 
direito, em base igualitária, conferido tanto a ele, que deseja preservar a 
constituição tradicional de famílias e relacionamentos afetivos, quanto 
daqueles que “tentam”, nas palavras do orador, erigir novos paradigmas 
sociais. Essa liberdade é concebida pelo orador como democracia. 
Entretanto, continuando seu discurso, o pastor se refere a maiorias e 
minorias. A maioria é constituída por aqueles que “acreditam na família 
milenar” e se opõem aos novos paradigmas. Pelas palavras de Malafaia: 
“porque nós somos a maioria... as pessoas de bem que não concordam 
com essa promoção de homossexualismo através de propagandas... 
de televisão... de revista...” (MALAFAIA, 2015). No que concerne às 
minorias, ela se manifesta por implicatura. Ora, se os defensores da 



trajetória das paixões: uma retórica da alma

99

família milenar são a maioria, os opositores são, consequentemente, a 
minoria; há um enunciado do orador, que reforça o valor minoritário 
dos homoafetivos, “vai vender perfume pra gay...” (MALAFAIA, 2015). 
Podemos observar que esse enunciado, por sua construção, desencadeia 
uma ambiguidade semântica, levando-nos a depreender dele duas 
possibilidades de interpretação. A primeira induz-nos à leitura sintática 
de uma dupla transitividade do verbo vender, manifestado na locução 
verbal. Sendo assim, perfume comporta-se como complemento direto 
do verbo, é o alvo, o objeto do ato de vender; enquanto gay, precedido da 
preposição, constitui o complemento indireto, ou seja, representa o ser 
para o qual a ação verbal é dirigida. Desse modo, temos o entendimento 
de que alguém vai vender algo para outrem. Já a segunda leitura nos 
remete à significação de que se vai vender alguma coisa específica, no 
caso em questão, um perfume próprio, elaborado para gays. Diante 
da segunda possibilidade de interpretação, devemos salientar que 
existem, no mercado, perfumes para homens e para mulheres, no 
entanto, não há fragrâncias que sejam próprias para homoafetivos e, 
se há, são muito pouco divulgados. Essa constatação ressalta, na visão 
do orador, a preferência das empresas pelos grupos majoritariamente 
mais populosos, de tal maneira que produzem produtos exclusivamente 
para eles. O segundo aspecto a ser ressaltado, com base no primeiro, 
é a importância que o grupo dominante exerce sobre o comércio, uma 
vez que os lucros provenientes das compras deles, devido a seu maior 
número, são maiores. Daí, surge o raciocínio do religioso, que teria, mais 
ou menos, este encadeamento lógico: as empresas precisam de lucros 
para se suster; nós, a maioria, rendemos os maiores lucros; se não 
comprarmos, as empresas falirão, consequentemente, detemos poder 
sobre eles e sobre aquilo que eles podem divulgar ou não. É exatamente 
nesse tocante que se instaura o comportamento contraditório do 
orador, que defende veementemente seu direito de manifestar-se 
contrariamente aos fatos, no entanto age de forma a impedir esse mesmo 
direito a outros, embora pareça reconhecer que eles os detenham.
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cOnclusãO

Realizamos, ao longo deste trabalho, algumas reflexões teóricas 
acerca do conceito de Auditório Particular e as etapas disponibilidade 
e identificação no processo de despertar das paixões. Essas reflexões 
buscaram compreender se há alguma relação entre os processos que 
envolvem essas duas etapas e o conceito de auditório particular.

Teoricamente, mostramos como esses conceitos podem ter seu 
funcionamento regulamentado pela noção de ideologia, tal como os 
estudos de Eni P. Orlandi a concebem. Posteriormente, buscamos, por 
intermédio da análise de um objeto de estudo, perscrutar a manifestação 
prática de nossas elaborações teóricas. A análise corroborou nossas 
hipóteses. Assim, ressaltaremos, a título de conclusão, alguns aspectos 
relevantes que emergiram de nossas análises.

Considerando que as reflexões sobre a disponibilidade e identificação 
dizem respeito ao caminho que leva para o despertar, de fato, das paixões, 
gostaríamos de salientar, de início, que o discurso pôde despertar, 
conforme a análise, majoritariamente duas paixões naqueles que 
comungam dos ideais do orador, quais sejam: medo e indignação. Sente-
se medo pelo fato de haver uma tentativa de mudança paradigmática 
negativa na sociedade, a respeito da forma de constituição de família. 
Fica-se acometido pela indignação quando se compreende que os alvos 
dessa mudança paradigmática são as crianças, que, graças à promoção da 
homossexualidade pelas peças publicitárias, estão sendo condicionadas 
a esse comportamento sexual.

Como etapas constituintes da trajetória das paixões, a disponibilidade 
e a identificação têm seu funcionamento atestado, conforme pôde 
ser observado na análise. A disponibilidade, quando o interlocutor se 
inscreve em uma formação discursiva na qual se acredita que a única 
forma “correta” de constituição de família é aquela que Malafaia diz 
ser milenar. Ao se inscrever nessa formação discursiva, o interlocutor 
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também acredita que a homossexualidade é comportamento, e não 
condição. Por isso, as crianças podem ser condicionadas a ele. Temos 
aí, a inscrição do religioso e aqueles que comungam com seus ideais 
em uma mesma formação discursiva, ou seja, a mesma rede de valores 
e ideologia, que endereçam sua interpretação do real para um mesmo 
sentido.

A identificação, em decorrência da disponibilidade, atesta seu 
funcionamento pelo fato de que, estando filiados orador e membros 
do auditório, a uma mesma formação discursiva, haverá, por parte do 
interlocutor, identificação com os elementos argumentativos deixados 
como pista no discurso do orador. A saber, as pistas de identificação 
deixadas pelo orador foram: a) duas percepções sensíveis, que são 
o medo e a indignação provenientes da maneira com que  o auditório 
interpreta o fato de haver casais homoafetivos nos comerciais; e b) um 
apelo à memória, que se dá pela invocação que o orador faz da forma 
com que as famílias vêm sendo construídas historicamente.

Uma vez disponível, por pertencer à mesma formação discursiva que 
o orador e interpelado na alma pela identificação causada pelo discurso, 
consequentemente, o interlocutor irá aderir à proposta de boicote 
das empresas, sob influência das paixões do medo e da indignação. 
Essa adesão atesta a concordância que o auditório tem pelo discurso 
que o religioso construiu e a forma com que partilha da proposta de 
solução dada por ele. Por esse movimento de adesão, é que um ou mais 
indivíduos recortam-se temporalmente da humanidade como um todo 
e orbitam em torno de um discurso que, pela  percepção da realidade, 
o fazem apaixonar-se de uma maneira, e não de outra, melhor dizendo, 
constituir-se como auditório particular de determinado discurso, em 
nosso caso, o de Malafaia.

Esperamos, dessa maneira, haver sido claros ao mostrar, sob a forma 
que nossas leituras nos levaram a entender, de que maneira auditório 
particular, disponibilidade e identificação se aproximam, em seus 
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mecanismos de funcionamento, pelo fato de poderem ser alimentados 
pela ideologia.
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ANEXO – TRANSCRIÇÃO DO VÍDEO “PR. SILAS MALAFAIA CRITICA PROPAGAN-
DAS QUE INCENTIVAM O HOMOSSEXUALISMO”

Minha gente... eu fico rindo desses pseudosdemocratas que não 
suportam o contraditório... deixa eu dizer uma coisa pra você... o estado 
democrático de direito permite ter a contradição de ideias... se estamos 
na democracia pra todo mundo pensar uma mesma coisa... é ditadura do 
consenso... ditadura de opinião... exemplo... eu posso criticar qualquer 
comportamento... e pessoas podem criticar até o meu comportamento 
religioso... eu quero dizer uma verdade aqui para você... homossexualismo 
é comportamento e não condição... essa que é a verdade... e o que que eu 
tô vendo... existe uma gama de empresas agora fazendo propaganda da 
relação gay... eu sou CONtra... é um direito meu... sou contra... e tô aqui 
pra dizer pra evangélicos... pra católicos... pra espíritas... pra ateus... 
gente que acredita na família milenar... não tô falando de teologia... a 
família é milenar... homem e mulher e sua prole... querem agora mudar 
o paradigma da sociedade... é até um direito eles quererem mudar... e eu 
tenho o direito de preservar macho e fêmea... porque essa é a história da 
civilização humana... e tenho o direito... no estado democrático... de fazer 
campanha contra qualquer um que venha levantar isso... como tentando 
colocar um novo paradigma na sociedade... então eu quero conclamar... 
porque nós somos a maioria... as pessoas de bem que não concordam 
com essa promoção de homossexualismo através de propagandas... de 
televisão... de revista... pra boicotarem os produtos dessas empresas... 
como agora o boticário... não é?... vai vender perfume pra gay... eu 
não tô aqui pra impedir ninguém de ser homossexual não... quero 
deixar isso bem claro... é direito... como eu tenho o direito de criticar 
qualquer comportamento... as pessoas têm o direito até de criticar o 
meu comportamento religioso... e... no estado democrático de direito... 
eu posso me expressar... eu posso contraditar... e quero convocar as 
pessoas que acreditam em macho e fêmea e nesse estilo de família... 
porque o ser humano vive de modelo... de imitação... e é uma tentativa 
de querer ensinar crianças e jovens o homossexualismo... a não com-
pra-rem pro-du-tos des-sa marca... vamos dizer NÃO... Deus abençoe a 
todos... Deus abençoe você e sua família.
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NO AMOR NÃO EXISTE MEDO: 
A TRAJETÓRIA DAS PAIXÕES NO DISCURSO DO 

PAPA JOÃO PAULO II

Ana Cláudia Ferreira da Silveira1

Maria Sílvia Rodrigues-Alves

No amor não existe medo; antes, o per-
feito amor lança fora o medo. Ora, o 
medo produz tormento; logo, aquele 
que teme não é aperfeiçoado no amor.

(1 João 4.18)

intrOduçãO

O versículo que compõe a epígrafe deste capítulo afirma não haver 
medo no amor, e prossegue com a asserção: o amor lança fora o medo. 
Torna-se oportuna a menção dessa passagem bíblica por duas razões: 
a primeira é que o tema central da mensagem ministrada pelo Papa 
João Paulo II é o amor que, como veremos, é bastante enfatizado em 
sua emissão discursiva. A segunda razão relaciona-se com o fato de, 
no versículo, o amor estar em oposição ao medo. Ora, partimos da 
hipótese de que a paixão despertada pelo orador no auditório tenha sido 
a confiança, que, do mesmo modo, se opõe ao medo. Haveria, então, 
uma relação entre medo, amor e confiança? 

A partir dessa reflexão, expomos o objetivo deste capítulo, qual seja: 
investigar a trajetória das paixões no objeto selecionado para análise. 
Por se tratar de um vídeo de curta duração (43 segundos), será possível 
uma análise dos elementos verbais e não-verbais, uma vez que, por se 
constituir um texto oral, há de se considerar não apenas o conteúdo 
veiculado, como também o plano da expressão. Em outras palavras, 
serão analisados os elementos prosódicos que conferiram melodia e 

1 Desenvolve pesquisa com apoio FAPESP (Processo 2018/03149-9).
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ritmo à emissão discursiva, bem como a kinésica (linguagem corporal, 
gestos, expressões faciais) do orador. Afinal, partimos da hipótese de 
que a paixão da confiança tenha sido despertada por meio do conjunto 
de todos esses elementos.

Antes, porém, é pertinente contextualizar o objeto de análise. 

O ObjetO de análise

O vídeo analisado é parte de um dos célebres discursos proferidos 
pelo Papa João Paulo II durante a Jornada Mundial da Juventude, no 
Chile, em 1987. A frase “El amor vence siempre” – presente no discurso 
analisado – é sempre retomada em referência ao pontífice e revisitada 
quando o tema “amor” se faz presente. 

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) teve seu início em Roma, 
no ano pastoral 1984/1985, durante o pontificado de João Paulo II, a fim 
de contribuir para a evangelização dos jovens. Desde o seu início, a 
JMJ passou a ser celebrada a cada três anos, em grandes cidades do 
mundo, escolhidas pelo Papa. O evento estimula milhares de jovens e é 
considerado uma fonte importante para a juventude católica, trazendo 
à tona temas pertinentes para a realidade juvenil.  Vale destacar que, 
como ícone das JMJ, o papa entregou aos jovens uma cruz, conhecida 
como cruz peregrina ou cruz dos jovens, que anda por todo o mundo 
como um modo de demarcar o evento juvenil. 

No pontificado do Papa João Paulo II, houve oito Jornadas Mundiais 
da Juventude (JMJ). Tais jornadas tiveram lugar em Buenos Aires, em 
1987; Santiago de Compostela, em 1989; Czestokowa, em 1991; Denver, 
em 1993; Manila, em 1995; Paris, em 1997; Roma, no ano 2000; e Toronto, 
em 2002.

No ano de 1987, em visita ao cone sul americano, o Papa percorreu 
os países Chile, Argentina e Uruguai com a temática que perpassa o 
versículo bíblico “nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por 
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nós” (1 Jo. 4.16). A primeira Jornada Mundial da Juventude, ocorrida 
fora de Roma, foi realizada nessa ocasião em Buenos Aires, Argentina.

O trecho proposto como objeto desta pesquisa é parte do discurso 
proferido pelo papa João Paulo II, durante a gira papal em 1987, no Chile. 
Os dizeres que antecedem o trecho aqui analisado trazem reflexões sobre 
o sentido de vida na presença de Deus; sobre os anseios da juventude; 
sobre a energia escondida que o jovem carrega em si. Ademais, tais 
dizeres exortam os jovens chilenos a não terem medo de olhar a Cristo 
na Cruz, questionando-os sobre quem é Cristo e afirmando que Ele 
não é só um homem sábio; é, outrossim, mais que um profeta, mais 
do que um reformador social. Além disso, João Paulo II faz menção 
à injustiça, declarando que Cristo não nos pede que permaneçamos 
indiferentes diante das injustiças, mas que nos comprometamos com 
responsabilidade na construção de uma sociedade mais cristã e melhor. 
Para isso, é necessário que nos distanciemos do ódio e que reconheçamos 
como enganosa, falsa e incompatível com Seus ensinamentos, toda 
ideologia que proclame a violência e o ódio como meios para conseguir 
a justiça.

Vale lembrar o contexto político-social no qual o Chile estava imerso. 
Os chilenos, em decorrência do golpe militar de 1973, estavam vivendo 
um período de torturas, perseguições, abusos de poder e terror: era a 
ditadura militar. Augusto Pinochet estava como presidente e, na visita do 
papa, em 1987, o ditador foi, dentre outras argumentações, convencido a 
considerar um plebiscito que veio a ocorrer em 1988.

Enfim, ao escolher a terra latino-americana, com grande concentração 
de jovens, o papa enfatizou o contexto em que estavam vivendo, ainda 
com resquícios de um governo causador de mágoas e que subestimava a 
dignidade humana. Nesse quadro de injustiça social, o papa se prestou a 
denunciar o ódio e a violência a que o povo fora submetido. 

Nesse contexto, surge o discurso que compõe nosso objeto de análise.
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implicações pré-discursivas

De acordo com a trajetória das paixões proposta por Figueiredo (2020), 
antes mesmo de um discurso ser iniciado, o orador deve considerar 
a disponibilidade de emoções e a escala de valores já existentes no 
auditório, caso pretenda despertar as paixões adequadas ao seu intento 
persuasivo.

Em se tratando de uma pregação religiosa, o auditório presumido 
é aquele composto por cristãos/católicos que, dentre outros valores 
essenciais, trazem consigo a fé e a esperança. Ademais, a imagem 
prévia que esse auditório possui acerca do orador Papa João Paulo 
II é aquela que o toma como autoridade representativa de Deus na 
terra. A esse respeito, convém tecer alguns esclarecimentos sobre a 
representatividade do papa para o auditório cristão.

O termo “Papa” origina-se do latim “Papa”, uma palavra carinhosa 
para pai, também chamado de Santo Padre, é o Bispo de Roma e, como 
tal, é o líder mundial da Igreja Católica Apostólica Romana.

O Papa João Paulo II permaneceu por 26 anos no pontificado (1978-
2005) e foi, especialmente, próximo dos jovens. Talvez o ato mais 
marcante nesse sentido tenha sido a criação da Jornada Mundial da 
Juventude. A esse respeito, o pontífice afirma: “Repito ante vós o que 
venho dizendo desde o primeiro dia do meu pontificado: que vós sois 
a esperança do Papa, a esperança da Igreja”. (II JMJ, Buenos Aires, 
Argentina, 1987).

Para o papa, a presença de jovens constitui-se como fonte de vitalidade 
para toda a comunidade cristã, que com eles é chamada a dar razão e a 
testemunhar a fé no mundo. “Entre o Papa e os jovens há um fascínio 
mútuo. Há uma troca fascinante e comovente de olhares marcados pelo 
amor evangélico.” (LOPES, 2018, p. 40).
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Em discursos proferidos aos jovens, são comuns os chamamentos 
“queridos amigos”; “caros jovens”; “jovens muito queridos”; “prezados 
jovens amigos” e “caríssimos jovens”. Nesse sentido, Lopes (2018, p. 40) 
chega a afirmar:

No domínio da liderança religiosa, João Paulo II tem uma 
autoridade moral universal, singular quando comparada 
a outras figuras espirituais. Quando os jovens percebem 
as suas palavras autênticas, que correspondem aos seus 
anseios de verdade e bondade, sentem-se respeitados e 
valorizados. Nessa relação, há uma afinidade, uma vez que 
o Papa representa a juventude de Cristo e da Igreja, e os 
jovens são expressão da juventude da vida e da humanidade, 
numa correlação dialógica, espontânea e ativa. 

A esse respeito, ainda podemos trazer o trecho do discurso do papa 
proferido para os jovens presentes na Basílica do Vaticano em 20 de 
dezembro de 1978:

O Papa, que representa a juventude de Cristo e da Igreja, 
está sempre feliz em encontrar aqueles que são a expressão 
da juventude da vida e da humanidade! Portanto, há uma 
afinidade de espírito entre nós; há quase uma necessidade 
de nos contarmos como verdadeiros amigos; há uma 
sensação de comunicar alegrias, esperanças e ideais; 
emerge o desejo vivo e espontâneo do diálogo, que, pelo 
Papa, é dividido em ensino da verdade e do bem, na 
exortação e encorajamento, na benevolência e bênção; 
enquanto, por parte de vocês, crianças e jovens, é expressa 
em aceitação de tais ensinamentos livres e dispostos de seu 
pai, é expressa na promessa de pôr em prática o que nos é 
dito, é incorporada no compromisso de ser testemunhas 
entre seus pares, da verdadeira alegria, que floresce em 
bom coração, puro, cheio de graça do Senhor.

 Por meio das citações acima, foi possível verificar a existência de 
uma correlação dialógica entre o papa e os jovens. Tal diálogo favorece a 
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disposição emocional do auditório e sua acolhida em relação às emoções 
que serão propostas no discurso (FIGUEIREDO, 2020). Além disso, todas 
as questões relacionadas às crenças e à escala de valores preexistentes no 
auditório, bem como a imagem prévia que ele possui a respeito do orador, 
contribuirão para o despertar de determinadas paixões. Sendo assim, a 
partir desse pressuposto, “o orador encontra espaço e ressonância no 
campo afetivo do auditório, a trajetória das paixões recebe aval para 
percorrer, de forma imbatível, a máquina humana” (FIGUEIREDO, 2020, 
p. 42): eis, portanto, o estágio relativo à identificação.

Assim, no tópico seguinte, investigaremos a etapa relativa à 
identificação, bem como as etapas subsequentes: o despertar da paixão, 
a mudança de julgamento e a ação.

medO, amOr e cOnfiança: a trajetória das paixões nO 
discursO papal

Aristóteles, em seu livro II da Retórica (2015), ensina-nos que o apelo 
às paixões é uma das maneiras encontradas pelo orador para obter a 
confiança do auditório. Para alcançar esse intento, ele precisa adaptar 
seu discurso de modo a causar identificação. Em outras palavras, a 
elaboração discursiva, com os argumentos, as figuras etc., deve ir ao 
encontro dos valores e crenças preexistentes no auditório. Para tanto, 
o orador deve conhecer previamente tais valores, para que consiga 
alcançar a persuasão.

Isso significa que os traços presentes no auditório representam 
uma inclinação, uma propensão a sentir determinadas emoções. Se 
o orador as conhece de antemão, o caminho para a identificação é 
viabilizado. Figueiredo (2020) afirma que nos identificamos com aquilo 
que nos remete a nós, que fala da nossa história, que dialoga com nossas 
lembranças, que respeita nossa escala de valores, que trata de temas 
que nos são caros.
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Uma vez conhecida a escala de valores, as emoções disponíveis no 
auditório, o orador pode engajar-se no processo persuasivo com foco na 
paixão que deseja despertar. No caso do objeto em análise neste capítulo, 
partimos da hipótese de que tenha sido a paixão da confiança.  

De todo modo, com vistas a confirmar a hipótese dessa possível 
paixão despertada no auditório, analisaremos as marcas linguísticas 
e os recursos paralinguísticos presentes na fala do papa João Paulo II 
que, em termos retóricos, se concretiza na etapa denominada actio – 
momento em que o orador emite seu discurso perante um auditório. A 
esse respeito, Ferreira recorda-nos de que

A actio trabalha com os componentes emotivos da emissão 
da palavra: a gestualidade (kinésica) e a interação com o 
espaço (proxêmica). Nesse sentido, o verbal e o não verbal 
podem ser objetos de análise retórica [...]. Destaque-se 
que a actio é uma forma particular de interação: orador 
e auditório estão plenamente envolvidos no processo 
de transmissão e recepção do discurso num contexto 
enunciativo-pragmático-interacional. Ao adotar um 
critério pragmático de análise, a retórica é vista como 
ação que persuade. Nesse sentido, enfatiza-se a relação 
entre ato retórico e objetivos para verificar a eficácia do 
discurso, sempre em função da adequação à situação que 
o provocou. Um critério estético se impõe naturalmente 
quando se trata de verificar a eficácia de um discurso: o 
orador pode tocar profundamente ou não impressionar 
um auditório na dependência direta de sua capacidade de 
lidar com os argumentos, reforçar valores e hierarquias de 
forma harmônica e eloquente. (FERREIRA, 2010, p. 138-139).

Ao considerar a explanação de Ferreira (2010) sobre a actio, vê-se a 
importância de se analisar não apenas o conteúdo verbal, como também 
o não verbal, levando-se em consideração a situação que provocou o ato 
retórico. 
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Sendo assim, embora o discurso, per se, no plano do conteúdo, tenha 
apresentado elementos que lhe conferiram um caráter persuasivo, o 
plano da expressão, conferido pelos aspectos gestuais (kinésica), por 
exemplo, assumiu um papel de intensificador do conteúdo com vistas 
ao alcance do auditório.

Ademais, acrescente-se a esses aspectos gestuais a prosódia, uma 
vez que a voz tem, no discurso, poder e eficácia impressionantes: “a 
qualidade do que nós compusemos em nosso espírito importa menos do 
que a maneira como a exprimimos. A emoção do auditório depende, com 
efeito, daquilo que ele ouve”. (QUINTILIANO, 2016, Livro XI, p. 222 e 225, 
grifos nossos). O filósofo se arrisca até mesmo a dizer que o discurso do 
orador, mesmo o medíocre, expresso por uma ação (voz e gestualidade) 
enérgica, terá mais peso que o melhor discurso desprovido de tal ação.

Diante das afirmações supramencionadas, acreditamos ser 
necessária uma análise que leve em consideração os recursos linguísticos 
e paralinguísticos, caso se pretenda investigar as paixões despertadas 
num determinado auditório.

Comecemos, portanto, com o conteúdo emitido pelo orador:

O amor vence sempre!

O amor vence sempre!

Como Cristo venceu

O amor venceu

O amor vence sempre (aplausos)

Embora às vezes, em situações concretas

Possa parecer impotente

Cristo parecia impotente na cruz.

Deus (pausa) pode sempre mais2! (aplausos)

(tradução nossa)

2 ¡El amor vence siempre! ¡El amor vence siempre! Como Cristo ha vencido, el amor ha 
vencido. El amor vence siempre. Aunque, en ocasiones, ante sucesos y situaciones con-
cretas pueda parecernos impotente. Cristo parecía impotente en la cruz. Dios, ¡siempre 
puede más!
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No plano do conteúdo, é possível identificar a repetição dos termos 
“amor”, “vence” (e “venceu”) e “sempre”, além do paralelismo “o amor 
vence sempre”/“o amor vence sempre”. Para Fiorin, o paralelismo 
tem como função “mostrar que os significados transmitidos pelas 
construções paralelas são simétricos. Dessa forma, intensifica-se o 
sentido veiculado por elas”. (FIORIN, 2014, p. 139, grifos nossos). Ademais, 
o mesmo autor afirma que “a repetição é [...] um aumento da extensão 
de um dado texto com o emprego, várias vezes, do mesmo segmento 
textual (palavra, sintagma, oração, verso), para intensificar o sentido 
expresso”. (FIORIN, 2014, p. 116, grifos nossos). Por sua vez, Koch (2002) 
endossa essa afirmação ao mencionar que “a presença de elementos 
recorrentes produz quase sempre um efeito de intensificação, de ênfase, 
isto é, tem função retórica”. (KOCH, 2002, p. 123, grifo nosso).

Além da presença das figuras da repetição e do paralelismo, é possível 
identificar, no texto, a presença de Cristo como exemplo por duas vezes, 
a saber: “como Cristo venceu” e “Cristo parecia impotente na cruz”. No 
que tange a essas menções, é pertinente lembrar que, para o auditório 
cristão, a figura de Cristo representa tanto um argumento de autoridade 
quanto um modelo a ser seguido. Ora, segundo as Escrituras Sagradas, 
Cristo venceu a morte provocada pela crucificação, pois ressuscitou ao 
terceiro dia após a condenação. Ele venceu, “o amor venceu”, logo, num 
processo de identificação do cristão com Cristo, ele pode vencer também. 
Além disso, ainda se pode considerar a presença do vocábulo “cruz” de 
forma enfática em seu discurso, em referência ao ícone utilizado na JMJ 
e tão familiar aos jovens que compõem o auditório.

Enfim, uma vez identificados as figuras e os argumentos que 
acionaram processos cognitivos e sensações, convém analisar os 
elementos não verbais, como aqueles advindos do âmbito prosódico 
e kinésico. Tais elementos puderam atuar, de modo concomitante às 
escolhas verbais, como gatilho para o despertar das paixões.

Quanto à participação da prosódia no processo persuasivo, 
acreditamos que o modo como o orador emitiu a mensagem interferiu de 
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forma significativa no impacto emocional do auditório. Isso porque, de 
acordo com Kent (2015, p. 388), as emoções possuem correlatos acústicos 
específicos. Em outras palavras, os principais correlatos acústicos da 
prosódia também são correlatos dos fenômenos paralinguísticos e não-
linguísticos, particularmente a emoção. (MANNELL, 2007).

Sendo assim, a seguir, serão apresentados os elementos prosódicos 
identificados na emissão em estudo, por análise auditiva, bem como a 
descrição de suas funções. Para a descrição das funções prosódicas no 
discurso, apoiaremo-nos nas contribuições de Cagliari (1992) e Figueiredo 
(2006).

Tabela 1 – Elementos prosódicos identificados

Transcrição do 

discurso oral

Elementos prosódicos 

identificados

Funções dos elementos

 prosódicos

O amor vence sempre!

O amor vence sempre!

Como Cristo venceu

O amor venceu

Tessitura aguda e volume alto Tessitura aguda: função 
pragmática de exalta-
ção.

Volume alto: reforça o 
valor da tessitura, atri-
buindo ainda mais in-
tensidade.

Pausa de 3 segundos A pausa, nesse contex-

to, pode indicar uma 

atitude do falante para 

impressionar o seu in-

terlocutor.

O amor vence sempre Entoação descendente e volu-

me mais baixo que as emis-

sões anteriores

A entoação descenden-

te, acompanhada de vo-

lume mais baixo que a 

emissão anterior, possui 

uma função sintática de 

afirmação e conclusão 

de um período.
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Aplausos

Embora às vezes, em 

situações concretas

Entoação descendente Função sintática de 

afirmação.

Possa parecer im-po-ten-

-te

Falar destacando as pa-

lavras com pausas pode 

representar uma atitude 

do falante que deseja 

reforçar o valor de sua 

autoridade e do que diz.

Cristo parecia impotente 

na cruz.

Entoação descendente Função sintática 

indicadora de frase 

afirmativa. 

Deus (pausa) sempre 

pode mais!

Pausa de 3 segundos

Acento frasal no vocábulo 

“mais”

A pausa serviu para 

chamar a atenção para o 

que vai ser dito em 

seguida.

O acento frasal atri-

buiu ênfase ao vocábulo 

“mais”.

Aplausos

Fonte: elaborado pelas autoras.

Vimos que, no plano verbal, a repetição e o paralelismo contribuíram 
para os efeitos de intensificação do sentido da expressão “o amor vence 
sempre”. Ademais, o plano da expressão composto pelos elementos 
prosódicos, como a tessitura aguda e o volume alto no início da emissão, 
conferiu ainda mais intensidade ao discurso. 

Os demais elementos prosódicos, como a variação entoacional, 
atribuíram melodia à fala e indicaram funções como, por exemplo, 
demarcativas. Isso ocorreu na emissão “Deus sempre pode mais!”, uma 
vez que o acento frasal marcou foneticamente o vocábulo “mais” como 
foco da frase, atribuindo-lhe, assim, ênfase e intensidade. Vale lembrar 
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que, nessa mesma oração, após a emissão do termo “Deus”, há uma 
pausa de 3 segundos, que serviu para chamar a atenção para o que foi 
dito em seguida: “sempre pode mais”.

Ainda no que se refere à função da pausa na emissão em análise, 
teceremos as seguintes observações: o orador faz uso desse fenômeno 
prosódico para impressionar o seu interlocutor com a emissão posterior 
ao silêncio, como no caso em que enuncia, mais uma vez, a frase “o amor 
vence sempre” após apresentar uma pausa de três segundos. Ademais, o 
orador fez uso da pausa para destacar a palavra “impotente”; com isso, 
ele representou uma atitude reforçadora do valor de sua autoridade e do 
que disse.

Em decorrência da pausa, ainda se pode observar a mudança de 
tessitura do orador, que nos demonstra indícios para destaques no 
trecho “O amor vence sempre! O amor vence sempre! Como Cristo 
venceu. O amor venceu”. Sobre a tessitura, Cagliari e Massini-Cagliari 
(2003, p. 68) afirmam que tal item tem uma característica “importante 
na determinação do papel dos elementos prosódicos, enquanto 
organizadores do contínuo da cadeia sonora e reveladores da estrutura 
do discurso”. 

Então, no primeiro bloco do discurso, o que antecede a pausa, o orador 
se utiliza de uma tessitura alta, que pode ser empregada para dar uma 
ênfase à ideia que está sendo dita, destacando-a do resto do enunciado 
do texto como um todo. (cf. CAGLIARI; MASSINI-CAGLIARI, 2003). A 
tessitura alta pode, ainda, indicar atitudes agressivas e de autoritarismo 
observadas em discursos cujo teor demonstre tais elementos.

Desse modo, ao assumir o pressuposto de um auditório tão 
domesticado pelos discursos autoritários da ditadura militar, tem-se a 
seguinte constatação: o que ocorre após a pausa, com a volta à tessitura 
normal, indica uma baixa considerável, no que diz respeito ao excerto 
“O amor vence sempre”. A baixa na tessitura pode indicar uma voz de 
autoridade, e não de autoritarismo. Tal processo, entre altos e baixos da 
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tessitura, aponta a identificação entre orador e auditório, provocando, 
assim, o aprazível aos ouvidos de um público carente de uma voz que lhe 
soasse aos ouvidos já fatigados de autoritarismo.

Enfim, como foi demonstrado, tanto o conteúdo verbal quanto as 
escolhas prosódicas conferiram intensidade à emissão do orador. Além 
disso, o orador utilizou os recursos gestuais, que endossou ainda mais 
tal intensidade.

A esse respeito, vale lembrar o que Quintiliano ensina sobre a fase 
relativa à ação retórica. Para o filósofo, o orador deve dar atenção “não 
só ao trabalho da voz e da respiração, mas também às mímicas do rosto, 
à gestualidade do corpo: [...] ombros, mãos, tórax, coxas… que é preciso 
pôr a serviço das diversas paixões que é preciso exprimir”. (REBOUL, 2004, 
p. 67, grifos nossos).

Depreende-se, dessa afirmação, que os gestos trabalham também 
em prol das paixões que o orador pretende despertar para alcançar seu 
propósito persuasivo. Isso posto, passemos à descrição dos aspectos 
gestuais observados no orador durante a emissão de seu discurso. Vale 
lembrar que tais gestos ocorreram de modo concomitante à emissão da 
mensagem. De forma predominante, ao longo da emissão discursiva, 
o orador gesticula o braço direito, de modo veemente, em direção ao 
alto; ora com a mão aberta, ora com o dedo indicador apontado para o 
alto, com um gesto enfático, que reforça ainda mais tanto o conteúdo 
linguístico quanto a expressão prosódica.

Diante disso, o cenário que se delineia diante de nós é o seguinte: 
desde o conteúdo textual até o plano da expressão com os elementos 
prosódicos e a kinésica, foi possível perceber a intensificação do sentido. 
Tal intensificação corroborou as escolhas lexicais do orador, tais como: 
“amor”, “vence” e “sempre”. Essas escolhas lexicais, fortalecidas por 
elementos prosódicos intensificadores, bem como os gestos enfáticos do 
orador, atuaram de modo a despertar a paixão da confiança no auditório.
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Na fase relativa ao despertar da paixão, “o auditório, imediatamente 
após vivenciar os processos identitários (nele acionados por meio de 
elementos presentes no discurso do orador), passa, então, a experienciar 
as alterações e os processos fisiológicos que lhe ocasionarão as sensações 
de prazer e/ou dor”. (FIGUEIREDO, 2020, p. 44). As sensações de dor 
ou de prazer são oriundas das paixões que podem ser despertadas no 
auditório. No caso da pregação religiosa – objeto de análise deste capítulo 
–, as sensações provocadas são, amiúde, de prazer, pois o pregador 
tem como objetivo provocar a esperança (que, no âmbito religioso, está 
associada à fé) nos fiéis.

Assim sendo, o conteúdo veiculado pela mensagem é, como vimos, 
de esperança que, por sua vez, está vinculada à confiança, conforme nos 
esclarece a definição aristotélica: “a confiança é o contrário do medo, e 
o que inspira confiança é o contrário do que inspira medo, de modo que 
a esperança é acompanhada pela representação de que as coisas que 
estão próximas podem salvar-nos”. (ARISTÓTELES, 2015, p. 129). Assim, 
o discurso que prega o amor e a esperança pode despertar a confiança 
naquele que ouve. 

Uma vez provocada a paixão da confiança com as consequentes 
sensações de prazer, o julgamento do auditório pode, então, ser alterado.

Segundo Figueiredo (2020, p. 45), na fase relativa à mudança de 
julgamento, “em função da experiência de dor e/ou de prazer oriundos 
da paixão, observamos um impacto nos estados ou processos cognitivos 
relacionados às crenças (doxai) ou aos julgamentos (hypolepsis) do 
auditório”. Assim sendo, uma vez despertada a paixão da confiança, o 
auditório vivencia o prazer associado ao alívio de quem se aparta do medo, 
pois, como vimos, a confiança é o contrário do medo. (ARISTÓTELES, 
2015).

 Aquele que tem provocada em si a confiança pode nutrir a esperança 
de que, no final, tudo dará certo. Essa alteração de julgamento (do medo 
para a confiança) estabelecerá os fundamentos para a tomada de decisão. 
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Por conseguinte, o auditório se verá convocado à “ação”. (FIGUEIREDO, 
2020).

Desse modo, é oportuno citar a seguinte contribuição de Georges 
Didi-Huberman:

As emoções, uma vez que são moções, movimentos, 
comoções, são também transformações daqueles e 
daquelas que se emocionam. Transformar-se é passar de 
um estado a outro: continuamos firmes na nossa ideia 
de que a emoção não pode ser definida como um estado 
de pura e simples passividade. Inclusive, é por meio das 
emoções que podemos, eventualmente, transformar nosso 
mundo, desde que, é claro, elas mesmas se transformem 
em pensamentos e ações. (DIDI-HUBERMAN, 2016, p. 38, 
grifo do autor).

Nessa perspectiva, para o filósofo Didi-Huberman (2016, p. 38), “é 
por meio das emoções que podemos, eventualmente, transformar nosso 
mundo, desde que [...] elas mesmas se transformem em pensamentos 
e ações”. Vê-se, portanto, que a paixão despertada pode transcender o 
indivíduo que a experimenta e alcançar o mundo, pode se concretizar em 
sua realidade circundante. Nesse estágio, “assistimos ao espetáculo das 
atitudes ou disposições do auditório para com o mundo”. (FIGUEIREDO, 
2020, p. 46).

Com efeito, o auditório, que tem em si despertada a confiança, será 
impelido a enxergar as possíveis vicissitudes de outro modo; poderá, 
por meio da motivação decorrente da confiança, ver alterada sua atitude 
para com o mundo e para com o outro; quiçá, influenciando esse outro 
também.

cOnsiderações finais

O enfoque da trajetória das paixões norteou as reflexões apresentadas 
neste trabalho. Por meio dele, foi possível identificar cada uma das 
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etapas do percurso, desde a disponibilidade, com todas as implicações 
pré-discursivas, até a ação propriamente dita.

Com a aplicação desse enfoque ao objeto selecionado para análise, 
ampliou-se nosso entendimento acerca da instância relativa ao pathos, 
ao universo passional do auditório. Ainda que o despertar da paixão da 
confiança tenha, de fato, sido o momento retórico por excelência, todas 
as demais etapas que antecederam e sucederam esse momento foram 
indispensáveis para a execução discursiva direcionada à persuasão.

Além disso, a trajetória das paixões, amparada pela prosódia, traz 
o balanço do tripé retórico, dando visibilidade à paixão da confiança 
pinçada nos elementos suprassegmentais. A análise pormenorizada 
de entoação, ritmo, velocidade, tessitura, pausa e volume demonstra a 
persuasão e a adesão do auditório corroborando a hipótese inicial do 
presente trabalho. Ademais, as figuras e os argumentos identificados 
em nosso objeto puderam causar identificação e atuar como gatilho 
para o despertar da paixão. 

Finalmente, mencionamos parte da epígrafe deste capítulo: “no 
amor não existe medo; antes, o perfeito amor lança fora o medo”. A 
partir dessa citação, reiteramos o tema central da mensagem do papa, a 
saber, o amor – tema este intensificado pelos recursos trazidos à tona na 
análise deste trabalho. Ao seguir o raciocínio do versículo, concluímos 
que o medo se afasta diante do amor; com o distanciamento do medo, 
tem-se, segundo o pensamento aristotélico, a paixão da confiança. Dito 
de outro modo, no discurso papal, o amor lançou fora o medo e trouxe à 
luz a confiança.

Enfim, esperamos que o estudo aqui proposto sirva de horizonte 
para os estudos retóricos, amparados pela trajetória das paixões, cujos 
objetos de pesquisa se valham dos textos orais.
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TRAJETÓRIA DAS PAIXÕES:
UMA APLICAÇÃO PEDAGÓGICA

Ana Lúcia Magalhães

intrOduçãO

É intrigante que as palavras sejam capazes de formar opiniões, 
modificá-las, levar leitores a pensar conforme a pretensão daquele que 
escreve; que conduzam multidões a votar em determinado candidato; 
que induzam aos mais diversos sentimentos; que produzam respostas 
apaixonadas ou que sequer alcancem o objetivo do orador ou despertem 
interesse.

Aristóteles, discípulo de Platão, foi o filósofo que sistematizou, na 
obra Arte Retórica, o que havia sido comentado e ensinado a respeito 
da capacidade de convencer e persuadir pelo discurso. Essa obra, 
aliás, é fonte de contínuas descobertas, mesmo após diversas leituras 
e mais de 2400 anos de pesquisas desde sua concepção. O autor via 
grande importância cívica na arte retórica e, de certo modo, por isso, 
criticava seus antecessores que a identificavam como arte persuasiva 
e a reduziam a procedimentos jurídicos, esquecendo o aspecto político. 
Para o estagirita, a retórica tinha como objeto o estudo das palavras e 
não das coisas. Estabeleceu uma diferença, por exemplo, entre poética 
e retórica, a primeira definida como arte de produzir narrativas, 
enquanto a segunda como arte dos discursos, arte de produzir discursos 
e falas persuasivas. As palavras “persuadir” e “convencer” implicam a 
existência do outro: aquele a quem o orador se dirige.

Este capítulo procura aplicar a teoria retórica ao processo da conquista 
da adesão de alunos ao discurso pedagógico exercido em sala de aula, no 
caso estudado, de nível superior. Como questão de pesquisa, pretende-se  
verificar de que forma o pathos se instala no discurso educacional, e o 
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objetivo é verificar a amplitude do conceito de “trajetória das paixões” 
(FIGUEIREDO, 2018, 2019, 2020).

Conceituar a paixão é um eterno aproximar-se sem resposta definitiva, 
mas, apesar de sabermos desses limites, de tais inconclusões, muitas 
questões são postas não para serem respondidas, mas para servirem 
de estímulo e constante busca do saber. Os gregos clássicos trouxeram 
contribuições importantes à compreensão do pathos, daí, neste primeiro 
momento, tratarmos o assunto a partir desses estudiosos e delimitarmos 
a pesquisa ao estudo da paixão não no sentido psicanalítico de sua 
raiz – passio – sofrimento, porém no sentido de ser afetado por algo. 
Carvalho da Silva (2006) enfatiza que a cultura clássica atribuía grande 
relevância à questão do pathos, uma vez que as paixões da alma estavam 
implicadas no bem-estar pessoal e coletivo, nas escolhas do modo de 
vida e nas próprias condições de busca de verdade – cerne da Filosofia. 
Pathos dizia respeito, portanto, a uma forma de ser e de se posicionar.

mOvimentO retóricO

Embora muitos outros pesquisadores, filósofos e pensadores 
tratem da retórica, Meyer (2000, p. XVII) afirma que foi Platão quem 
tudo começou, talvez Sócrates – com seus questionamentos – e os 
sofistas, que já falavam na pluralidade das opiniões, na capacidade de 
constranger, se necessário, para defender as teses que se apresentavam. 
O assunto é complexo e, por muito que o estudemos, descobrimos mais 
perguntas que respostas. Assim, o foco deste trabalho será a paixão, 
mais propriamente a “trajetória das paixões” (FIGUEIREDO, 2018, 2019, 
2020). Em outras palavras, trataremos do pathos como categoria retórica 
capaz de despertar o auditório (PERELMAN, 1996), seja individual ou 
coletivo, universal, único ou formado por si mesmo.

Para Platão, a alma humana seria afetada por paixões (pathematas), 
que são quatro: as ilusões, os corpos sensíveis, as matemáticas e as ideias. 
Quando, no livro VI da República, fala sobre o Diagrama da Linha e Mito – 
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ou Alegoria da Caverna – o autor nos apresenta a teoria do conhecimento 
(gnosiologia) e a teoria do ser (ontologia). O diagrama parte do traçado 
de uma linha horizontal imaginária. Abaixo dela ficariam os dois modos 
de realidade sensível: eikasia (coisas: imagens, sombras, reflexos) e 
pistis (objetos: corpos vivos, corpos naturais). Acima, os dois modos do 
mundo inteligível: dianóia (elementos matemáticos, quânticos) e noética 
(as ideias). Todos esses modos, segundo Platão, estão fora do homem e o 
afetam, portanto são afecções, ou melhor, paixões.

Em outras palavras, o homem passa por quatro maneiras de 
apreender o mundo, todas passionais: a percepção (coisas – eikasia), 
a sensibilidade (objetos naturais – pistis), o entendimento (elementos 
matemáticos – dianóia) e a razão (ideias – noésis). Assim, é possível 
entender um nível de conhecimento mais fundamental, o do mundo 
sensível, que se colocaria abaixo da linha horizontal imaginária – o 
das coisas e dos objetos naturais – e um mundo, digamos, superior, o 
inteligível, representado pelos elementos matemáticos e as ideias. Para 
o filósofo, como todos estão fora do homem, certamente o afetam de 
alguma forma.

Ao pensar a Alegoria da Caverna, em que todo o universo sensível 
compõe-se de sombras e luz, é possível aprofundar a questão e concluir 
que eikasia e pistis (coisas e objetos) associam-se à doxa (mundo da 
opinião). O que vemos, para Platão, não “é” de fato, mas sim nossa 
impressão sobre o verdadeiro, pois ora estamos ofuscados pela luz 
intensa e não podemos ver, ora estamos cegos pela escuridão das 
sombras da caverna, além de não sabermos o que há fora dela. Por outro 
lado, a dianóia e a noética pertencem à episteme (mundo do saber, que 
se divide em dois: 1) o que se constrói e permite ao sujeito humano criar 
hipóteses depois da elaboração de raciocínios e chegar a conclusões 
e 2) o saber, que não visa alcançar qualquer conclusão, mas atingir o 
princípio incondicional.)
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Na verdade, toda essa divisão depende de crença, para o filósofo. 
O próprio saber científico residiria em crenças no momento que, para 
elaborar uma hipótese, por exemplo, o cientista precisa acreditar nela. 
O homem platônico como ser essencialmente passional no sentido de 
ser afetado pelo que está fora, sujeita-se às diversas paixões. 

Platão tenta responder tais questões por meio da teoria do logos 
racional, diferentemente de uma concepção baseada na problematicidade, 
segundo a qual, quanto mais incertas as alternativas, maior o nível de 
problematicidade. A teoria do logos baseia-se no raciocínio apodítico 
(demonstração). Nesse sentido, o que não é apodítico, o que não pertence 
ao logos, estaria no domínio da doxa, suscetível, portanto a contestações.

Nesse contexto, surge Aristóteles que se dedica à produção de uma 
teoria da argumentação e da retórica, em resposta ao logos platônico 
que, por meio de proposições e demonstrações, acaba por transportar o 
homem a um jogo de paixões (novamente a alegoria da caverna).

Aristóteles define Retórica como derivada da Dialética e da Política 
(2002, p. 34), como “faculdade de ver teoricamente o que, em cada caso, 
pode ser capaz de gerar a persuasão [...] de descobrir o que é próprio 
para persuadir”, e acrescenta que “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”.

A persuasão se dá por meio de três provas retóricas: o ethos, 
representado pelo caráter moral (o orador deixa transparecer que é 
confiável); o logos, constituído no discurso (o orador demonstra as 
verdades ou o que parece ser verdade) e o pathos, paixão despertada nos 
ouvintes.

Aliás, Aristóteles afirma que os desejos fazem parte da natureza 
humana tanto quanto a razão e, assim, o autor não vincula a virtude 
com a falsa expectativa de uma vida livre de emoções ou paixões. Nesse 
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sentido, difere dos estoicos1, que definem a paixão – em si mesma um 
pecado – como ignorância e vício.

A filosofia de Aristóteles mostra que não é possível condicionar a 
virtude e a boa conduta à ausência de emoções ou paixões porque essas 
são constitutivas da alma e, em alguma medida, movem o homem. 
Como afirma que sem elas o homem seria sem vida, incapaz de ação, 
o filósofo trata de discriminá-las, dividi-las, categorizá-las, para, ao 
fim, determinar em que medida são capazes de conduzir à boa ou má 
conduta.

As paixões são todos aqueles sentimentos que, causando 
mudança nas pessoas, fazem variar seus julgamentos, e 
são seguidos de tristeza e prazer, como a cólera, a piedade, 
o temor e todas as outras paixões análogas, assim como 
seus contrários (ARISTÓTELES, 2003, p. 5).

As paixões, para o filósofo, são afecções psicológicas expressas pelos 
termos pathos e pathema. Ademais, existe uma discussão, entre os 
estudiosos de sua obra, se é possível distinguir pathos (paixão) de pathema 
(emoção), uma vez que Aristóteles não separa claramente, embora, 
em Ética a Nicômaco (II, 4, 1105b, 21-23), alguns autores enxerguem tal 
distinção: “Sendo as paixões movimentos (kinesis) que atuam sobre a 
alma, os pathemata nada mais podem ser do que os estados passionais 
produzidos na alma em decorrência desses movimentos, ou seja, são as 
emoções”. Essa passagem deixa entrever uma possível diferença entre 
paixão e emoção, ou seja, no plano da sensação ou da intelecção.

Em outra obra (Categorias, VIII, 9b, 10-25), as pathe (afecções) são 
qualidades produzidas em nós pelos sentidos, como é o caso do calor, 
do frio, da escuridão. Em De Anima, pathos tem três significados: 
emoções, atributos ou predicados e formas de passibilidade em oposição 
à atividade. O termo pathema indicaria emoção, mas pode também 

1 Para os estoicos, virtuoso é o homem que se libertou inteiramente das paixões e atin-
giu a plena realização da perfeição humana por meio do logos..
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significar afecção, fato, acontecimento. Conforme Menezes e Silva 
(2013), o melhor sentido para a noção de pathos em Aristóteles está na 
sua obra Metafísica:

Afecção (pathos) significa (1) uma qualidade segundo a qual 
uma coisa pode ser alterada, como o branco, o preto, o 
doce e o amargo, o peso e a leveza, e todas as qualidades 
desta espécie. (2) Em outro sentido, afecção significa a 
atualização de tudo isso, as alterações que estão em ato. (3) 
Especialmente, chamam-se afecções (pathe) as alterações 
e mudanças danosas e, acima de tudo, os danos dolorosos. 
(4) Por fim, afecções se dizem também das grandes 
calamidadedes e dos grandes infortúnios (ARISTÓTELES, 
Metafísica V, 21, 1022b, 15-21).

A citação faz pensar que o primeiro sentido determinado pelo filósofo 
para pathos é o de mudança, ou seja, trata-se de uma característica 
segundo a qual algo pode ser alterado; o segundo, quais alterações são 
feitas; o terceiro, as mudanças que causam dor no corpo ou na alma 
e o quarto liga-se a atributo ou propriedade. Pensar nesses termos: 
mudança, alteração, dor na alma ou corpo, atributo ou propriedade 
nos leva a concluir pelo uso em contextos variados, de estados físicos a 
emocionais. 

Hegel se esforça por distinguir o que os gregos entendiam por pathos 
e os modernos entendem por paixão. Sua opinião é a de que a palavra 
pathos seria de difícil tradução, pois o termo implica uma noção de algo 
de menor valor – como no sentido dado ao dizermos que “um homem não 
deve sucumbir às paixões” – e esse não é, definitivamente, o significado 
para os gregos. Na Grécia antiga, pathos era observado em um plano 
mais nobre, sem censura ou egoísmo. Hegel utiliza, como exemplo, o 
amor de Antígona por seu irmão, e trata o elemento interno, pulsional, 
mas se refere também a um conteúdo racional essencial presente no 
indivíduo e cita: “Nada de grande se realizou sem paixão”.
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A Retórica, como capacidade de convencer e persuadir pelo discurso 
com envolvimento da tríade ethos, pathos e logos, requer a existência do 
outro, denominado por Perelman como auditório. Foi justamente em 
Aristóteles que Perelman buscou, a partir da década de 1950, mostrar que, 
além da forma, das ciências empíricas e da lógica formal, existem outras 
possibilidades, como a argumentação e a fundamentação racional, ou 
seja, é possível utilizar razões práticas em uma teoria da argumentação. 
O autor começou com os estudos da lógica de Frege, tentou provar que 
os argumentos poderiam ser lógicos, porém, como nem todos o são, 
classificou-os e, assim, criou, juntamente com Olbrechts-Tyteca, um 
Tratado da Argumentação – a Nova Retórica, obra considerada como uma 
retomada da retórica e da dialética de Aristóteles.

Nessa mesma década, outros pensadores se debruçaram sobre a 
Retórica, que andava esquecida desde o Iluminismo, apogeu da Lógica. 
Entre eles, Toulmin2 (1958) e Johnstone3 (1958) olharam de maneiras um 
tanto diversas sobre a argumentação: o primeiro propôs um modelo 
de coerência argumentativa, observando a situação comunicativa, e o 
segundo lançou um olhar mais filosófico. Esses dois, no entanto, não se 
preocuparam com o pathos, ou seja, não o consideraram na construção 
argumentativa.

Voltando à Nova Retórica, vemos que, a partir dos argumentos e 
raciocínios utilizados nos discursos políticos e jurídicos, Perelman e 
Olbrechts-Tyteca (1996) realizam uma ampla classificação dos argumentos 

2 Toulmin lançou a obra Os Usos do Argumento no mesmo ano em que Perelman e 
Tyteca lançaram o Tratado da Argumentação. A diferença é que, enquanto Perelman 
e Tyteca buscavam a lógica de cada argumento, Toulmin propôs um modelo para a 
coerência argumentativa, cuja ideia central é estabelecer uma asserção, colocá-la em 
destaque, justificá-la, mostrar sua racionalidade (ou falta de), as razões e suas forças ou 
fraquezas. O modelo de Toulmin – nomeado layout – dispõe os enunciados de manei-
ra que os argumentos componham uma célula argumentativa coerente.
3 Johnstone escreveu de maneira mais filosófica sobre a Retórica e propôs três catego-
rias de argumentos: não-lógico, ad-hominem e circular. O argumento ad-hominem 
aproxima-se do argumento ad-hominem proposto por Perelman.
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e, mais que isso, mostram a interação entre eles e estabelecem um dos 
conceitos centrais de sua teoria: a noção de auditório.

O auditóriO

Para Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996, p. 21)  não há dúvida de que 
a “argumentação visa obter a adesão daqueles a quem se dirige”, ou 
seja, o orador tem em mente um auditório a quem convencer, persuadir. 
Para tanto, desenvolve a argumentação com certa qualidade, em outras 
palavras, suas ideias precisam ser expressas com tal habilidade que 
desperte o desejo de ouvir. O orador precisa provocar uma resposta 
no auditório, isto é, para que obtenha êxito em seu discurso, utilizará 
argumentos que o persuada ou o convença a aderir à tese proposta.

Esses autores comentam a respeito do auditório presumido, aquele 
de quem o orador pressupõe determinadas crenças, preferências, 
assim, eles constroem uma noção sistematizada com bases sociológicas 
ou psicológicas (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 1966, p. 22). Seja 
uma ou outra base, o importante é que, para a argumentação ser 
efetiva, o auditório deve ser presumidamente o mais próximo possível 
do real. Isso inclui evitar uso inadequado de imagens que podem, por 
exemplo, causar “as mais desagradáveis consequências” (PERELMAN; 
OLBRECHTS-TYTECA, 1996, p. 22). Para tal, o conhecimento prévio do 
auditório passa a ser condição para qualquer argumentação.

Se considerarmos que a crença, a doxa, a convicção dos indivíduos 
é construída com base, em boa parte, em seu meio social, assumimos 
que esse aspecto da retórica possui um caráter sociológico. Um outro 
aspecto é que os auditórios não possuem crenças impermeáveis, fixas, 
estabelecidas, mas elas são susceptíveis de mudança, adaptáveis, 
manejáveis. Essa perspectiva de mudança é que torna os auditórios 
flexíveis e conduz os oradores a estudá-los antes de escolherem seus 
argumentos, afinal a intenção pode ser modificar suas crenças.
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Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996) comentam sobre algumas 
condições do auditório: seu caráter homogêneo e heterogêneo, 
sua universalidade ou particularidade, a ligação necessária entre o 
pensamento do orador e do auditório e aqui relembramos Meyer 
(2007b), para quem a Retórica consiste na disciplina que estuda os meios 
utilizados pelo homem (orador) para negociar a distância que o separa 
do outro (auditório). 

Aqui percebe-se o reforço ao social que tem eco na voz de Aristóteles, 
para quem:

Entre as provas fornecidas pelo discurso, distinguem-se 
três espécies: umas residem no caráter moral do orador; 
outras, nas disposições que se criaram no ouvinte; outras, 
no próprio discurso, pelo que  ele demonstra ou parece 
demonstrar. (ARISTÓTELES, 1998, p. 33)

Se pensamos a tríade como os três pontos de apoio da argumentação 
aristotélica, se destacamos o auditório como aquele a quem pretendemos 
persuadir, convencer e se ele é o ser do pathos, podemos entendê-lo como 
ponto relevante na argumentação. De tal forma que Aristóteles dedica 
um livro da Retórica às paixões e retoma o tema na Ética a Nicômaco. As 
emoções são essenciais no embate argumentativo, pois, por meio delas, 
algumas distâncias são negociadas (MEYER, 2007b). Aristóteles entende 
que o objetivo do orador é persuadir o auditório e, para tanto, ele deve 
apresentar enunciados persuasivos ou provas aos ouvintes, esperando 
fazê-los aderir ao seu discurso. Porém, o domínio da demonstração 
discursiva não é suficiente para a persuasão; é necessário, segundo o 
filósofo, que o orador inspire confiança nos ouvintes por meio de sua 
postura, além de observar a disposição daqueles a quem se dirige e, 
então, utilizar-se da emoção.

Enquanto o logos produz uma convicção de verdade por meio da 
organização discursiva e da lógica argumentativa, as provas pelo ethos 
(do orador) e pelo pathos (do auditório) coduzem à mesma crença, 
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pois apresentam o orador como digno de crédito e despertam estados 
emocionais favoráveis ao seu discurso.

Para despertar uma resposta emocional desejada, Aristóteles nos 
auxilia a compreender de que maneira os indivíduos são afetados por 
paixões: condição na qual o auditório se encontra; por quem ou contra 
quem sente determinada emoção; motivos que despertam aquela 
emoção. As paixões4 afetam os julgamentos, por isso os oradores devem 
estudar seus auditórios: como se encontram, qual estado emocional; os 
motivos que os levaram a estar da forma como estão.

Os estados passionais possuem, normalmente, uma causa e uma 
essência, segundo Aristóteles, assim, se queremos mudar um estado 
passional, temos de compreender a causa e sua essência. Pensemos um 
auditório que vá conhecer um novo professor e que não possua qualquer 

⁴ As paixões, segundo Aristóteles, são em número de 14, 1) cólera, impulso de vingan-
ça, causado por injustificada negligência em relação ao outro ou aos que são queridos; 
2) calma, o contrário da cólera, um estado de paz após a cólera e recria a simetria entre 
os sujeitos; 3) amor (amizade), desejo de bondade em relação ao outro – um laço de 
identidade com ele; 4) ódio (inimizade), sentimento de afastamento do outro, desejo 
do mal ao outro. Quem sente cólera quer que o causador de seu tormento sinta, em 
seu lugar, seu mal; 5) temor (medo), dor ou distúrbio decorrente da projeção de um 
mal iminente, penoso. É acompanhado de expectativa. Temem-se os maus que podem 
nos arruinar ou arruinar quem nos é querido; 6) confiança, contrário do medo, é a 
antecipação daquilo que conduz à segurança; 7) vergonha, dor ou perturbação em 
relação ao presente, passado ou futuro, que acredita-se será descrédito de acordo com 
a visão de outrem. Sentimento de inferioridade em relação ao outro; 8) impudência 
(desvergonha), ocorre de acordo com a imagem estabelecida de nós, porém, não causa 
dor, promove indiferença que anula qualquer possibilidade de desgosto; 9) favor (ama-
bilidade): bondade desinteressada em fazer ou devolver o bem ao outro; 10) compai-
xão (piedade, misericórdia): sensação de dor, considerada mal destrutivo ou doloroso, 
que recai sobre quem não o merece. É despertada quando pensamos que nós mesmos 
ou alguém próximo poderia sofrer mal; 11) indignação: pesar pelos que parecem fe-
lizes sem o merecer ou que gozam de sucesso imerecidamente; 12) inveja, angústia 
perturbadora dirigida a um igual, dor sentida porque outros têm o que é desejado; 
13) emulação: movimento de imitação do outro. Afetam-nos os bens ou conquistas 
de outrem; 14) desprezo, contrário da emulação, ocorre com as pessoas que estão em 
posição de serem imitadas e tendem a sentir desprezo por aqueles que estão sujeitos a 
quaisquer males.
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referência favorável ou desfavorável. Provavelmente haverá certa 
curiosidade; poderá existir também alguma benevolência em relação 
a ele ou má vontade, mas não haverá causas de bem ou mal-estar.  
Por outro lado, um auditório que já tenha informação prévia sobre 
aquele professor, mesmo que nunca o tenha contatado de fato, formará 
um juízo de valor com base em comentários ou ações. Tal compreensão 
poderá afetar a disposição do auditório, e é útil que o orador tenha 
conhecimento dessa disposição até para saber como conduzir seus 
argumentos.

Uma vez definido o estado de alma do auditório e o propósito do 
orador, ele estuda a causa e a essência e, a partir daí, estabelece quais 
paixões deseja despertar. Por fim, é relevante esclarecer que paixão, 
neste capítulo, traz o sentido etimológico de passividade, conforme 
lembrado por Descartes no início do obra As paixões da alma: 

depois de haver considerado no que as paixões da alma 
diferem de todos os seus outros pensamentos, parece-
me que podemos em geral defini-las por percepções, 
ou sentimentos, ou emoções da alma, que referimos 
particularmente a ela, e que são causadas, mantidas 
e fortalecidas por algum movimento dos espíritos 
(DESCARTES, 1973, p. 237). 

Estamos, a todo o tempo, nos referindo ao passional, origem da ética, 
e não ao patológico, origem do diagnóstico médico.

a trajetória das paixões

Figueiredo (2018) propôs uma possível trajetória das paixões de 
acordo com o que supõe ocorrer no interior do processo persuaivo. 
Segundo a autora, a contribuição inédita “repousa inicialmente sobre os 
dois primeiros estágios ‘disponibilidade’ e ‘identificação’, que servirão 
para os três estágios subsequentes (despertar da paixão, mudança de 
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julgamento e ação), já presentes em Aristóteles” (FIGUEIREDO, 2019, p. 
10).

A ilustração a seguir busca mostrar como se estrutura a trajetória 
das paixões.

Figura 1: A trajetória das paixões

Fonte: a autora, com base em Figueiredo (2019)

Conforme já explicado, despertar o pathos no auditório é tarefa do 
orador que, para persuadi-lo, além de construir o racional (logos) a partir 
de seu caráter (ethos), esboça as emoções de maneira hábil e inteligente 
e, com isso, reforça seu argumento. Uma vez conquistada a benevolência 
do público, o orador precisa mantê-la e conservar o interesse em seu 
discurso. Aristóteles, em seu tratado das paixões, parte da Retórica, 
analisa as paixões de modo a permitir ao orador suscitá-las ou pacificá-
las em seus ouvintes.

De acordo com o verificado na Figura 1, as fases da trajetória das 
paixões, conforme Figueiredo, são: disponibilidade, identificação, 
despertar da paixão, mudança de julgamento e ação.
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A primeira delas, a disponibilidade, refere-se às emoções que o 
auditório é capaz de sentir. Dissemos que o orador, antes de colocar seus 
argumentos, precisa conhecer a quem vai se dirigir, suas características 
– desde físicas até psicológicas –, assim será capaz de modular seu 
discurso a partir de tais peculiaridades, dos perfis traçados, das naturezas 
mostradas, dos padrões e das crenças. Para tanto, não basta saber idade, 
raça, orientação sexual, mas é bom ter acesso aos valores, preferências, 
hábitos, assim terá condições de movimentar seus argumentos. Um 
momento importante é o início do diálogo entre orador e auditório 
que, conforme se verifica, precisa estar predisposto e aberto a paixões 
que serão despertadas pelo orador. Caso haja espaço, os afetos serão 
despertos e o discurso encontrará campo fértil. Mostrar-se sob uma luz 
favorável transforma o orador em indivíduo que criará boa disposição 
nos ouvintes.

Na segunda fase, a da identificação, o auditório se identifica com a 
porção de si que encontra eco no orador ou nas proposições. Este é o 
momento em que orador e auditório se reconhecem, se admitem, ocasião 
em que o público aceita e concorda com as proposições iniciais do locutor 
e a oportunidade em que se estabelecem as relações de confiança. 
Fazem parte dessa etapa, o entendimento que temos não apenas do 
assunto a ser tratado, mas também o conhecimento enciclopédico que 
estrutura nosso saber, nosso comportamento, os hábitos, a erudição, 
nosso grau de instrução e as competências que extravasam do discurso 
que proferimos. Compõem a identificação, nossa história de vida, capaz 
de dialogar e dar voz a temas tratados, a fundamentar com exemplos 
da vida real, teorias esboçadas. Fazem parte, então, da identificação, as 
sensações que descrevemos ou deixamos transparecer e as impressões 
racionais. Em outras palavras, é durante a identificação que o orador 
atinge o auditório na alma, “seja por uma percepção sensível, uma 
memória, uma imaginação” (FIGUEIREDO, 2019, p. 13).

Após se identificar com o orador, o auditório está preparado 
para a fase mais importante da trajetória das paixões: o despertar 
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propriamente dito. Considerando que somente existe persuasão quando 
há paixão, esse é o estágio em que ela é ocasionada, pois acontecem as 
experiências passionais que afetam alma e corpo: há fruição, delectare, 
e também vivências dolorosas. É relativamente comum que pessoas 
chorem durante pregações religiosas, principalmente de conversão e 
cura; que sintam raiva em discursos inflamados de cunho político; que 
até optem por matar em casos de indução ao terrorismo. Na guerra, 
parte dos alistados são levados a tal por discursos patrióticos de caráter 
passional. Existe ainda o discurso para despertar culpa, relativamente 
comum em contextos familiares. Dessa forma, percebe-se que a paixão 
não se limita a conduzir discursos com função intelectual ou epistêmica, 
apenas, mas, como diz Aristóteles, ela é o conteúdo racional essencial 
do ser. Para harmonizar as paixões, não se deve contar com uma lei 
moral, conforme Leibnitz (1973, p. 9):  “Prefiro dizer que as paixões não 
são contentamentos ou desprazeres nem opiniões, mas tendências, ou 
antes, modificação da tendência, que vêm da opinião ou do sentimento, 
e que são acompanhadas de prazer ou desprazer”. O objetivo do orador 
não consiste apenas em convencer por meio de argumentos: é preciso 
que ele toque a corda dos afetos e utilize os movimentos da alma que 
prolongam determinadas emoções.

A quarta fase é determinada pela alteração nos julgamentos a partir 
do que foi construído pelo discurso do orador. Aristóteles nos diz que 
“as paixões são as causas que introduzem mudanças em nossos juízos, 
e que são seguidas de pena e de prazer; tais são a cólera, a compaixão, 
o temor e todas as outras emoções semelhantes, bem como seus 
contrários” (ARISTÓTELES, s/d, p. 97). Em outras palavras, as paixões 
modificam, e, para que isso aconteça, é necessário que o orador inspire 
confiança, que vem de três causas: prudência, virtude e benevolência. 
Caso falte uma delas, o discurso poderá ser prejudicado e o auditório 
deixará de acreditar. Como em um castelo de cartas, a falta de prudência 
destrói a justeza; a maldade pode impedir o orador de exprimir o que lhe 
parece bom ou ainda, embora prudente e honesto, sem benevolência, ele 
pode deixar de exprimir as melhores determinações. Para Aristóteles  
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(s/d, p. 97), o orador “dotado de todas essas qualidades inspira 
necessariamente confiança em seus ouvintes”.

O último objetivo do processo de persuasão e o mais importante 
é conduzir o auditório à ação, ou seja, fazer com que o maior número 
de pessoas modifique suas atitudes em relação ao mundo a partir do 
discurso do orador e de sua postura. É interessante refletir sobre a ética 
que perpassa o discurso e a própria atitude do orador, considerando que 
sua intenção é mudar o auditório. Meyer reforça nosso pensamento 
sobre a necessidade ética ao tratar das paixões no discurso: “Daí a 
obrigatória relação ética com a paixão, pois a moral se estriba numa 
justa deliberação capaz de ensejar a ação” (MEYER, 2000, p. XXXIV). 
Após percorrido o caminho aqui descrito: disponibilidade, identificação, 
despertar (da paixão), alteração de julgamentos, o ouvinte está pronto 
para agir, ou seja, modificar o seu agir. Não apenas modificar seu 
pensamento com relação ao que considera correto, mas deslocar, 
transportar, substituir o que pensa pelo que o orador colocou como 
correto, útil, verdadeiro. Após essa fase, caso tenha conseguido mudar 
seu auditório, o ciclo passional se completou, uma vez que os estados 
patêmicos resultam da modalização do sujeito de estado, que busca a 
adesão do auditório. O discurso é o lugar de encontro entre esses dois 
sujeitos (orador e auditório), que se reconhecem por meio de imagens 
construídas no e pelo próprio discurso, definido como o âmbito dialético 
da construção do sentido. Quanto maior a percepção que o orador tem 
do auditório, mais fácil persuadi-lo. Por outro lado, quanto mais atraente 
o orador, mais o auditório cederá aos argumentos (logos) e aos meios 
relativos à afetividade (pathos).

despertar das paixões em alunOs de faculdade: uma 
aplicaçãO

Acreditamos que a utilização da trajetória das paixões no discurso de 
professores de faculdade, conforme visto até o momento, pode auxiliar 
no relacionamento entre o orador-professor e o auditório-aluno.
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Para além dessa primeira estrutura, alguns processos subjacentes 
foram percebidos durante a análise em uma situação real, assim, 
concorrem para melhor negociação argumentativa: a construção 
fortalecida do ethos, com base no discurso, em narrativas, em figuras 
e outros recursos, o conhecimento do senso comum suportado pela 
memória, imaginação e fantasia e três novas etapas, que ocorrem após a 
mudança de julgamento: a deliberação, a escolha e a disposição.

Figura 2: O despertar das paixões

Fonte: a autora, com base em Figueiredo (2019.)

Utilizou-se, como corpus de análise da trajetória das paixões, um 
conjunto de aulas de três disciplinas para alunos de nível superior em 
uma Faculdade de Tecnologia5, localizada no interior do estado de São 

⁵ As Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo são instituições de ensino su-
perior públicas brasileiras, pertencentes ao Centro Estadual de Educação Tecnológica 
Paula Souza, autarquia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tec-
nologia do Estado de São Paulo, mantidas pelo governo do estado de São Paulo. As 73 
unidades estão sediadas em 65 municípios paulistas e oferecem cursos superiores de 
graduação em praticamente todas as áreas do conhecimento e contam, atualmente, 
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Paulo. As disciplinas analisadas foram: Português, Relações Públicas e 
Projeto Integrador. A análise se deu a partir da observação dos resultados 
alcançados pelos professores e dos comentários frequentes sobre esses 
professores. As disciplinas foram ministradas por indivíduos que 
se pronunciavam em reuniões sobre paralisações, permanências ou 
alterações de comportamento.

A ementa das disciplinas prevê, de maneira geral: conceito de relações 
públicas e sua atuação; Assessoria de comunicação e ferramentas; 
Conhecimento de organização e stakeholders; Avaliação e mensuração 
em áreas específicas; Cálculos e raciocínios; Capacidade de desenvolver 
e concluir soluções; Estabelecimento de regras e formas adequadas 
de comportamento em ambiente corporativo de maneira a promover 
a interação entre colaboradores, clientes e gestores que fazem parte 
da organização; Comunicação na dimensão vocal por meio de volume, 
tonalidade, velocidade, pausas e dicção. Postura, gestos, expressões 
faciais e equipamentos de ajuda; Utilização de microfone e recursos 
audiovisuais; Preparação e apresentação de discursos e interação com 
a plateia.

Para darmos continuidade à análise, vamos considerar o auditório, 
que é formado por alunos de ambos os sexos, faixa etária entre 18 e 
30 anos (alguns poucos acima dos 30), oriundos do ensino público e, 
portanto, com conhecimento variável do conteúdo das disciplinas 
básicas. Normalmente têm origem na classe média baixa e buscam 
ascensão social, o que justifica procurarem cursar uma faculdade. Existe, 
em parte desses estudantes, a esperança de que o acesso à faculdade 
já lhes proporcione a almejada ascensão. No decorrer do primeiro 
semestre, percebem que é necessário esforço pessoal considerável para 
alcançar a graduação. O perfil psicológico é bastante variado e transita 
de pessoas voltadas à família nuclear até excluídos; de estruturados a 
desorganizados.

com mais de 85 mil alunos. Entre os objetivos de todos os cursos, espera-se que o alu-
no aprenda a se comunicar e argumentar.
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De maneira geral, os alunos estão dispostos a aprender e a interagir, 
porém esse momento da trajetória das paixões é fundamental: sem que 
o aluno esteja disposto a assistir às aulas e a aprender com elas, não 
se inicia o processo de persuasão. Observou-se que os professores mais 
engajados têm usado, nessa etapa, o conhecimento prévio do auditório, 
assim, procuram participar dos espaços físicos comuns com finalidade 
de estabelecer um vínculo inicial. O fato de o professor frequentar as 
mesmas áreas estabelece uma predisposição. Além disso, ao iniciar 
seu discurso – sua aula – ele apela para a memória, a imaginação, a 
fantasia para aproximar-se dos estudantes e, assim, reforçar a interação 
pelo despertar dos mesmos tópicos nos alunos. Busca, em seus arquivos 
mentais, narrativas que coincidam com o conhecimento de mundo 
demonstrado pelo que foi capaz de levantar a respeito daquele grupo. 
Assim, se são pessoas originadas de determinada escola – e ele tem 
conhecimento de fatos ocorridos naquele local – faz comentários que os 
aproxima e, dessa forma, estabelece uma parceria.

Embora o ethos do professor comece a ser realmente construído 
nessa primeira fase, a partir do seu discurso, é possível que exista 
um ethos prévio, decorrente dos comentários de outros estudantes. O 
cuidado será com a manutenção ou desconstrução da imagem, do caráter 
transmitidos nessas conversas prévias. Acrescentamos na figura 2, 
também, uma representação da instância do logos, de que normalmente 
se vale o professor no processo persuasivo: as narrativas, as figuras, 
outros recursos.

As narrativas são poderosos artifícios que funcionam como reforço 
de construção do ethos ou conduzem no caminho da edificação do pathos, 
com finalidade de estruturação do logos, afinal o objetivo do professor é 
a construção do conhecimento. Embora muitos sejam os significados da 
narrativa: uma história, algo contado ou recontado, um relato de evento 
real ou fictício, série de eventos, acontecimentos, sequência de eventos 
lógicos e cronológicos, para Todorov (1979, p. 138), começa por uma 
situação estável, tem a estabilidade perturbada por uma força qualquer, 
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que provoca desequilíbrio e, por fim, há novo equilíbrio, embora 
modificado. Entre as narrativas que auxiliam na fase da disposição estão 
as de experiências pessoais, que despertam a imaginação do aluno e são 
capazes de auxiliar na construção de um ethos solidário. 

Ao demonstrar amor pelo que faz, o professor diminui a distância 
entre os sujeitos, lugar da conjunção, atrelada a um ethos de sinceridade, 
de humildade. As paixões suscitadas aparecem como respostas às 
representações dos alunos, de modo a operar como imagens mentais: 
por isso, pode-se afirmar que identidade e diferença, supostas ou reais, 
é o que parece governar a estrutura aristotélica das paixões. 

Narrativas bem colocadas pelo professor têm a finalidade de causar 
impacto sobre o auditório, que é instigado, inspirado por meio do 
despertar da imaginação e da memória. Dos professores observados, 
os que melhor passaram pelas fases da disponibilidade e identificação 
foram aqueles que utilizaram das narrativas de experiências pessoais, 
que funcionam como respostas apaixonadas, regidas pela lógica das 
paixões, uma vez que se tratam da lógica das consequências.

As figuras de retórica também exercem papel determinante na 
trajetória das paixões e são tão úteis quanto conseguem despertar 
a imaginação do auditório e auxiliam na compreensão do que é 
ministrado. Algumas, quase cristalizadas, tornam o discurso claro e 
conseguem envolver o auditório, além de captar a benevolência, tornar 
o conhecimento mais inteligível, perceptível e tolerante. Os professores 
observados possuem um entendimento bastante abrangente das figuras 
de linguagem e as utilizam no despertar do pathos em suas aulas. As 
metáforas, alegorias, hipérboles, metonímias e sinédoques são as mais 
percebidas.

Alguns outros recursos observados para despertar as paixões 
nas aulas desses professores foram: a elaboração de trabalhos de 
interesse direto dos estudantes, assuntos ligados a situações reais, 
tarefas que resultassem em ampliação da responsabilidade, atividades 
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que demonstrassem que aprenderam e deveres de cunho prático, que 
deixassem claro o quanto aprenderam. Há uma busca pela concretude 
do conhecimento, pela praticidade, pela aplicabilidade no mercado. 
Dessa maneira, o professor que demonstra transitar por esses atributos, 
em um apelo à etapa da identificação, tem obtido mais sucesso em seu 
discurso e no despertar das paixões pedagógicas. 

Os professores observados, ao despertar as paixões nos alunos por 
meio da construção e reforço ao ethos, de um discurso bem construído 
nas narrativas e com figuras de retórica e pela identificação promovem a 
mudança de julgamento naqueles alunos que apresentavam resistência, 
seja por se enxergarem como pertencentes a uma classe social menos 
favorecida, seja por não se sentirem qualificados para frequentarem 
a escola, apesar de terem sido aprovados em um processo seletivo. É 
comum que alguns [alunos] se sintam não necessariamente excluídos, 
mas diferentes, e são justamente esses que precisam ser conquistados 
para que haja uma unidade social. A mudança de julgamento será tanto 
mais útil quanto mais aproximar as classes sociais, quanto mais integrar 
os que se consideram diferentes de alguma forma.

Entre a mudança de julgamento e a ação, acrescente-se a deliberação, 
a escolha e a disposição. A deliberação é uma atividade racional, ou 
seja, o aluno percebe que seu pensamento inicial sofreu alteração, vê-
se diante de um impasse e precisa resolvê-lo. Meyer (2007a) diria que 
se estabelece um questionamento que precisa de planejamento para 
a ação. A escolha está diretamente ligada à mudança de julgamento a 
partir do despertar da paixão e colocará o auditório em situação de se 
dispor à ação.

É relativamente comum estudantes desistirem de um curso inteiro 
diante de alguma dificuldade. Tendo em vista que muitas dessas decisões 
não têm consistência, é solicitado que o aluno procure conversar com 
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o professor que originou a crise6. Algumas vezes, a conversa com o 
professor é suficiente para resolver o impasse. Quando não, é solicitada 
a intervenção do coordenador do curso, a quem caberá, pelo discurso, 
persuadi-lo a dar continuidade. Em circunstâncias assim, é frequente 
que o aluno esteja decidido pela desistência, e aquele orador deverá 
refletir sobre toda a trajetória das paixões, desde a disponibilidade, a 
identificação, as paixões, a mudança de julgamento, a deliberação, 
escolha, disposição e, por fim, a nova ação.

Claro que o ethos tem função preponderante, dessa forma, quanto 
mais conhecimento retórico e da trajetória do pathos o orador tiver, 
melhor organizará seus argumentos, utilizando-se das narrativas 
possíveis, das figuras e de todos os recursos discursivos para, a partir 
da memória e de apelos à imaginação e fantasia do aluno, conduzi-lo à 
ação que melhor atenda ao objetivo primeiro da escola: levar o indivíduo 
a aprender de forma integral para que possa dar-se bem no mercado 
de trabalho e, mais do que isso, crescer intelectualmente, adquirir 
competência e habilidade, saber colocar-se no mundo, interagir e 
defender seus pontos de vista.

Ocorre um fenômeno que denomino aqui como “transferência 
passional”: do professor para o estudante. Não se trata da transferência 
psicanalítica, até porque o pathos da psicanálise está, quase sempre, 
relacionado a patologias. O professor que foi capaz de despertar o pathos 
de seu auditório, em um salto mais arrojado, provoca e estimula um 
desejo de realizações cada vez mais elaboradas e encoraja a criatividade.

Os professores observados têm sido capazes de, por meio do discurso, 
despertar nos alunos a vontade de aprimorar seus conhecimentos, e isso 
é demonstrado em trabalhos que têm início na escola e se estendem 
para além do ambiente acadêmico. Alguns iniciaram atividades bastante 

⁶Crise, nesse aspecto, ocorre sempre que um aluno se sente prejudicado a ponto de 
querer desistir. Muitas vezes, é desencadeada por uma nota, por um número inespera-
do de faltas, por uma discussão.
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elementares que, após conduzidas com paixão, se transformaram em 
empreendimentos notáveis com envolvimento de administradores 
importantes. 

É o caso, por exemplo, de um trabalho que teve início com uma 
exposição de fotos antigas da cidade. O primeiro título foi “Cruzeiro nas 
linhas do tempo” e continha, além da mostra de 20 fotografias antigas, 
três esquetes muito curtos e simples com histórias que envolviam 
personagens do município. O professor da disciplina utilizou a trajetória 
das paixões para conduzir os estudantes na primeira fase e conseguiu 
que desejassem continuar no projeto que, em um segundo momento, 
evoluiu para a criação de uma peça teatral. Nesse segundo momento 
– peça com a história de um casal muito característico da cidade –, 
o trabalho contou com escrita da peça, músicas, definição de local, 
guarda-roupa de época, captação de recursos, ambientação de espaços 
físicos e outros. O que havia começado como “Cruzeiro nas linhas do 
tempo – Passado” teve continuidade com a criação de uma história no 
presente. Os alunos, apaixonados pelo projeto, deram continuidade e 
criaram um terceiro momento: como seria a cidade no futuro. Para essa 
fase, procuraram escolas públicas de ensino fundamental e sugeriram 
que as crianças, em grupos, escrevessem peças teatrais sobre como 
seria a cidade no futuro. Convidaram professoras e tiveram a adesão 
de quatro classes de escolas diferentes. Buscaram patrocínio com 
finalidade de premiação e contataram a prefeitura, com anuência 
do prefeito e do secretário da Cultura. As crianças, conduzidas pelas 
professoras, foram muito criativas no texto, desenho e figurinos e, a 
mais criativa, foi premiada com a encenação, em praça pública com a 
participação da prefeitura, de professores, de muitas crianças e pais, de 
alunos da faculdade e autoridades. Houve, além da premiação definida 
pelos criadores do projeto, prêmio pela prefeitura. Os alunos concluíram 
a faculdade e, envolvidos pelo pathos, deram continuidade ao projeto 
junto às escolas públicas. Além de estarem na terceira edição do projeto, 
criaram um Curso de Teatro que já formou oito turmas e abriram uma 
empresa na área.



trajetória das paixões: uma retórica da alma

143

Claro está que pensamos a trajetória das paixões em um único texto, 
em momentos do discurso, mas podemos, mais a longo prazo, pensar tal 
itinerário na condução de atitudes, como na amostra.

cOmentáriOs finais

Demos um exemplo de discurso bem conduzido e que tem sido 
dirigido de forma positiva, mas são inúmeros os discursos que, conforme 
se sabe, movem para situações penosas, causam desarmonia, acidentes, 
adversidades, danos, infortúnios, infelicidade, perdas, distúrbios. O 
pathos não é, em si, correto ou incorreto, bom ou mau. O orador faz 
uso dele para o bem ou mal, para o certo ou incerto, justo ou injusto e 
é nesse aspecto que o conhecimento da trajetória das paixões se torna 
útil, pois orienta, pelo discurso, o auditório no itinerário desejado. 

Este capítulo procurou aplicar a teoria retórica ao processo da 
conquista da adesão de alunos ao discurso pedagógico exercido em sala 
de aula, no caso estudado, de nível superior. Acreditamos que a questão 
de pesquisa foi respondida, ou seja, mostramos que o pathos se instala 
no discurso educacional e é capaz de conduzir os estudantes. O objetivo 
foi alcançado igualmente, ou seja, verificamos a amplitude do conceito 
de trajetória das paixões. 

Aqui entendemos que, diferentemente daqueles que entendem 
paixão como algo de menor valor, conforme citado, se devidamente 
utilizada no discurso, tem muita força para conduzir o auditório e aí não 
nos referimos a bem ou mal, mas à força discursiva do pathos. 
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UMA ESCOLHA DE SOFIA: A TRAJETÓRIA DAS 
PAIXÕES NO DISCURSO DE MÉDICOS DA LINHA 

DE FRENTE DA COVID-19

Ananias Agostinho da Silva

Maria Flávia Figueiredo

Contemplava o rosto melancólico e 
pensativo de Sofia [...]: perplexidade, 
espanto, terror rememorado, sofri-
mento revivido, raiva, ódio, perda, 
amor, resignação, tudo isso estava mis-
turado no rosto, à minha frente. Mas 
logo sua expressão mudou e percebi 
que os fios pendentes da história que 
ela me contara, e que obviamente es-
tava chegando ao fim, ainda perma-
neciam por atar.
(William Styron, A escolha de Sofia)

Era um campo de concentração nazista em Auschwitz, na Segunda 
Guerra Mundial. A polonesa Sofia Zawistowk foi acusada de contrabando e, 
por isso, encontrava-se presa com seus dois filhos: Jen, de dez anos, e Eva, 
de oito anos de idade. Terrivelmente preocupada com o genocídio iminente, 
Sofia argumenta para um oficial pela sua condição de cristã. Se o regime 
nacional-socialista do Partido Nazista deflagrou verdadeira perseguição ao 
judaísmo, por outro lado, muito simpatizava com o cristianismo, sobretudo 
protestantes e católicos. Por isso, Sofia acreditava que, de alguma maneira, 
poderia escapar do holocausto com seus dois filhos. Sem embargo, o sádico 
oficial, movido por um intenso sentimento de insatisfação e de ódio, decide 
conceder uma prerrogativa em razão de sua crença: somente um dos 
filhos iria para a câmara de gás, sendo que a mãe deveria fazer a escolha. 
Sofia depara-se com o mais difícil dilema de sua vida: realizar a escolha, 
caso contrário, os dois filhos morreriam. Ela termina escolhendo a filha, 
argumentando de um ponto de vista utilitário e quase-lógico: o menino, por 
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ser mais velho, teria mais chances de sobrevivência ao sofrimento do campo 
de concentração.

Essa dramática narrativa, que funciona quase que como exórdio 
deste texto, foi contada, inicialmente, pelo escritor americano William 
Styron, no livro Sophie’s Choice (A escolha de Sofia), em 1979, e, depois, 
adaptada para o cinema, pelo diretor americano Alan J. Pakula, em 
uma película homônima, em 1982. Dentre inúmeros prêmios, o filme 
garantiu para a atriz que interpretou a protagonista, Meryl Streep, 
o óscar de melhor atriz, em 1983, pela Academia de Artes e Ciências 
Cinematográficas dos Estados Unidos. Desde então, o título do livro se 
tornou expressão idiomática frequentemente utilizada em situações 
nas quais as pessoas se encontram, de alguma forma, forçadas a 
escolher entre duas alternativas igualmente insuportáveis, duas opções 
inconciliáveis, incongruentes. Realizar essa escolha de forma impositiva 
e pressionada provoca nos sujeitos exagerado sacrífico, motivado por 
um sentimento de medo ou temor que os envolve frente ao mal iminente.

Mais recentemente, marcadamente a partir do primeiro trimestre do 
ano de 2020, esse termo, a escolha de Sofia, passou a integrar o título de 
diversas notícias jornalísticas a respeito da pandemia da Covid-19, patologia 
infecciosa causada pelo vírus Sars-Cov-2, que prejudica, sobretudo, o 
sistema respiratório e imunológico dos seres humanos. Descoberto no 
final de dezembro de 20191, no município de Wuhan, na China, o vírus 
alastrou-se por diversos países, de maneira que, em função da assustadora 
disseminação, tornou-se uma pandemia cujos efeitos já se assemelham 
aos da chamada Gripe espanhola2. Até o dia 22 de julho de 2020, já se 

1 Embora entendamos esse período como sendo marco inicial oficial do surgimento 
do vírus, alguns relatos defendem que o vírus já apresentava circulação anteriormente, 
conforme se pode verificar em reportagem da BBC americana: https://www.bbc.com/
portuguese/brasil-52143119. Acesso em: 14  jul. 2020.
2 Uma das maiores pandemias da história da humanidade, provocada pelo chamado 
vírus influenza. Estima-se que, entre os anos de 1918 e 1920, mais de 500 milhões de 
pessoas foram contaminadas, o que equivalia a um quarto da população mundial na 
época. Ainda que não se precise o número de mortos, projeta-se que pelo menos 50 
milhões de pessoas foram mortas pela doença. 
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contabilizavam, aproximadamente, 617.902 mortos pela doença em todo 
o mundo, segundo monitoramento realizado pela Universidade Johns 
Hopkins, nos Estados Unidos. Particularmente, no Brasil, neste mesmo 
dia, contabilizaram-se 81.597 mortes e foram registrados 2.155.532 casos 
de pessoas infectadas, conforme dados do Ministério da Saúde. 

O estado de calamidade provocou o colapso dos sistemas de saúde 
em diferentes lugares do mundo, isto é, o número de vagas disponíveis 
para internação em hospitais não corresponde ao número de pessoas 
infectadas que podem morrer por falta de atendimento. Nestes casos, 
cabe aos médicos responsáveis pelas unidades de tratamento intensivo 
fazer a difícil escolha de Sofia: a eleição de um paciente para ocupar 
uma vaga de internamento hospitalar pode condenar outro menos 
afortunado à morte. Que critérios utilizar para fazer essa escolha é 
uma questão que envolve não somente fatores clínicos e patológicos, 
mas também recobre uma dimensão ética e legal. Se é possível valorar 
hierarquicamente vidas consoante o estado clínico de pacientes ou 
mesmo em conformidade com referências civis e biológicas é uma 
matéria controversa e polêmica, sobretudo para os médicos envolvidos 
nesses processos. Por isso, uma escolha como essa deve ser tomada 
a partir de algum tipo de protocolo transparente, tecnicamente bem 
embasado, eticamente justificado e alinhado ao arcabouço legal de 
cada nação3. Sendo assim, a alocação de recursos em esgotamento não 
deve ser uma escolha puramente subjetiva e inconsciente dos médicos 
responsáveis pelas alas de tratamento intensivo, inclusive pelo risco de 
atrair responsabilidade criminal, civil ou profissional4.

3 É esta a recomendação da Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB) a 
respeito da alocação de recursos em esgotamento durante a pandemia por Covid-19, 
conforme protocolo oficial. Disponível em: https://www.amib.org.br/fileadmin/user_
upload/amib/2020/abril/24/Protocolo_AMIB_de_alocacao_de_recursos_em_esgota-
mento_durante_a_pandemia_por_COVID-19.pdf. Acesso em: 20 jul. 2020.
4 A Associação Médica Britânica, no Reino Unido, emitiu nota oficial de orientações 
sobre alguns dos principais desafios éticos que podem surgir durante a pandemia. 
Disponível em: https://www.bma.org.uk /media/2360/bma-covid-19-ethics-guidan-
ce-april-2020.pdf. Acesso em: 20 jul. 2020.
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Na cultura médica especializada, tradicionalmente, a alocação 
de leitos de unidade de tratamento intensivo considera o benefício 
prognóstico das terapias, ou seja, deve-se observar se o suporte orgânico 
oferecido, como os ventiladores mecânicos, por exemplo, contribuirá 
para a evolução natural do paciente. Por conseguinte, aos pacientes cuja 
doença se apresenta em estágio muito avançado e sem possibilidade 
de evolução ou reversão do quadro, terapias de prolongamento da vida 
podem ser dispensadas, pois não há benefícios prognósticos. Assim, 
num escalonamento de pacientes, a prioridade na alocação de leitos de 
unidade de tratamento intensivo deve considerar, em primeiro lugar, os 
pacientes que necessitam de intervenções de suporte à vida com elevada 
probabilidade de recuperação e sem limitações de suporte terapêutico, 
e, por último, pacientes com doença em estágio de terminalidade, sem 
possibilidade de recuperação5. Esta mesma recomendação aplica-se aos 
casos de ocupação de vagas exclusivas para pacientes infectados pelo 
Sars-Cov-2 e em estágio grave da doença.  

Não obstante, ainda que se sigam protocolos ou recomendações 
técnicas vigentes oficialmente para assegurar a transparência, a 
legalidade e a ética na alocação de recursos em esgotamento no período 
de pandemia, é impossível ignorar que escolhas como essas são sempre 
emocionalmente exaustivas. A exemplo de Sofia, a personagem do 
romance citado no exórdio desse trabalho, toda a vida pode ser afetada 
como resultado dessa difícil escolha. Igualmente, também o estado 
emocional de um profissional de saúde poderá ser prejudicado pela 
pressão que recobre a decisão de alocação de recursos em esgotamento 
num hospital com muitos pacientes. De fato, a violência emocional 
sofrida pode até elevar os riscos de problemas de saúde mental nesses 
profissionais e, com efeito, comprometer sua capacidade laboral. E 
não somente de profissionais da saúde, mas também familiares dos 

5 Esses critérios de alocação de leitos de unidades de tratamento intensivo encontram-
-se especificados na Resolução nº. 2.156, de 17 de novembro de 2016, do Conselho 
Federal de Medicina do Brasil. Disponível em: https://sistemas.cfm.org.br/normas/
visualizar/resolucoes/BR/2016/2156.
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pacientes são emocionalmente afetados pela incerteza de sobrevivência 
de seus entes queridos gerada pelo esgotamento de recursos.

Ainda que os regimentos protocolares sejam seguidos a fim de 
objetivar a escolha de pacientes a ocuparem os leitos, a escolha nunca 
é absolutamente neutra. Como lembra Aristóteles (2000), as ações 
humanas são sempre influenciadas pelas suas paixões, pelas suas 
emoções. E isto não as torna menos virtuosas. A alma é o princípio 
vital humano que lhe permite agir e ela é, por assim dizer, inteiramente 
impactada pelas paixões, logo, as ações sobrepõem-se às paixões. Muitas 
vezes, inclusive, as opiniões, os julgamentos e as ações humanas podem 
ser absolutamente modificados quando certas paixões conseguem ser 
despertadas. Nesse sentido, não podemos supor que a escolha realizada 
por um médico quanto à alocação de recursos de saúde em esgotamento 
é inteiramente técnica. Também é influenciada pelas paixões que são 
despertadas no médico, na sua equipe, nos familiares e que orientam o 
julgamento. A compaixão e o medo, por exemplo, acometem o médico 
e o seu discurso por inteiro nesse momento de tomada de decisão, 
conforme se verificam em depoimentos desses profissionais publicados 
na rede de internet.

Por outro lado, diversas paixões são despertadas nos públicos que 
assistem a esses depoimentos e se comovem com a difícil situação 
enfrentada pelos médicos, pacientes e seus familiares. Predominam 
paixões como o medo (medo de também encontrar-se nesta situação), 
compaixão (pelo médico, em função da difícil escolha que poderá ser 
realizada, pelos pacientes cabalmente vulneráveis, pelo estado de letargia 
contrafeita das famílias) e indignação (revolta contra a precariedade 
do sistema, a inércia do Estado). Esses estados de alma despertados e 
inflamados no auditório podem alterar os julgamentos das pessoas a 
respeito dos fatos: a compreensão da gravidade da doença, da abrangência 
da pandemia, do estado de calamidade de saúde pública, da precariedade 
dos serviços de saúde. Como efeito da mudança de julgamento, o orador 
espera que as pessoas adotem com maior rigor medidas de contenção da 
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disseminação e do contágio do vírus, como o isolamento social, o uso de 
máscaras sociais e práticas sanitárias de asseio pessoal. Por certo, eis aí 
um dos objetivos discursivos desses depoimentos de médicos: alterar o 
julgamento e determinar sua decorrente ação. E nisto reside a essência 
do processo persuasivo.

Conforme explica Meyer (2007, p. 28), “para convencer [o 
auditório] é necessário comovê-lo, seduzi-lo, e os próprios argumentos 
fundamentados na razão devem apoiar-se nas paixões do auditório para 
conseguirem suscitar a adesão”. Ocorre que “as paixões possuem o poder 
de alterar a ótica de quem observa uma questão, fazendo seu julgamento 
variar de acordo com a afecção introduzida em sua alma” (FIGUEIREDO, 
2019, p. 08). Não é sem explicação o fato de que inúmeras pessoas que 
questionavam a gravidade da Covid-19, a pujança de disseminação do 
vírus e a adoção de medidas de contenção como o isolamento social 
modificaram seus julgamentos quando alguma pessoa muita próxima 
foi infectada pelo vírus6. De fato, como adverte Aristóteles (2000, p. 
03), “para as pessoas que amam, as coisas não parecem ser as mesmas 
que para aquelas que odeiam, nem, para os dominados pela cólera, as 
mesmas que para os tranquilos, mas elas são ou totalmente diferentes 
ou de importância diferente”, isto é, “aquele que ama tem por certo que 
a pessoa sob julgamento não pratica ato injusto ou comete delitos de 
pouca importância, e aquele que odeia tem por certo o contrário”. 

Mas se as paixões alteram significativamente os nossos julgamentos 
e influenciam as nossas ações no mundo, é imperativo perscrutar a 
respeito de como se desenrola esse processo persuasivo. Num esforço 
exaustivo de sistematização, Figueiredo (2018, 2019, 2020) explicou os 
modos pelos quais as paixões impactam a alma humana e, dessa forma, 
conduzem o sujeito à ação. Trata-se do que a autora denomina de trajetória 

6 A título de exemplo, vejamos a seguinte manchete do jornal Correio Brasiliense: 
“Após perder o pai para a covid, vereador muda de opinião sobre isolamento”. Dis-
ponível em:  https://www.correiobraziliense.com. br/app/noticia/politica/2020/05/18/
internapolitica.856148/apos-perder-o-pai-para-a-covid-vereador-muda-de-opiniao-
-sobre-isolame.shtml.
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das paixões. A construção teórico-metodológica dessa abordagem foi 
satisfatoriamente explicada pela autora no capítulo introdutório desta 
coletânea de capítulos (FIGUEIREDO, 2020). Em síntese, são apontados 
e descritos cinco estágios correspondentes à trajetória das paixões: 
disponibilidade, identificação, despertar das paixões, mudança de 
julgamento e ação. Esse percurso permite compreender as paixões desde 
a sua concepção, isto é, até mesmo antes do surgimento de uma paixão. 
Na verdade, a originalidade dessa proposta reside nos dois primeiros 
estágios (disponibilidade e identificação), que funcionam como gatilhos 
para os estágios seguintes, já colocados por Aristóteles.

Retornando aos depoimentos de médicos que se deparam com 
situações difíceis que lhes obrigam a realizar o que pode ser chamado 
de escolha de Sofia na alocação de recursos de saúde em esgotamento 
durante a pandemia, interessa-nos refletir a respeito de como as paixões 
interferem nesse processo. Particularmente, pretendemos observar a 
trajetória das paixões que conduzem a essa escolha a partir da análise 
de depoimentos de médicos brasileiros em entrevistas concedidas 
à mídia jornalística, notando que emoções, prioritariamente, são 
despertadas nos usuários que assistem a esses vídeos. São analisados 
os depoimentos de dois médicos: o médico infectologista Jaques 
Sztajnbok, em entrevista concedida ao portal da BBC News Brasil, no 
dia 13 de março de 2020, e o proctologista Maurício Matos, em entrevista 
concedida ao jornal curitibano Gazeta do Povo, em 15 de maio de 2020. 
Nossa análise não recobre o gênero entrevista em sua totalidade, mas 
tem foco nos depoimentos que constroem o discurso acerca da escolha de 
Sofia realizada pelos médicos na alocação de recursos em esgotamento 
durante a pandemia da Covid-19 em hospitais brasileiros.  

Compreender as condições ou os estágios que solidificam o germinar 
das paixões em discursos produzidos em contextos tão emblemáticos, 
em situações que arregimentam escolhas perturbadoras relativas à vida 
humana (como escolher quem vai ou não morrer) é fulcral ao entendimento 
do universo passional do ser humano e de suas consequências, assim 
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como do processo persuasivo em sua complexidade. A análise de dados 
será guiada pela abordagem desenvolvida por Figueiredo (2018, 2019), 
ampliada no primeiro capítulo deste livro (FIGUEIREDO, 2020). Sendo 
assim, este capítulo não desenvolve uma seção exclusivamente teórica, 
mas recupera e dialoga com os pressupostos já apresentados pela 
autora no capítulo introdutório, como forma de, em consonância com 
os demais trabalhos aqui apresentados, demonstrar a produtividade 
do empreendimento teórico-metodológico desenvolvido por Figueiredo 
(2020) no quadro dos estudos retóricos, notadamente no que se refere à 
dimensão do pathos.

A escolha de Sofia nos hospitais de campanha para o enfrentamento 
da pandemia da Covid-19 tornou-se espetacularizada pela mídia. Desde 
o colapso na Itália, em meados de março de 2020, e depois em boa parte 
da Europa, a mídia brasileira orquestrou todo o espetáculo das difíceis 
decisões que os médicos precisaram tomar na alocação de recursos em 
esgotamento e alertaram projeções acerca da situação no Brasil. A bem 
da verdade, vivemos em uma sociedade do espetáculo, como observou o 
francês Guy Debord (2006, p. 13): “Toda a vida das sociedades nas quais 
reinam as condições modernas de produção se anuncia como uma imensa 
acumulação de espetáculos. E tudo o que era diretamente vivido se afastou 
numa representação”. Não importa a austeridade do acontecimento ou 
necessariamente a genuinidade da informação, conforme esclarece 
Chauí (2006, p. 6): “os mass media tornaram irrelevantes as categorias 
da verdade e da falsidade, substituídas pelas noções de credibilidade ou 
plausibilidade e confiabilidade”. Importa somente que o acontecimento 
noticiado apareça como crível ou plausível, que seja oferecido como 
sendo confiável para que seja aceito como real. 

Ainda que não seja escopo deste capítulo tratar sobre a verdade 
de acontecimentos referentes à pandemia, convém advertir que a 
espetacularização do ocorrido é sempre um empreendimento retórico 
que emociona, porque desperta as paixões do auditório – ainda que a 
veracidade do fato não seja necessariamente observada. No caso de 
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manchetes7 que tratam sobre o dilema enfrentado por médicos que atuam 
no enfrentamento da pandemia para alocar recursos em esgotamento, 
os leitores são sensivelmente comovidos e afetados pela situação. É que 
esse tipo de notícia impacta os valores das pessoas. Numa hierarquia, a 
vida está quase sempre no topo, porque se trata de um valor cuja origem 
se encontra no lugar da pessoa, daquilo que é insubstituível. As paixões 
estão essencialmente associadas ao modo como se hierarquizam os 
valores: ama-se aquilo que é significativo e importante e se é indiferente 
com aquilo que nada importa. Assim, as manchetes citadas impactam 
fortemente as pessoas porque ameaçam desestabilizar a maneira como 
os seus valores são culturalmente hierarquizados: não se pode escolher 
a não ser pela vida. Porém, o que fazer quando há descontinuidade nessa 
regularidade? É exatamente essa dúvida que parece atrair as pessoas 
para esse tipo de notícia.

O discurso dos médicos é fortemente argumentado e há um 
engajamento bastante marcado pelos oradores para convencer o 
auditório (os leitores dos jornais) a respeito da validade das teses que 
lhes são apresentadas. Nesse sentido, vários argumentos e técnicas 
argumentativas são mobilizados para alcançar o auditório e mover com 
suas paixões. Ora, como adverte Perelman (2004, p. 70), mesmo que a 
argumentação retórica se funde num raciocínio lógico, ou seja, racional, 
em uma tese, “uma vez que visa à adesão, ela depende essencialmente 
do auditório a que se dirige”. Destarte, a adesão está fundamentalmente 
relacionada à forma como as paixões do auditório são impactadas pelo 
discurso do orador.  

Aliás, conforme esclarece Aristóteles (2012, p. 85), “as emoções são 
as causas que fazem alterar os seres humanos e introduzem mudanças 
nos seus juízos [...]”. Nos discursos em análise, variadas estratégias 

⁷ Como exemplo, mencionamos as seguintes manchetes: “Escolha de Sofia oficial: No 
Rio, mais jovens terão maior chance de obter vaga em UTI para tratar coronavírus”, 
do jornal O Globo, e “Escolha de Sofia: médicos diante do dilema de ter que escolher 
quem salvar”, do jornal Gazeta do Povo. 
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passionais são acionadas pelos médicos para alcançar os seus auditórios 
– primeiramente, os repórteres do jornal e, depois, todos os seus leitores. 
Para refletir sobre o funcionamento dessas estratégias, é fundamental 
observar a trajetória das paixões despertadas.

O primeiro estágio da trajetória das paixões é a disponibilidade 
(FIGUEIREDO, 2020). A autora entende que, para uma emoção ser 
despertada no auditório, antes, deve se encontrar disponível para 
exploração do orador. O próprio Aristóteles (2012) explicou que, para 
que o julgamento esperado se efetue, é necessário que o orador coloque 
a si e ao seu auditório em certas disposições. Sendo assim, de fato, se 
o auditório não apresentar disponibilidade afetiva para o despertar de 
uma emoção, o orador enfrentará dificuldades para impactá-lo e, dessa 
forma, lograr êxito no processo retórico. Aristóteles (2012) tratou desse 
aspecto com um exemplo típico da prática jurídica: “[....] nos processos, 
importam principalmente as boas disposições dos ouvintes, porque 
os fatos não se revelam através do mesmo prisma, consoante se ama 
ou se odeia, se está irado ou em inteira calma” (p. 97). Parafraseando, 
importam as pré-disposições afetivas, ideologias, os pontos de vista, as 
visões de mundo e expectativas do auditório, importa que ele se encontre 
aberto para sentir determinada emoção.

No caso do contexto brasileiro, a situação de polarização política e 
ideológica em que se encontra o país influencia na (in)disponibilidade do 
auditório em despertar uma ou outra emoção a partir dos depoimentos 
dos médicos sobre a alocação de recursos durante a pandemia. Deveras, 
a depender do posicionamento político-ideológico do auditório, isto é, dos 
leitores dos jornais, paixões como o temor, a compaixão, a indignação, o 
desprezo e a impudência, por exemplo, poderão ou não ser despertadas. 
Ocorre que, se, de um lado, inúmeros brasileiros encontram-se 
sensibilizados e afetados com o contexto pandêmico do país, atentando 
e adotando medidas e orientações à prevenção da doença e contenção 
para transmissão do vírus, todavia, de outro lado, outros tantos são 
absolutamente apáticos à situação e indiferentes a qualquer medida 
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de segurança, porque desqualificam o discurso sobre a pandemia, 
questionando a gravidade da doença e a eficiência de medidas adotadas 
pelos órgãos internacionais e nacionais de saúde. Na verdade, sobretudo 
no Brasil, existe uma polêmica pública relacionada ao tema da pandemia 
que divide a população em dois polos dicotômicos e inconciliáveis. E os 
indivíduos que se encontram em cada um desses polos demonstram (in)
disponibilidade ao despertar de diferentes emoções.

Uma estratégia comum nos depoimentos dos médicos antes citados 
é a suposição da crueldade da escolha entre vidas. Os dois excertos 
abaixo tratam exatamente a respeito desse aspecto:   

(01)
Não há como ampliar a estrutura desse tipo de serviço para 
atender 20 mil pessoas de uma só vez. Então, você precisa 
analisar quem tem mais chance de sobreviver. Isso assusta 
e pode parecer cruel, mas é absolutamente racional.

Jaques Sztajnbok

(02)
Sabemos que parece muito cruel, mas não é assim. Muitos 
pacientes estão tão graves, inclusive por outras doenças 
anteriores, que a chance de recuperação é mínima, 
desprezível, meramente estatística, e os leitos de UTI são 
valiosos. Esse escore não exclui nenhum paciente, mas 
hierarquiza aquele que tem mais chances de sobreviver.

Maurício Matos

Nos dois casos, defende-se a tese da normalidade da escolha, ainda 
que pareça ser muito cruel, pelo fato de se lidar com vidas humanas. 
Para isso, argumenta-se do ponto de vista da racionalidade, o que 
sugere não se tratar de uma escolha subjetiva, emocional, mas de 
ordem estatística, utilitária. A intenção é destacar que não é escolha 
simplesmente deliberada do médico, mas que preza pelo princípio do 
bem-estar máximo: mais vale duas pessoas serem beneficiadas do que 
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uma. Uma lógica que se funda no lugar da quantidade: “um bem que 
serve a um número muito grande de pessoas tem mais valor do que 
um bem que serve apenas a um pequeno grupo [...]” (ABREU, 2006, p. 
82). Nesta hierarquização, o critério fundamentalmente adotado é o 
estado do paciente: no topo, ficarão os pacientes com maior chance de 
sobrevivência, na base, os pacientes com comorbidades, com menor 
chance de sobrevivência. Os médicos ainda explicam: 

(03)
Se você escolher tratar o paciente ‘errado’, vai usar muito 
tempo e recursos com alguém que não chegará a ser salvo 
e deixará de atender duas ou três outras pessoas, que 
vão morrer (pela falta de atendimento). Em uma situação 
assim, é melhor salvar um do que nenhum.

Jaques Sztajnbok

(04)
Quando eu dou o respirador para o paciente ele vai ficar 
duas ou três semanas, então o respirador fica indisponível 
para outra pessoa. Se eu escolho alguém com menos 
chance de sobreviver, ele fica 4, 5, 6 dias e morre. Então 
aquele que eu não escolhi, que tinha maior chance, ele 
vai agravar enquanto aguarda o respirador e quando ele 
finalmente conseguir a vaga ele vai estar numa condição 
tão crítica que aquele respirador não vai mais salvá-lo. Esse 
é o dilema.

Maurício Matos

Aqui se explica, de fato, o dilema enfrentado pelos médicos, e 
chancela a analogia que se faz com a narrativa da escolha de Sofia: “é 
melhor salvar um do que nenhum”. Tal qual Sofia, é preciso escolher 
o paciente “certo”, aquele que possui maiores possibilidades de 
sobrevivência. O filho mais velho apresentava condições melhores ao 
enfrentamento da brutalidade dos campos de concentração e de todo 
sistema nazista, portanto, seria mais preferível escolhê-lo para a vida. 
De igual forma, os médicos precisam escolher o paciente certo, o que 
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significa saber alocar mais acertadamente recursos em esgotamento 
para o bem-estar comum. Apresenta-se como sendo uma questão 
puramente utilitária, como foi acima colocado, isenta de passionalidade. 
Contudo, como demonstraremos, é impossível dizer que esse tipo de 
escolha não é também passional. Aliás, as paixões que determinam essa 
escolha enquanto ação humana.

A depender da disposição do auditório, os discursos dos médicos 
poderão mover paixões como temor, compaixão, indignação, desprezo 
e impudência. Conforme explicou Aristóteles (2012), um mesmo evento 
pode tomar aparências inteiramente diferentes e se revestir de outras 
importâncias consoante se altere o auditório. A despeito da polarização 
que divide o país, podemos particularizar alguns casos de leitores dos 
jornais e considerar emoções que podem despontar. Por exemplo: 
leitores cujo familiar é um desses pacientes com menores chances 
de sobrevivência, em razão de comorbidades ou de agravamento da 
patologia, se encontrarão dispostos a desenvolver paixões como o temor 
(medo de que seu parente possa falecer), compaixão (pelo infortúnio não 
merecido) e indignação (com a precariedade dos serviços de saúde no 
país). Esse auditório apresentará maior disposição para acolher essas 
emoções sugeridas pelos discursos dos médicos. Também leitores que, 
porventura, possam se encontrar na condição de paciente, ainda que 
com sintomas muito leves, cujo tratamento é domiciliar, estão muito 
mais dispostos a sentirem temor pelo mal iminente e compaixão por 
aqueles que se encontram em situação mais grave, sem garantia de 
todos os recursos necessários para tratamento. 

Nesse momento, quando a paixão lançada pelo orador encontra 
espaço no campo afetivo do auditório, ela alcança o segundo estágio de 
sua trajetória: a identificação. Ora, é somente quando o auditório se 
identifica, de alguma maneira, com o discurso do orador que consegue 
ser movido por ele. Nesse caso em análise, a identificação pode ocorrer 
em relação à insuficiência dos serviços de saúde (no Brasil, muito 
provavelmente, os leitores dos jornais já tenham se deparado com 
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alguma situação de precariedade dos sistemas de saúde), ao dilema 
enfrentado pelos médicos (de algum modo, todos passam por situações 
na vida que demandam difíceis escolhas) ou à própria condição de 
paciente ou de familiar de paciente (a identificação pode ocorrer a partir 
de uma situação que faz lembrar alguém importante para o auditório e 
que integra a sua história). Além disso, o auditório também pode, ainda, 
se identificar com a situação quando se imagina no próprio lugar do 
médico que precisa tomar essa escolha ou de um paciente em estado 
grave que aguarda um desses recursos em esgotamento. Em todas essas 
imagináveis situações, ocorre identificação do auditório com o discurso 
do orador e, a partir de então, uma paixão pode ser despertada.

A fim de que o auditório possa se identificar com o discurso proferido, 
os médicos são enfáticos para comovê-lo mesmo, o que se verifica, por 
exemplo, com o emprego da forma pronominal de segunda pessoa você 
(fragmento 03) e do verbo no modo infinitivo (escolher) na construção 
de uma sentença subordinada correlativa hipotética (se p, então q). Essa 
construção sintática sugere que, hipoteticamente, o interlocutor ocupe 
o lugar do locutor para que imagine as emoções sentidas por ele naquela 
situação ou mesmo avalie se haveria uma outra alternativa. Sobretudo 
relativo ao medo, Aristóteles (2012) esclarece que esse tipo de estratégia 
pode ser conveniente para o locutor:   

Quando for vantajoso para um orador que os ouvintes 
sintam temor, convém adverti-los no sentido de que pode 
acontecer-lhes mesmo alguma coisa de mal (sabendo que 
até outros mais poderosos que eles também sofreram); 
convém ainda demonstra-lhes como é que a gente da mesma 
condição sofre ou já sofreu, tanto por parte das pessoas que 
não se esperaria, como por coisas e em circunstâncias de 
que não se estava à espera. (ARISTÓTELES, 2012, p. 102)

Ora, o medo é essa representação de um mal iminente. Para que 
as pessoas possam sentir algum temor, é preciso que elas saibam que 
o infortúnio pode-lhes ocorrer. É nesse sentido que o médico recorre a 



trajetória das paixões: uma retórica da alma

160

uma ilustração, ainda que hipotética, para que o auditório reconheça a 
possibilidade de enfrentamento do dilema (fragmento 04). A narração 
que se faz desse exemplo no tempo futuro do pretérito justifica-se 
exatamente pela intenção em se despertar emoções como a compaixão, 
pois, de acordo com Aristóteles (2012, p. 183), quando narramos 
acontecimentos, “devemos falar dos eventos como passados e distantes, 
exceto onde eles estimulem a compaixão ou a indignação enquanto 
representadas como se estivessem presentes”. Assim, ao narrar um 
exemplo hipotético no futuro do pretérito, o locutor consegue fazer o 
auditório se aproximar da dinâmica passional desse evento, de modo 
que trata de acontecimentos narrados como suposições que fazem o 
auditório sentir como se realmente o narrado estivesse a acontecer.  

Essas estratégias são importantes para que o auditório se identifique 
com a paixão que se pretende despertar pelo locutor. Não estamos com 
isso dizendo que esses médicos tinham pretensão de provocar um 
pânico generalizado nas pessoas intencionalmente, para desestabilizar o 
próprio funcionamento do sistema de saúde, mas de destacar a condição 
de risco provocada pelo esgotamento de recursos de saúde imperativos 
ao enfrentamento da pandemia. O convencimento dessa tese é 
fundamental até para que as pessoas possam ser motivadas a adotarem 
medidas para a contenção da contaminação pelo vírus e, assim, evitar a 
transmissão da doença, como o isolamento social, o uso de máscaras de 
proteção respiratória e a adoção de práticas de asseio corporal. 

A identificação se relaciona intimamente ao legado cultural do 
auditório, segundo Figueiredo (2020), e, assim, às suas histórias, 
práticas, lembranças, preferências, valores. É por isso que, retomando 
a condição de polarização que vive o Brasil, certos leitores dos jornais 
podem mesmo não se identificar com o discurso dos médicos, porque 
descreditam quaisquer tentativas de validação da gravidade da situação 
pandêmica enfrentada no país. Nesses casos, paixões como o temor, a 
compaixão, a indignação não encontram solo fértil para germinarem. 
Como justifica Aristóteles (2012, p. 101), particularmente a respeito do 
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medo, “aqueles que acham que nunca vai lhes acontecer nada de mal 
não têm medo, nem receiam as coisas, as pessoas e os momentos que, 
na sua maneira de pensar, não podem provocar medo”. Talvez seja até 
possível dizer que paixões como o desprezo possam ser despertadas 
por esse auditório, em função da indiferença construída com a situação, 
mas, nesse caso, não se trata de uma identificação com o discurso dos 
médicos, porque não há sensibilização com esse discurso, mas sim com 
o contradiscurso que encena a polêmica em torno da pandemia no Brasil.

Quando o auditório se identifica com o discurso, as paixões são 
despertadas. Esse é o terceiro estágio da trajetória das paixões, conforme 
Figueiredo (2018, 2019, 2020). É o ponto fulcral desse processo, porque 
é quando as paixões se manifestam propriamente, já que o auditório 
se encontra sensibilizado. Neste caso em análise, paixões como o 
temor, a compaixão e a indignação serão despertadas no auditório, que 
experienciará alterações fisiológicas que lhe ocasionarão sensações de 
dor, sobretudo. É por isso que, como lembra Figueiredo (2020), as paixões 
afetam o estado de alma, mas também o corpo que as sente. O medo, 
por exemplo, de ser infectado e de adoecer gravemente é uma situação 
aflitiva que perturba pela projeção do mal iminente penoso, prejudicado 
por uma expectativa de apresentar comorbidades que poderão agravar o 
estado – o mesmo se pode dizer a respeito do medo de que este infortúnio 
recaia sobre um familiar. As sequelas dessa dor no corpo podem ser 
verificadas pelo quantitativo de pessoas que apresentaram distúrbios 
ou doenças emocionais desde o início da pandemia. Uma pesquisa da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, realizada entre os meses de 
março e de abril de 2020, constatou que, no Brasil, os casos de depressão 
duplicaram nesse período e problemas como ansiedade e estresse 
tiveram um aumento expressivo de oitenta por cento8– quando  se  
afunila essa população, verifica-se que a maioria é constituída de idosos 

⁸ De acordo com notícia publicada no jornal Estado de Minas e disponível em:  https://
www.em.com.br/app/ noticia/bem-viver/2020/05/13/interna_bem_viver,1146985/ca-
sos-de-estresse-ansiedade-e-depressao-disparam-em-meio-a-pandemia.shtml. Aces-
so em: 28 jul. 2020. 
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ou de pessoas com doenças preexistentes, predispostas a apresentarem 
complicações.

Além do medo, paixões como a compaixão ou piedade são também 
despertadas no auditório. De acordo com Aristóteles (2012, p. 111), a 
compaixão consiste numa certa pena causada “pela aparição de um mal 
destruidor e aflitivo, afetando quem não merece ser afetado, podendo, 
também, fazer sofrer a nós ou a algum dos nossos, principalmente quando 
esse mal nos ameaça de perto”. A pandemia é um mal real, alardeador 
e que está próximo e sem perspectiva de fim. Se a perturbação provoca 
medo, a doença em curso ou a morte do outro comove, provoca pena, 
porque é um infortúnio imerecido. Não se trata de pena justa, não é 
sentença paga por crime cometido, mas a disposição ao acaso de um mal 
invisível que ameaça. Mas a relação é assimétrica: ou seja, quem sente 
pena não está doente. Encontra-se, assim, numa posição superior aos 
que estão acometidos, infectados e enfermos. Entretanto, “se encontra 
numa situação de tal ordem que há de pensar que ele próprio, ou alguém 
de sua proximidade, acabará por sofrer algum mal, idêntico ou muito 
semelhante” (ARISTÓTELES, 2012, p. 111-112). Ora, todos estão à mercê, 
todos podem adoecer. 

Para o autor, preferencialmente, sentem compaixão aqueles que 
acham que pode recair sobre eles o mal, pois já sofreram algo parecido e 
dele sobressaíram. Nesses casos, o autor menciona, principalmente, os 
idosos, devido a prudência e experiência, os fracos, os covardes, porque 
têm medo, os mais instruídos, porque conseguem calcular os riscos, os 
que têm pais, filhos ou esposas, porque todos esses lhes são queridos 
(ARISTÓTELES, 2012). De fato, atualizando para o contexto pandêmico, 
todos esses estão mais dispostos a despertar a compaixão. Mas também 
todo indivíduo que já tenha adoecido, que, assim, já experienciou a dor 
sofrida, pode também sentir compaixão por aquele que agora sofre pelo 
mal de outrora. Há compaixão também pelos médicos, que estão no 
enfrentamento da doença, que se arriscam na tentativa de salvar vidas, 
que estão se contaminando e também adoecendo, que, frente a todas 
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essas circunstâncias difíceis, ainda são submetidos a tomar uma decisão 
peculiar, a realizar uma escolha de Sofia na decisão de qual paciente irá 
ser atendido com recursos em esgotamento. A crítica dos médicos é 
justamente nesse sentido: 

(05)

“É inaceitável que a decisão sobre vida e morte de seres 
humanos, neste momento de pandemia, seja jogada sobre os 
ombros dos médicos.”

Maurício Matos

Ainda que a compaixão se contraponha à indignação, segundo 
Aristóteles (2012), porque uma trata da pena pelos que sofrem sem 
merecer e a outra da pena experienciada por êxitos imerecidos, elas 
apresentam uma mesma origem e, assim, são muito próximas. O 
auditório que sente compaixão a partir do discurso dos médicos também 
fica indignado com a situação vivenciada. O depoimento do médico 
(fragmento 05) parece ser construído justamente visando essa paixão 
no auditório, conforme se atesta pelo tom acentuadamente marcado 
pelo emprego de adjetivos de negação (inaceitável). O que provoca a 
indignação é o sucateamento crônico dos sistemas de saúde brasileira, 
o esgotamento de recursos de saúde considerados como essenciais ao 
enfrentamento da pandemia, o desprezo de alguns políticos a despeito 
dessa situação, a falta de assistência, de condições dignas de trabalho 
para os médicos, de serviços humanizados para os pacientes, enfim. A 
indignação é contra o sistema e contra aqueles que o mantém, contra as 
autoridades políticas e sanitárias que deveriam dispor de condições para 
que uma escolha desse tipo não fosse imposta aos médicos, porque não 
parece ter argumento plausível que justifique a escolha de um paciente 
em detrimento do outro.

A indignação se constrói porque essas mesmas autoridades nunca 
estarão no lugar do paciente sentenciado à morte, nunca serão a filha 
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de Sofia, e nem também o filho, pois não precisarão ser escolhidos. Para 
essas autoridades, os recursos estão disponíveis, lhes são preferenciais. 
Não há fila. Não faltam recursos. Não há escolhas. E tudo isso parece 
ser muito injusto, são êxitos imerecidos. Enquanto deveriam ser  
(ir)responsabilizados por toda a precariedade dos sistemas públicos de 
saúde, gozam de privilégios, de tratamentos sofisticados, nos melhores 
hospitais. Nesses casos, o auditório é levado a se indignar, pois “não é 
justo que aqueles que não são nossos iguais sejam julgados dignos de 
bens iguais os nossos” (ARISTÓTELES, 2012, p. 116). Se as suas ações 
não são justas, não são boas, se são responsáveis pela infelicidade, pelo 
sofrimento acometido aos outros, não merecem gozar de felicidade. 
Precisam ser responsabilizados de alguma maneira.

Quando essas emoções são despertadas no auditório e, assim, as 
sensações de dor são experienciadas, elas provocam uma mudança de 
julgamento – o quarto estágio dessa trajetória das paixões. A sinestesia 
dessas paixões impacta a alma do auditório e altera as suas experiências, 
suas crenças, os seus valores, enfim, faz com que o auditório modifique 
seu julgamento em relação à questão tratada. Nesse caso em tela, faz com 
que o auditório se convença acerca da gravidade do estado de calamidade 
de saúde no Brasil em função da pandemia. Segundo Figueiredo (2020), 
nesse estágio ocorre uma conjunção do corpo e da mente impulsionados 
por uma mesma causa: a sensação de dor gerada pelas paixões. O estado 
de alma foi afetado e um novo julgamento se constrói. De uma condição 
de passividade, de indiferença, de desconhecimento, de dúvida, enfim, 
sobre esse estado pandêmico, o auditório é levado ao convencimento da 
seriedade do problema, altera seu juízo sobre como funciona a complexa 
dinâmica dos sistemas de saúde no país em casos de agravamento de um 
surto. E frente a isso, alguma atitude convém ser tomada. 

Esta atitude deve ser deliberada, demanda reflexão, porque há  de 
ser o mais racional possível: “uma atividade da razão” (FIGUEIREDO, 
2020, p. 51). É preciso planejar sobre o que fazer a partir dessa mudança 
de julgamento. Se o estado inicial foi alterado, a questão que se coloca 
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é o que fazer e como proceder frente ao novo julgamento. Enfim, é 
necessário que se escolha a ação mais adequada: adotar as medidas de 
prevenção recomendadas pelas entidades de saúde ou, por exemplo, 
arriscar-se destemidamente. Essa escolha, ainda que motivada pelas 
paixões, deve ser também relativamente racional, sob pena de sofrermos 
consequências severas. Quando se faz a escolha mais acertada, há, ainda, 
que se encontrar dispostos às novas configurações que ela impõe. No 
caso em análise, adotar medidas de prevenção como o isolamento social 
demanda disposição para aprender a conviver nesse novo contorno de 
práticas de interação e de hábitos culturais profundamente distintos de 
antes. Dessa forma, é possível agir, é possível enfrentar o mal. E, assim, 
se encerra toda essa trajetória das paixões, com a ação.
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IMAGENS E FIGURAS DE CONSTRUÇÃO NA 
TRAJETÓRIA DAS PAIXÕES:

ASPECTOS COGNITIVOS E FUNCIONALIDADE 
RETÓRICA

Antônio Suárez Abreu

intrOduçãO

O senso comum e até mesmo algumas vozes dentro da Academia 
costumam dizer que a linguagem representa o mundo, mas isso não é 
verdade! A linguagem constrói a percepção que temos do mundo, por 
meio de narrativas que têm valor persuasivo e servem de base para 
a nossa tomada de decisões. É assim que funcionam a propaganda, 
o discurso político, a mídia em geral e também muitas das nossas 
conversas na vida diária. Meu objetivo, neste capítulo, é refletir sobre 
a construção de narrativas geradas pela ação da retórica, procurando 
entender o que as faz ganhar força e produzir resultados.

O objeto da retórica clássica, desenvolvida na Grécia antiga, era fazer 
com que os cidadãos atenienses fossem capazes de falar em público 
de maneira persuasiva. Já a chamada Nova Retórica, desenvolvida por 
Perelman e Olbrechts-Tyteca (1988), inclui os textos escritos: “Além 
disso, dada a importância e o papel moderno da impressão, nossas 
análises levarão em conta principalmente os textos impressos.”1

Nessa obra, os autores põem foco sobretudo nas técnicas 
argumentativas, desenvolvendo os vários aspectos dos chamados 
argumentos quase lógicos e daqueles baseados na estrutura do real. 
As figuras retóricas são tratadas de maneira lateral, apenas. Faltou 

1 No original: “Bien plus, vu l’importance et le rôle modernes de l’imprimerie, nos analy-
ses concerneront surtout les textes imprimés”. (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 
1988, p. 8)
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relacioná-las, explicitamente, àquilo que os próprios autores definem 
como presença. Dizem eles, no Tratado da Argumentação: 

Assim, uma das preocupações do orador será a de tornar 
presente, apenas pela magia de seu verbo, o que está 
efetivamente ausente e que ele considera importante 
para sua argumentação, ou de valorizá-lo, tornando mais 
presentes alguns dos elementos efetivamente oferecidos à 
consciência.2

Ficam, contudo, completamente no ar quais seriam os recursos 
linguísticos que materializariam a “magia do verbo” do orador. Pretendo 
mostrar, neste capítulo que, do ponto de vista cognitivo e funcional, 
tanto as figuras de construção quanto as imagens, em geral, constituem 
o missing link entre a presença e a persuasão, responsável pelo despertar 
de paixões no auditório. 

filOgenia e OntOgenia da linguagem

Recentemente, Tomasello (2014), Schwarz e Lee (2019) e Oakley (2020) 
defendem a teoria de que a linguagem humana já nasce em um nicho 
filogenético e ontogenético. Filogenia (philos = raça + genos = origem), 
como sabemos, é o estudo da origem e evolução de uma espécie. No 
nosso caso, a espécie humana. Ontogenia (onthos = ser + genos = origem) 
é o estudo da origem e desenvolvimento de um organismo. No nosso 
caso, o organismo humano. 

Tomasello (2014) parte do princípio de que, em nossa espécie, a 
linguagem surge e se desenvolve em função de uma segunda pessoa. Ou 
seja, a linguagem sempre foi, basicamente, um recurso para que um ser 

2 No original: “Aussi l’une des préoccupations de l’orateur sera-t-elle de rendre présent, 
par la seule magie de son verbe, ce qui est effectivement absent, e qu’il considere como 
important pour son argumentation, ou de valoriser, en les rendant plus présents, certains 
des éléments effectivement offerts à la conscience”. (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTE-
CA, 1988, p. 156)
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humano pudesse comunicar-se com outro ser humano. Quando éramos 
ainda caçadores e coletores, era importante obter a confiança de um 
outro para uma ação conjunta, fosse na defesa contra um predador, na 
caça de um animal ou na coleta de frutos. Era também importante obter 
o consenso do outro para essa ação conjunta, persuadindo-o a cooperar. 
Podemos dizer que, do ponto de vista da evolução da espécie humana, 
a linguagem articulada já nasceu dentro de um nicho em que eram 
importantes a:

pragmática – necessidade de criar e manter relações 
interpessoais.
credibilidade – necessidade de confiar no outro para uma 
tarefa.
habilidade retórica – necessidade de persuadir o outro a 
cooperar.

Oakley (2020) também partilha a tese de que a linguagem humana 
nasce com o propósito de pôr duas pessoas em contato. Seu foco, 
contudo, é a ontogenia que, no caso dos seres humanos, prossegue 
depois do nascimento até praticamente o início da vida adulta. Diz ele 
que:

Uma das características verdadeiramente incomuns do 
Homo rhetoricus é a extensão e a duração da infância e 
adolescência. Cada bebê saudável, seja orangotango, gorila 
ou chimpanzé, já nasce sabendo andar e se alimentar de 
forma relativamente independente. Para o bebê humano, 
essas habilidades não acontecem até nove meses ou mais. 
Durante esse tempo, o bebê consegue cooptar quase 
todo o tempo e atenção de seus cuidadores, com muita 
interação carinhosa, balbuciada e afetuosa, elementos de 
desenvolvimento que só recentemente foram vistos como 
críticos para operações e raciocínios cognitivos de ordem 
superior.3

3 No original: “One of the truly unusual characteristics of Homo rhetoricus is the ex-
tent and duration of infancy, childhood, and adolescence. Each healthy baby orangutan,  
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Comportamentos pré-linguísticos como chorar, fazer gracinhas 
e caretas constroem, segundo ele, um nicho, dentro do qual surgirá a 
linguagem articulada, por volta dos dois anos de idade. Esse nicho é 
composto pela

pragmática – necessidade de criar e manter relações com 
os pais, principalmente com a mãe.

habilidade retórica – necessidade de persuadir ou dissuadir 
os pais, irmãos(ãs) e, mais tarde, os(as) amiguinhos(as). 

Como vemos, as condições para o surgimento da linguagem, tanto 
em termos da evolução da espécie (filogênese), quanto em termos 
da evolução da criança até a adolescência e o início da vida adulta 
(ontogênese), são praticamente as mesmas. Com relação à Retórica, 
Oakley diz que “as características retóricas da linguagem não são, na 
verdade, sobrepostas à linguagem. Elas constituem a mesma coisa que 
chamamos de linguagem.”4

Concluindo, a pragmática – que é vista tradicionalmente como algo 
que se sobrepõe ao uso da linguagem – na prática precede a linguagem, 
tanto de um ponto de vista antropológico quanto cognitivo, criando 
condições de confiança e consenso para ações conjuntas. E a retórica já 
nasce como parte da própria linguagem.

gorilla, and chimpanzee is born knowing how to walk and feed relatively independently. 
For the human infant, this feat does not happen for nine months or more. During that 
time, the infant manages to co-opt nearly all the time and attention of its caretakers, with 
much cuddling, cooing, and affectionate interaction, elements of development that have 
only recently been seen as critical for higher-order cognitive operations and reasoning”. 
(OAKLEY, 2020, p. Kindle 2929)
⁴ No original: “[…] the rhetorical characteristics of language are not really superimposed 
on language but are constitutive of the very thing we call language”. (OAKLEY, 2020, p. 
Kindle 108)
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argumentaçãO, cOnstruções e imagens

Segundo Oakley (2020), “Para Platão e depois para Descartes, os 
seres humanos percebem, avaliam, deliberam, decidem, planejam e 
agem; a pessoa equilibrada faz isso exatamente nessa ordem.”5 Só que 
não! Os seres humanos não fazem nada dentro desses procedimentos 
racionais. Talvez as instituições ajam assim, mas nãos os indivíduos. 
Nós agimos quase sempre intempestivamente, movidos pelo pathos. É 
por esse motivo que houve, na Grécia antiga, a conhecida polêmica entre 
filósofos e sofistas, uma vez que os professores de retórica, denominados 
sofistas, não tinham por objetivo a busca empírica da verdade, mas a 
busca do consenso do auditório.

Mas, como buscar o consenso pelo pathos? Com induzir esse 
consenso? Retomando Perelman e Olbrechts-Tyteca (1988), isso se faria 
tornando presente, “pela magia do verbo”, os argumentos do orador. 
Mas, o que seria a “magia do verbo”? Felizmente, as pesquisas em 
cognição e linguagem tornam hoje possível desvendar, pelo menos em 
parte, esse mistério. Retomemos, pois também, Oakley em seu já citado 
livro Rethorical Minds:

Figuras que geram presença. O presente estudo considera 
que as figuras retóricas são construções lexicais e 
gramaticais – pares de forma e significado – que 
desempenham funções argumentativas e pragmáticas 
específicas. Suas estruturas mapeiam vieses cognitivos 
humanos comuns, como o gosto por simetria e oposição, 
repetição, mudança, substituição, causa e efeito e muitas 
outras esquematizações de nosso envolvimento com o 
mundo.6

5 No original: “For Plato and later for Descartes, human beings perceive, evaluate, deli-
berate, decide, plan, and act; the well-tempered person does so precisely in that order”. 
(OAKLEY, 2020, p. Kindle 147)
6 No original: “Figures Yielding Presence The present study takes the view that rhetori-
cal figures are lexical and grammatical constructions — form-meaning pairings — that 
perform particular argumentative and pragmatic functions. Their structures map onto 
common human cognitive biases, such as a fondness for symmetry and opposition, re-
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a repetiçãO

Comecemos pelas figuras de repetição. Segundo Unkelbach e Koch 
(2019), “à primeira vista, a simples repetição de uma informação não 
deveria alterar seu valor, não deveria aumentar sua validade, mudar sua 
veracidade ou aumentar sua influência sobre as crenças das pessoas. No 
entanto, simplesmente repetir uma informação aumenta sua verdade 
subjetiva.”7

Isso acontece, porque a nossa mente associa a repetição à verdade. 
Explico. Nosso aprendizado, desde crianças, acontece por repetição. É 
assim que aprendemos a escrita e a tabuada. É assim que aprendemos 
a tocar um instrumento ou a praticar um esporte. Como sempre 
procuramos aprender aquilo que é bom e verdadeiro, associamos 
inconscientemente, por metonímia, a repetição àquilo que é bom e 
verdadeiro. Inconscientemente, achamos mais verdadeiros os provérbios 
com rima, que repetem o final das palavras, como:

Casamento e mortalha no céu se talha. (sic)
De médico e de louco todo mundo tem um pouco.
Escreveu não leu; o pau comeu.

O provérbio francês “Qui vole an oeuf vole un boeuf”8, traduzido para 
o inglês, acaba tendo menos credibilidade, pois perde a rima: “Who steals 
an egg steals an ox”.

Aliás, nos poemas clássicos, usava-se a métrica (que repete o número 
de sílabas de cada verso) e o ritmo (que repete, de forma regular, os 
acentos nos versos). Mais tarde, surgiu também a rima, que repete o final 

petition, change, substitution, cause and effect, and many other schematizations of our 
engagement with the world”. (OAKLEY, 2020, p. Kindle 1376)
⁷ No original: “On first sight, simply repeating information should not change its infor-
mation value, should not increase its validity, chanterelle’s its veracity, or increase its 
influence on people’s pellets. However, simply repeating information does increase its sub-
jective truth”. (UNKELBACH; KOCH, 2019, p. Kindle 1229) 
8 Quem rouba um ovo rouba um boi. 
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das palavras. Antigamente, esses recursos ajudavam a memorização, 
em uma época em que a maioria das pessoas não sabia ler. Na Grécia, 
usava-se o hexâmetro dactílico, na métrica dos versos, composto por 
uma sílaba longa e duas breves, fundamentado nas falanges dos dedos9.

Figura 1 – Hexâmetro dactílico

Fonte: Liberal Dictionary10.

Isso nada mais é do que uma aplicação da linguagem corporificada 
de que nos fala a linguística cognitiva, uma vez que, das três falanges 
dos dedos, a falange proximal é mais longa e a medial e a distal são mais 
curtas. 

A quantidade silábica ou duração, presente nas línguas grega e latina, 
foi substituída, nas línguas românicas e saxônicas, pela intensidade, 
tanto na métrica como no esquema rítmico. Veja a seguinte estrofe de 
Os Lusíadas de Camões (Canto, V: 37):

Porém já cinco Sóis eram passados

Que dali nos partíramos, cortando

Os mares nunca de outrem navegados,

Prosperamente os ventos assoprando,

⁹ Disponível em: https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-99b792fdea6fc3dfe-
a581b6524544566. Acesso em: 10 ago. 2020.
10 Disponível em: https://www.liberaldictionary.com/dactyl/. Acesso em: 10 de ago. 
2020.
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Quando uma noite, estando descuidados

Na cortadora prova vigiando,

Uma nuvem, que os ares escurece,

Sobre nossas cabeças aparece.

Cada verso tem 10 sílabas poéticas (decassílabos) que se repetem na 
estrofe inteira. Cada verso tem acento tônico na 6.ª e 10.ª sílabas, ritmo 
que se repete em todos os versos (decassílabos heroicos). Os finais dos 
versos se repetem em rima, dentro do esquema: ABABACC (oitava rima). 
Toda essa repetição ajudava fortemente a memorização. 

Vamos, agora, estudar a funcionalidade retórica de outras figuras 
de repetição. Uma das mais interessantes é a diácope, que repete 
duas palavras ou expressões iguais, entre as quais se posiciona uma 
outra palavra ou expressão diferente. Talvez a diácope mais famosa e 
conhecida no mundo do cinema seja a resposta que o agente 007 dá a 
alguém que lhe pergunta o nome: – Bond, James Bond. Outra, também 
bastante conhecida, aparece no Hamlet de Shakespeare: To be or not to 
be. A diácope tem origem no costume de usar uma mesma palavra ou 
expressão como tópico de uma frase, muito comum na fala do dia a dia, 
quando alguém diz, por exemplo:

A porta, você não vai fechar a porta?

Este relógio, eu comprei este relógio na França.

Shakespeare usa bastante a diácope em suas peças. Uma outra 
famosa é: Romeu, Romeu, por que você é Romeu?; dita por Julieta a 
Romeu na famosa cena do balcão. Nesse caso, Julieta repete também 
a primeira palavra da construção, o que configura uma outra figura 
chamada espístrofe, que é a repetição insistente de uma palavra ou 
expressão. A epístrofe, conjugada à diácope, é também usada no dia a 
dia em expressões como: não, não e não! Fernando Pessoa, usando seu 
heterônimo Alberto Caeiro, trabalhou muito bem esse recurso:
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Leve, leve, muito leve,

Um vento muito leve passa,

E vai-se, sempre muito leve

E eu não sei o que penso

Nem procuro sabê-lo.

Há, nesse poema, uma outra diácope superposta:

Leve, leve, muito leve,

Um vento muito leve passa,

E vai-se, sempre muito leve

E eu não sei o que penso

Nem procuro sabê-lo.

Uma outra figura de repetição muito usada retoricamente é a 
sequência triádica, que aparece em expressões e frases como:

Liberdade, igualdade, fraternidade.

Pai, filho e espírito santo.

Vim, vi e venci.

Comer, rezar e amar.

Prometo dizer a verdade, somente a verdade, nada mais 
que a verdade.

Mas, de onde vem essa prática? Por que esse tipo de repetição é tão 
comum? Sua origem parece estar ligada, cognitivamente, à linguagem 
corporificada. Como vimos, há pouco, a origem do hexâmetro 
dactílico grego está ligada às três falanges dos dedos humanos. Ora, 
o corpo humano apresenta, todo ele, uma composição triádica ligada 
à proporção áurea descoberta na Grécia antiga, no século IV a.C e 
ilustrada por Leonardo Da Vinci, no século XVI, por meio da figura do 
homem vitruviano.  Utilizemos, contudo, uma imagem mais moderna 
como ilustração11:

11 Disponível em: https://www.google.com.br/search?q=ossos+do+braço+e+antebra-
ço+anatomia&tbm=isch&ved=2ahUKEwiRh-Cj9avqAhXKMLkGHby3AW4Q2- M. 
Acesso em: 10 de ago. 2020.
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Figura 2 – Anatomia do braço humano

Fonte: Docsity12.

Como vemos, o braço humano (e também as pernas) têm uma 
composição triádica, obedecendo à proporção áurea, aproximadamente 
1.61803. O mesmo ocorre em relação à mão e em relação aos dedos da 
mão, com suas falanges também obedecendo à proporção áurea. E 
nossos movimentos são todos triádicos. Andamos articulando a coxa, 
a perna e o pés. Usamos nossos membros superiores articulando 
antebraço, braço e mãos. Usamos as mãos articulando as falanges dos 
dedos, proximal, medial e distal. 

Recentemente, Schwarz e Spike (2019) se manifestaram a respeito da 
influência do corpo nos processos de abstração do pensamento humano: 
“Como evidências acumuladas em termos de cognição corporificada 
ilustram, processos mentais superiores são fundamentados em antigos 
processos sensório-motores filogenéticos e ontogenéticos, refletindo 
que a evolução é, em grande parte, um empreendimento de reciclagem 

12 Disponível em: https://www.docsity.com/pt/esqueleto-apendicular-1/4744142/. 
Acesso em: 10 ago. 2020.
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e reutilização.”13 

A sequência triádica foi também utilizada para induzir consenso 
na construção da Declaração da Independência Americana, redigida por 
Thomas Jeferson, em 4 de julho de 177614:

Nós mantemos estas verdades como autoevidentes, que 
todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo 
Criador de certos direitos inalienáveis e que entre eles 
estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade.

As orações apositivas que exemplificam as verdades autoevidentes 
são três:

que todos os homens são criados iguais, 

que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis 

e que entre eles estão a vida, a liberdade e a busca da 
felicidade.

Na última oração, a discriminação dos direitos inalienáveis também 
se compõe de três elementos:

a vida

a liberdade

e a busca da felicidade

A elocução radiofônica feita por Charles de Gaulle, na BBC de 
Londres, aos franceses sob ocupação alemã, em 18 de julho de 1940, 
e considerada até hoje um dos grandes discursos da era moderna foi 

13 No original: “As the rapidly accumulating evidence for embodied cognition illustra-
tes, higher mental process are scaffolded onto phylogenetically and ontogenetically order 
sensorimotor processes, reflecting that evolution is largely a recycle and reuse enterprise”. 
(SCHWARZ; SPIKE, 2019, p. Kindle 5054)
14 No original: “We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, 
that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these 
are Life, Liberty and the pursuit of Happiness”. Disponível em: https://www.ushistory.
org/declaration/document/. Acesso em: 10 ago. 2020.
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inteiramente construída por repetições triádicas. Vejamos alguns 
trechos desse discurso15, com essas repetições assinaladas em negrito: 

[...] É certo que fomos e estamos sendo esmagados pela 
força mecânica, terrestre e aérea do inimigo. Muito mais 
que o seu número, são os tanques, os aviões e a tática 
dos Alemães que nos fazem recuar. Foram os tanques, 
os aviões e a tática dos Alemães que surpreenderam os 
nossos chefes ao ponto de os levarem onde estão hoje. [...]

Mas estará dita a última palavra? Deverá a esperança 
desaparecer? Será a derrota definitiva? Não! Acreditem 
em mim, que vos falo com conhecimento de causa e vos 
digo que nada está perdido para a França. Os mesmos 
meios que nos venceram podem um dia dar-nos a vitória.

Porque a França não está sozinha! Não está sozinha! Não 
está sozinha! Tem um vasto Império atrás de si. Pode 
formar um bloco com o Império Britânico, que domina o 
mar e continua a luta. Pode, tal como a Inglaterra, utilizar 
sem limites a imensa indústria dos Estados Unidos. [...] 

Aconteça o que acontecer, a chama da resistência francesa 
não deve extinguir-se e não se extinguirá.

Amanhã, tal como hoje, falarei na Rádio de Londres.

a repetiçãO cOmO fOnte de gullibility

Gullibility significa credulidade, mas uma credulidade ingênua, de 
pessoas que não têm condições de checar a verdade de uma narrativa 
ou não se importam com isso. Como vimos há pouco, a repetição, 
embora produza verdade subjetiva, aumentando a adesão do auditório, 

15 Disponível em: http://maioresdiscursos.blogspot.com/2010/11/discurso-de-char-
les-de-gaulle.html. Acesso em: 10 ago. 2020.
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não garante a verdade empírica. Ao contrário, muitas vezes, apenas 
aumenta nossa miopia cognitiva. Isso acontece por causa de um 
fenômeno chamado familiaridade. A repetição constante de uma ideia 
torna-a familiar e, inconscientemente, achamos que, por isso, deve ser 
verdade. Como diz Kahneman (2011, p. Kindle 1297): “Um jeito confiável 
de fazer as pessoas acreditarem em falsidades é a repetição frequente, 
pois a familiaridade não é facilmente distinguível da verdade”. Como 
a natureza da mídia é pôr foco sempre nas coisas negativas, somos 
alvejados diariamente por matérias disfóricas, que nos levam a acreditar 
que vivemos no pior dos mundos e, portanto, passamos a dar as costas 
às coisas positivas. Esse tipo de manipulação sempre foi explorado por 
regimes ditatoriais. Um dos exemplos clássicos foi o trabalho de Joseph 
Goebbels, ministro da propaganda nazista, cuja frase (não se sabe se 
dita por ele ou por Adolf Hitler) ficou famosa: “Uma mentira dita cem 
vezes torna-se verdade”. 

Diferentes fontes, repetindo as mesmas coisas, criam uma aura de 
verdade. Esse recurso é utilizado nas avaliações feitas na Internet sobre 
produtos, empresas e profissionais. É também a origem de gullibilities, 
como achar que a grande muralha da China é visível da Lua, o que é 
falso.

As teorias da conspiração têm, na repetição, sua fonte de credulidade. 
Muita gente ainda acredita que foi o serviço secreto britânico que matou 
a princesa Diana e que Lee Oswald não agiu sozinho no assassinato de 
Kennedy. Além da repetição, as teorias da conspiração fundamentam-
se, cognitivamente, no esquema da imagem corporal do equilíbrio. 
Temos a tendência de achar que a causa tem de ter peso equivalente à 
sua consequência. Dizer – como foi comprovado – que o acidente que 
vitimou a princesa Diana foi simplesmente o fato de seu motorista estar 
bêbado desequilibra essa equação. O mesmo acontece em relação ao 
assassinato do presidente Kennedy. 
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usO de imagens para induzir prOcessOs heurísticOs

Heurística é a arte de resolver um problema por meio de um 
atalho, fazendo analogia com uma experiência anterior. É um processo 
inconsciente que tem origem filogenética e está ligado à sobrevivência. 
Um nosso ancestral que estabelecia uma relação analógica imediata 
entre a pegada de um tigre e o próprio tigre, conseguia escapar a tempo 
e salvar a vida. Arquimedes, fazendo analogia entre o volume de água 
deslocado por seu corpo na banheira e o volume de água deslocado por 
uma coroa, conseguiu resolver o problema proposto pelo rei de Siracusa. 

O resultado, contudo, pode ser correto ou não. Se nosso ancestral 
atribuísse, por exemplo, a pegada de uma paca a um tigre e escapasse da 
mesma maneira, estaria praticando uma ação incorreta. Mas, na dúvida, 
era melhor fugir sempre, acreditando em sua intuição heurística. É por 
isso que temos a tendência filogenética de tomar decisões rápidas, com 
base em processos heurísticos, sem nos preocuparmos com a verdade 
empírica dos fatos. Entender ou achar que entendeu é acreditar. Afinal, 
o cérebro humano é uma poderosa máquina de acreditar e achar 
justificativas. E essa tendência, para o bem ou para o mal, é explorada 
pela retórica, quando usa imagens, comparações ou metáforas.

A maneira mais simples de induzir processos heurísticos é 
apresentar imagens em nossos discursos. Isso pode feito por meio da 
divisão de um todo em partes, nomeando-as individualmente. O nome 
desse procedimento é merisma. É o que acontece quando um orador, 
dirigindo-se ao auditório, em vez de dizer: Caros presentes, diz Meus 
senhores e minhas senhoras. Acontece, quando o ritual da Igreja, em 
vez de fazer com que os noivos digam, simplesmente: Prometo ser fiel 
em todos os momentos da nossa vida., constrói imagens de eventos que 
possam materializar alguns desses momentos:

Prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na 
tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, 
por todos os dias da nossa vida, até que a morte nos separe. 



trajetória das paixões: uma retórica da alma

181

O judeu Shylock, no ato 3, cena 1 da peça O mercador de Veneza de 
Shakespeare, usa o merisma para comparar judeus e cristãos, com o 
objetivo de justificar sua vingança contra o mercador Antônio. Em vez 
de dizer, simplesmente, Um judeu e um cristão são iguais sob todos os 
pontos de vista, produz uma longa fala em merisma, usando imagens 
de eventos afetando judeus e cristãos, como podemos ver no trecho a 
seguir:

(SHYLOCK): … Eu sou um judeu. Judeu não tem olhos? 
Judeu não tem mãos, órgãos, dimensões, sentidos, 
impulsos, sentimentos? Não se alimenta também de 
comida, não se machuca com as mesmas armas, não está 
sujeito às mesmas doenças, não se cura pelos mesmos 
métodos, não passa frio e não sente calor com o mesmo 
verão e o mesmo inverno que um cristão? Se vocês nos 
furam, não sangramos? Se nos fazem cócegas, não rimos? 
Se nos envenenam, não morremos? E se vocês nos fazem 
mal, não nos devemos vingar? (SHAKESPEARE, s/d, p. 73)

No mundo real, temos um belo exemplo de merisma no discurso 
feito pela sufragista norte-americana Susan B. Anthony, em 1872, após 
ter votado “ilegalmente” na eleição presidencial e ter sido multada por 
isso em 100 dólares:

Fomos nós, o povo; não nós, os cidadãos brancos do sexo 
masculino; nem ainda nós, os cidadãos do sexo masculino 
em geral; mas nós, o povo inteiro, que formamos a União. 
E nós a formamos, não para dar bênçãos à liberdade, mas 
para assegurá-la; não à metade de nós mesmos e à metade 
da nossa posteridade, mas a todo o povo – tanto as mulheres 
como os homens.16

16 No original: “It was we, the people; not we, the white male citizens; nor yet we, the male 
citizens; but we, the whole people, who formed the Union. And we formed it, not to give 
the blessings of liberty, but to secure them; not to the half of ourselves and the half of our 
posterity, but to the whole people — women as well as men”. Disponível em: http://con-
tent.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1841228_1841749_1841738,00.
html.
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cOmparaçãO e metáfOra: duas maneiras de induzir 
cOmpOrtamentOs heurísticOs

Quando falamos, pilotamos a atenção do outro. Quando usamos 
uma comparação ou uma metáfora, levamos o interlocutor a perceber 
o referente a partir da imagem que produzimos com esses recursos. 
Vejamos, primeiramente, a comparação sob esse prisma.

Segundo Damásio (2018, p. 129): “A nossa experiência dos 
objetos e acontecimentos do mundo que nos rodeia é naturalmente 
multissensorial. Os órgãos da visão, da audição, do tato, do paladar 
e do cheiro ativam-se apropriadamente de acordo com o momento 
perceptual.” Ou seja, ouvindo ou lendo um texto, nosso cérebro constrói 
simulações detalhadas daquilo que é mencionado, a partir dos nossos 
cinco sentidos: visão, audição, olfato, paladar e somestesia.

Somestesia (soma = corpo + estesia = sensibilidade) significa 
sensibilidade do corpo. Dentro da somestesia, temos a propriocepção, 
que nos permite equilibrar, andar, sentar, deitar, levantar; a termocepção, 
que nos permite sentir o calor e o frio; o tato, que nos permite sentir a 
textura das coisas; e a dor, que nos alerta sobre agressões internas ou 
externas ao nosso corpo.

Se alguém nos diz que o carro arrancou com força no sinal, 
queimando os pneus, buscamos, em nossa memória de longo prazo, a 
sensação auditiva do ruído produzido pelo atrito dos pneus girando em 
falso no asfalto. Se alguém nos diz que a comida estava muito salgada ou 
que a cerveja estava muito amarga, recriamos as sensações gustativas 
correspondentes em nossa memória. 

Damásio (2018, p. 247-248) acrescenta ainda que: “As características 
dos objetos e dos acontecimentos – os seus sons, formas, cores, texturas, 
movimentos, estrutura temporal etc. – passam a ser associados, pela 
aprendizagem, às emoções e sentimentos, positivos ou negativos, que 
estão ligados ao objeto/acontecimento completo.” 
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Isso quer dizer que a recriação sensório-motora daquilo que nos é 
relatado é feita simultaneamente pela razão e pela emoção.

Vejamos agora duas comparações:

Andar com pneus carecas é como usar muletas com 
rodinhas.
Convencer alguns políticos a ser honestos é tão inútil 
quanto tentar remar um porta-aviões.

Ouvindo esses textos, o interlocutor é levado a construir a imagem 
sensório-motora dos termos da comparação. Ele se vê perdendo o 
equilíbrio e caindo no chão, usando as tais muletas com rodinhas; ou na 
situação patética de tentar mover a remo uma embarcação de mais de 
cem mil toneladas. Essas imagens o levam a experienciar um processo 
heurístico, e concluir que a melhor decisão seria pôr pneus novos no 
carro e desistir de convencer alguns políticos a ser honestos. 

O emprego da metáfora tem o mesmo efeito de “pilotar” a atenção 
do interlocutor, levando-o a perceber o referente a partir do domínio de 
origem. Quando dizemos que Maria é uma pessoa doce, o domínio de 
origem é doce e o domínio alvo é Maria. O interlocutor, inconscientemente, 
aciona seu sistema sensorial somestético e é levado a experienciar Maria 
como uma pessoa muitíssimo agradável. Outro dia, um amigo me disse 
que, em uma reunião social, por questão de educação, teve de tomar um 
uísque falsificado. E completou: Cada gole era uma flechada no fígado! 
Aqui, a metáfora induz a experiência somestésica da dor. 

Uma outra experiência somestésica muito explorada é a do olfato, 
quando alguém diz frases como:

Essa reunião entre juízes e congressistas não me cheira 
bem.
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Essa metáfora, que é universal e existe em todas as línguas do 
mundo, põe em relevo a experiência filogenética de um organismo em 
decomposição. Se você se alimentasse com ele, poderia ficar doente e 
morrer. Shakespeare fez uso dessa metáfora em sua peça Hamlet, quando, 
logo no primeiro ato, o oficial da guarda Marcelo, testemunhando o 
fantasma do pai de Hamlet confidenciar ao filho o segredo da sua morte, 
diz: Há algo de podre no reino da Dinamarca!

cOnclusãO

Como vimos, o uso da linguagem pressupõe sempre a existência 
de uma segunda pessoa, alguém a quem nos dirigimos quando nos 
expressamos oralmente ou por escrito. Vimos que, para isso, temos de 
ter condições de criar e manter uma relação confiável com essa segunda 
pessoa e isso nos aponta a pragmática como condição prévia para o uso 
da linguagem. Vimos, também, que somos não apenas um homo loquens, 
mas, sobretudo, um homo rhetoricus, pois a linguagem surge, tanto 
filogeneticamente quanto ontogeneticamente, em um contexto em que 
é preciso persuadir o outro a cooperar. E que, em termos de persuasão, é 
o pathos – responsável por despertar paixões no auditório – que arrasta 
o logos, e isso nos mostra a importância dos processos cognitivos e 
funcionais das construções e das imagens, como procedimentos capazes 
de oferecer rotas heurísticas ao interlocutor, obtendo credibilidade e 
consenso.

A meu ver, aquilo que Lisa Cron (2012, p. 11-12) diz sobre as narrativas 
de ficção se aplica ao discurso persuasivo:

Por mais contraintuitivo que possa parecer, uma história 
não é sobre o enredo ou mesmo o que acontece nele. As 
histórias são sobre como nós, e não o mundo ao nosso 
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redor, mudamos. Elas nos arrebatam apenas quando nos 
permitem experimentar como seria navegar no enredo. 
Assim, uma história, como veremos, é uma jornada 
interna, não externa.17

O discurso persuasivo também só consegue arrebatar o auditório, 
quando é transformado em uma jornada interna dentro da sua mente. 
E é este o objetivo da retórica: fazer com que o auditório transforme 
os argumentos do orador em uma jornada interna, pela “magia” das 
construções e das imagens, que criam a presença de que nos fala a Nova 
Retórica. 
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RASGAR-SE E REMENDAR-SE: A VIA CRUCIS DAS 
PAIXÕES EM VIDAS SECAS 

Daniela Rodrigues de Oliveira

Escrevi um conto sobre a morte duma 
cachorra, um troço difícil, como você 
vê: procurei adivinhar o que se passa 
na alma duma cachorra. Será que há 
mesmo alma em cachorro? Não me 
importo. O meu bicho morre dese-
jando acordar num mundo cheio de 
preás. Exatamente o que todos nós 
desejamos.

(Em carta datada de 7 de maio 
de 1937, Graciliano escreve a sua  

mulher, Heloísa.)

A caatinga desolada pela seca. Uma família sem perspectivas de 
sobreviver no espaço que divide com a vegetação quase morta, onde a 
esperança vinha de uma nuvem que surgia no céu, esperança que lhes 
era arrancada pela mesma nuvem que, naquele mesmo céu, se exauria.

O livro Vidas Secas traz treze capítulos, uma obra cíclica, já que 
começa com o episódio Mudança e termina com Fuga. Trata-se da 
história de retirantes que necessitam migrar, de tempo em tempo, em 
busca de condições para viver. 

A via crucis da família nordestina é conhecida pelo auditório por 
meio da esperança que os leva a seguir viagem, mas que termina com 
a fuga da família, já que a melhora de vida, perseguida por Fabiano e 
pelos seus não se contempla: “-Acabou-se. Antes de olhar o céu já sabia 
que ele estava negro num lado, cor de sangue no outro, e iam tornar-se 
profundamente azul. Estremeceu como se descobrisse uma coisa muito 
ruim” (RAMOS, 2015, p. 119). 
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As personagens Fabiano, Sinhá Vitória, o menino mais novo, o 
menino mais velho, Baleia e o papagaio eram rudes como a terra que os 
provinha, devido às opressões que sofriam, às injustiças sociais que os 
rodeavam, sem contar a vida sofrida a que sobreviviam.

Miranda (2004) afirma que Graciliano Ramos diz que só poderia 
escrever o que ele é, sendo assim, há em suas obras episódios de sua vida 
pessoal que são fortemente marcados, de modo que, seja pela ficção, 
seja pela autobiografia, a expectativa do auditório pode se transformar; 
também não podemos deixar à espreita sua posição político-partidária 
que aparece na obra em questão. Assim, é imprescindível que falemos da 
ampliação do horizonte de expectativa quando adentramos o universal 
sertão descrito por Graciliano Ramos.

A leitura de Graciliano Ramos provoca o auditório a querer mais; 
conhecer a escrita do autor é permanecer com a sensação de que há 
muito mais a desvendar do que o que está na linha; é possivelmente 
despertado no auditório o desejo de buscar verdadeiramente o que se 
sente ao se deparar com a leitura seca, perturbadora de Vidas Secas. 

Seres à margem, os retirantes de Vidas Secas trazem consigo a marca 
da “desgraça irremediável que os açoita” (MIRANDA, 2004, p. 10), como o 
próprio Graciliano afirma. O autor deles se aproxima solidário, com uma 
simpatia, ora mais, ora menos distanciada, porém sempre comovente 
na cautela com que se expõe. A escrita se aproxima limítrofe do seu 
pathos, para com ele estabelecer a identificação necessária ao despertar 
as paixões evidenciadas na obra.

Um traço importantíssimo em Vidas Secas é, sem dúvida, o trabalho 
com a linguagem, uma vez que se recompõe a vida por meio dela, por 
meio das construções feitas... Pela narrativa poética, transporta-se o 
pathos à secura do sertão; este, demasiado solitário, denota a solidão 
e o desamparo de suas personagens, enquanto que aquele que lê sente 
tamanha solidão... A partir do momento em que inicia a leitura, o leitor 
pode sentir a dor da família retirante, sobretudo, a dualidade paradoxal 
do fio limiar entre vida e morte.
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Fabiano, Sinhá Vitória, o menino mais velho, o menino mais novo, 
Baleia e o papagaio, personagens que, isolados em si, deixam suas 
nuances mais profundas virem à tona através da narrativa de suas 
sobrevivências, em meio a uma caminhada sofrida, sem perspectivas de 
melhora, vidas que tentam sobressair à secura da terra e de suas vidas: 
vida e morte, vida contra a morte.

Segundo Miranda (2004), o compromisso político-partidário do autor 
é um complicador a mais em sua obra: legítimo em suas aspirações e 
coerente do ponto de vista ideológico, Graciliano Ramos traz à baila 
questões recalcadas no poder dominante; constrói, como nenhum outro 
escritor brasileiro, a possibilidade de uma prática política do texto 
artístico.

Afirma ainda o estudioso do autor que assim acontece com as 
personagens em Vidas Secas, pois, por elas, mais precisamente, pelo 
corpo delas, enuncia-se, marca-se a história, em carne viva, sem 
subterfúgios, a violência desmedida do poder, como ocorre no episódio 
entre Fabiano e o soldado amarelo. 

Nesse sentido, podemos afirmar que o corpo, embora isolado em si, 
vai além de si mesmo e se faz voz do vivido coletivo, que, por sua vez, baliza 
a relação contratual entre o ethos, o pathos e o logos, visto que, de acordo 
com Figueiredo (2020), é esse tripé que sustenta o ato comunicativo que 
leva uma pessoa a ser persuadida. Ao ler-se Vidas Secas, as vivências 
sofridas e as chagas impostas pelo meio despertam possivelmente no 
pathos paixões que, em uma mesma instância, comovem, provocam 
compaixão e indignam seu leitor, porque este também sente e vive as 
chagas da via crucis junto aos retirantes de Vidas Secas.

Assim, o presente capítulo tem por objetivo tecer breves considerações 
acerca da relação entre a obra Vidas Secas e seu pathos, a trajetória das 
paixões que certamente poderão ser são despertadas no auditório ao 
longo da leitura da obra, à luz da teoria proposta por Figueiredo (2020), 
que se refere à trajetória das paixões segundo Aristóteles, tendo se 



trajetória das paixões: uma retórica da alma

190

detido ao vértice do tripé retórico que denominados pathos, a fim de se 
ampliar o entendimento de sua instância.

Sabemos que o pathos, conforme Figueiredo (2020), diz respeito à 
pessoa ou ao grupo de pessoas a que o ethos – discurso se destina. Nessa 
esteira, doravante poderemos falar em auditório. Destarte, temos por 
objetivo tecer considerações sobre a trajetória das paixões supostamente 
despertadas no auditório ao ler Vidas Secas, tendo sido escolhidos, para 
tanto, excertos da obra que demonstram o que nos propusemos analisar, 
a fim de compreender o que pode levar o auditório a ser persuadido.

Como afirma Figueiredo (2020), uma das estratégias mais eficazes 
no processo persuasivo é o de despertar as paixões no auditório, haja 
vista que as emoções (paixões) humanas, quando despertadas, causam 
necessariamente uma alteração em quem as sentem e introduzem 
mudanças em seus juízos, o que altera e direciona seus julgamentos.

Portanto, na esteira do pensamento proposto pela autora, refletimos 
acerca de algumas indagações que são interessantes e imprescindíveis 
para essa breve análise que se apresenta: A quem se dirige a obra aqui 
estudada? Quais são seus valores (do auditório)? O que lhe interessa (ao 
auditório)? O que o motiva? O que o emociona? O que o faz pensar como 
pensa? Ao responder a essas perguntas, chegamos ao ponto de interesse 
deste capítulo, que trata da obra Vidas secas, quais as paixões estão mais 
propensas a serem despertadas em seu auditório e como isso acontece.

O estudo que segue se pauta pela trajetória das paixões consoante 
Figueiredo (2020), tratada no capítulo introdutório desta obra, a qual 
almeja refletir sobre o que acontece no processo persuasivo, a ponto de 
poder despertar paixões no auditório até sua mudança de julgamento. 
Para tanto, é preciso exemplificarmos, por meio dos estágios que 
Figueiredo (2020) propõe, trazendo trechos da obra Vidas secas, a fim 
de que possamos ver as mudanças que provavelmente ocorrem no 
auditório.
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dispOnibilidade

O primeiro estágio está relacionado à disponibilidade de emoções 
que o auditório tem diante de um discurso, ou seja, como bem afirma 
Figueiredo (2020), o discurso ganha poder persuasivo a partir do 
momento em que o orador consegue atingir a esfera passional de seu 
auditório, sendo necessário, para isso, que as emoções desse auditório 
estejam disponíveis.

Dessa forma, respondemos, ao mesmo tempo, a uma questão antes 
mencionada, que é a quem se dirige a obra aqui estudada, pois uma 
questão está imbricada na outra, haja vista que o auditório de Vidas 
secas são leitores que, em alguma medida, se interessam ou passam a 
se interessar no momento da leitura por questões como a pobreza e a 
miséria humana, a escassez de recursos para os menos favorecidos e a 
grave questão da seca no Brasil. 

Contudo, quando o auditório se depara com o discurso a que se 
pretende em Vidas Secas, percebe que há nele bem mais que as questões 
pelas quais se interessou e se disponibilizou conhecer à primeira vista. 
Nele certamente serão  despertadas paixões em virtude da surpreendente 
abordagem persuasiva que constitui a obra de Graciliano Ramos.

No entanto, mesmo que a obra em questão surpreenda o seu 
auditório, é importante ressaltar que nele há certa disponibilidade para 
que se despertem certas paixões, há algumas emoções que o leitor de 
Vidas Secas, inevitavelmente, está propenso a sentir quando enfrenta 
sua leitura.

Por exemplo: o possível auditório da obra em análise não seria o 
indivíduo avesso às questões sociais de nosso país, aquele que não se 
interessa pela questão da seca no Nordeste brasileiro, tampouco aquele 
que, em sua “prateleira imaginária”, como exemplifica Figueiredo (2020), 
no capítulo introdutório, não tem por hábito, ou que se utiliza mais de 
certas paixões que outras e em seu rol estivessem menos acessíveis 
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as paixões do amor, da compaixão e da indignação pelas mazelas da 
sociedade tratadas em Vidas secas.

O auditório de Vidas secas, portanto, pode ser o leitor que, à primeira 
vista, vai à obra por interesse no assunto nela abordado; aquele que se 
preocupa com a questão dos retirantes da seca, dos que sentem fome 
e dos “investidos” de algum tipo de poder, que insistem em abusar da 
própria autoridade em desfavor dos oprimidos, por outro lado, pode ser 
o leitor que vai à obra por outro motivo, sendo que o interessante para 
esse estudo são as paixões que possivelmente serão despertadas no 
auditório, que por alguma motivação específica lê Vidas secas.

Notamos que, uma vez em que as paixões são lançadas no discurso 
da obra de Graciliano Ramos, o orador encontra espaço e ressonância no 
campo afetivo do auditório. Logo, tendo a provável aceitação deste, faz 
seu percurso que, ao final, culmina em uma ação. 

O auditório estando disponível a enfrentar em suas linhas as 
questões sociais levantadas por essa obra atemporal, segue adiante 
e percebe que se identifica com o que se depara, percebe que, apesar 
de a obra ter sido publicada no ano de 1938, ela nos fala até os dias de 
hoje, sendo seu traço atemporal e vivo uma característica de persuasão 
‘por excelência’, porquanto, ao ecoar no tempo a sua voz enunciativa, 
encontra possibilidade de identificação de seu auditório.

Passemos, agora, ao próximo estágio do percurso das paixões 
despertadas em Vidas Secas. 

identificaçãO

Como afirma Figueiredo (2020), a identificação é o gatilho para o 
despertar das paixões; é preciso que o auditório se identifique com o 
que lê para que suas emoções sejam despertadas.
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É o que ocorre quando o auditório de Vidas Secas se depara com 
personagens como Baleia, a cachorrinha que tinha atitudes mais 
humanas que o próprio Fabiano, Sinhá Vitória e os meninos, que não 
tinham sequer nome, denotando a inversão dos valores: os humanos são 
animalizados, e os animais mais sensíveis e humanos que o homem em 
um meio desumanizado.

Baleia é um locus de onde vem muitas falas e muitos 
silêncios, onde se encontram e também se chocam vários 
sujeitos de enunciação. É a figuração dos derrotados, mas 
transmite universalidade. Uma consciência ao mesmo 
tempo individual e coletiva vive o mundo de opressão, 
mas também o sonho de liberdade. O sonho termina em 
delírio porque não há lugar para ele, só pode ser realizado 
pela transformação do mundo, mas encontra lugar numa 
escrita da radicalidade. (BASTOS, 2015, p. 129).

Bastos (2015), em seu posfácio de Vidas secas, ao tratar da cachorrinha 
Baleia, se refere ao leitor que, aqui para nós, denominamos auditório, 
como um participante ativo do processo de significação da obra, 
afirmando que Baleia é um lugar onde muitas pessoas se encontram, 
ou seja, se identificam com ela, é um lugar de muitas falas e muitos 
silêncios. Ora, falas e silêncios também daqueles que a leem, mesmo 
sendo a figurativização dos derrotados. É igualmente uma transposição 
para o universal, muitos cabem na história de Baleia, o auditório 
certamente se identifica com ela e com a via crucis da família retirante 
que sonha com o meio, resiste e sobrevive a ele. 

O narrador onisciente em terceira pessoa, denominado ethos, em 
toda a obra faz o auditório conhecer a história de cada personagem como 
se estivessem jogados à própria sorte, mas, em outras vezes, por meio 
do discurso indireto livre, põe às vistas de quem participa da história, 
por meio da leitura, o que a personagem sentiu na cena de modo tão 
verossímil, que o auditório possivelmente sente a mesma dor, solidão ou 
aspereza do meio em que tudo acontece. Desse modo, podemos perceber 
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a provável identificação do auditório com a obra, pressuposto essencial 
para o despertar das paixões; notamos bem que, à medida que a leitura 
avança, o auditório pode se identificar mais e suas paixões são vívidas, 
ele se reconhece nesse lugar.

O auditório, ao iniciar sua leitura de Vidas secas, está sujeito a ser  
persuadido, a entrar na história, fazer parte dela, e o primeiro passo é a 
identificação, pois traz uma história de contradições reais de uma vida 
que ele não vive, mas com a qual se identifica – “nem vida, nem morte, 
vidas secas” (PACHECO, 2014, p. 35).

despertar das paixões

Seu passo trágico escreve  
A épica real do BR

Que desintegrado explode

(Murilo Mendes)

“- Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta” (RAMOS, 2015, 
p. 18). Em seguida de dizer isso a si mesmo, a personagem, pensando 
no que realmente era, viu que, vivendo em terra alheia, cuidando de 
animais alheios, nada tinha de seu, encolhia-se na presença dos brancos. 
“E, pensando bem, ele não era um homem: era apenas um cabra ocupado 
em guardar coisas dos outros” (RAMOS, 2015, p. 18).

Ao enfrentar a caminhada dolorosa e as terríveis experiências da 
família retirante, o auditório que caminha junto com ela provavelmente  
já se identifica com a história com que se depara e, com a que virá adiante, 
certamente sente-se compadecido com a dor sentida pelas personagens. 
Nele são presumivelmente despertadas paixões que o levam a também 
modificar-se, porque não é possível adentrar o sertão de Vidas secas, 
seguir pela via crucis que acompanha Fabiano e sua família e desse 
percurso não sair transformado ou modificado em si mesmo e para a 
vida.
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Se este estágio do percurso das paixões, da perspectiva de Figueiredo 
(2020), é ponto central da trajetória, podemos, em mesma medida, 
afirmar que o despertar das paixões no auditório de Vidas Secas é, 
também, o ponto central para a verdadeira compreensão e, a partir 
disso, podemos dizer que houve a persuasão, já que houve paixão. 

Figueiredo (2020) assevera, acerca da trajetória das paixões, que é 
nesse ponto que se ligam os processos identitários do auditório acionados 
pela identificação com a obra, por conta do discurso persuasivo do 
orador, passando a experienciar as alterações e os processos fisiológicos 
que lhe trarão sensações de prazer ou dor, pois as paixões afetam a alma, 
mas também o corpo físico, nele agindo de maneira que culminarão em 
mudanças em seus juízos e atitudes. 

O auditório que se identifica com a obra Vidas Secas sente muitas 
sensações, é persuadido pelo discurso literário, que traz um trabalho 
com a linguagem de modo que o leva a penetrar nesse discurso, criando 
imagens poéticas ou sentindo a secura da linguagem que denota aquele 
espaço em que se passa a história. Nesse compasso, há momentos em 
que é possível que sinta a paixão do amor, ou se depare com a paixão 
da compaixão e, por vezes, sinta a paixão da indignação; é o que 
exploraremos brevemente a seguir.

Como bem frisa Figueiredo (2020), as paixões despertadas no 
auditório devem ser vistas não de modo isolado, mas sim do ponto de 
vista interacional. Sob esse prisma, as paixões detectadas, no presente 
trabalho, são analisadas do lugar de onde o sujeito se posiciona em 
relação à imagem que ele faz do outro implicado nessa interação.

 Para clarificar esses dizeres, analisemos o trecho a seguir:

Enxugaram as lágrimas, foram agachar-se perto dos 
filhos, suspirando, conservaram-se encolhidos, temendo 
que a nuvem se tivesse desfeito vencida pelo azul terrível, 
aquele azul que deslumbrava e endoidecia a gente [...]. 
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Iam-se amodorrando e foram despertados por Baleia, que 
trazia nos dentes um preá. Levantaram-se todos gritando. 
O menino mais velho esfregou as pálpebras, afastando 
pedaços de sonho. Sinhá Vitória beijava o focinho de Baleia, 
e como o focinho estava ensanguentado, lambia o sangue e 
tirava proveito do beijo [...] (RAMOS, 2015, p. 13-14). 

Esse trecho diz respeito ao primeiro capítulo da caminhada da família 
retirante, Mudança; os infelizes já tinham caminhado o dia todo e, à 
medida que a caminhada se avança, já nas primeiras linhas, o auditório 
é tomado por sensações que nortearão toda a leitura e, sobretudo, o 
percurso das paixões que nele provavelmente despertarão. Ao final 
desse caminhar, há a transformação que se dá pela literatura, por essa 
narrativa combatente, de denúncia social e que fala tão intimamente das 
mazelas humanas. 

Por meio da construção da narrativa, repleta de construções 
imagéticas, o auditório com certeza se vê, se identifica, é como se 
estivesse no cenário da narrativa, imagina a cena descrita de modo tão 
verossímil, que pode sentir o choro de Fabiano e Sinhá Vitória, a cor azul 
que, nesse contexto, figura algo temeroso, porquanto o azul “terrível” 
amedronta e ameaça a nuvem que poderia trazer chuva para aquele 
lugar seco. Esse contexto faz o auditório sentir-se endoidecido, perdido, 
sem rumo, como a família retirante.

Na mesma proporção, certamente comove-se o auditório com a 
fala do narrador onisciente, ethos, que o deixa conhecer os sonhos das 
personagens, sonhos tão simples ao ver a vida que passa naturalmente, 
a vida de quem tem o pão à mesa todos os dias... mas não para aquela 
família, não para o menino mais novo e o menino mais velho e a família 
que os acolhe. Eles simplesmente gritam de felicidade quando notam 
que a empreendedora Baleia lhes traz o alimento para aquele dia; o 
menino mais velho olhava e contemplava a comida para lhes saciar a 
fome –“esfregou as pálpebras, afastando pedaços de sonho” (RAMOS, 
2015, p. 14). Sonhos era talvez a única coisa que possuíam de verdade. 
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O auditório, deveras comovido pela fala desse narrador, ethos, que 
trabalha a linguagem como quem faz poesia, pode vivenciar a paixão do 
amor, visto que ele sente amor ao próximo, sente uma amizade que lhe 
desperta desejos para outrem. Nesse sentido, deseja à família de Fabiano 
todas as coisas que considera boas e essenciais como o alimento sagrado 
de todo dia, algo que à primeira vista pode parecer pequeno ou pouco, 
mas, ao mesmo tempo é algo que condiciona a própria vida, já que o 
alimento diário é condição primária ao sobreviver. Para o menino mais 
velho tudo isso era apenas sonho.

É muito pertinente, nesse momento, trazer à tona a proposta de 
ampliação de Figueiredo (2020), por ela pontuar alguns processos 
subjacentes à trajetória das paixões que cabem aqui nessa breve análise.

Notamos que a imagem do orador em Vidas secas se constrói 
sobremaneira por meio do discurso proferido, da sua construção. Notem 
que, por meio dos elementos discursos, é provável que se despertem no 
auditório as paixões, como referido acima.

Vejamos este outro trecho:

Seu Tomás fugira também, com a seca, a bolandeira estava 
parada. E ele, Fabiano, era como a bolandeira. Não sabia 
por que mas era. Uma, duas, três, havia mais de cinco 
estrelas no céu. A lua estava cercada de um halo cor de 
leite. Ia chover. Bem. A caatinga ressuscitaria, a semente 
do gado voltaria ao curral, ele, Fabiano, seria o vaqueiro 
daquela fazenda morta. Chocalhos de badalos de ossos 
animariam a solidão. Os meninos, gordos, vermelhos, 
brincariam no chiqueiro das cabras, Sinhá Vitória vestiria 
saias de ramagens vistosas. As vacas povoariam o curral. 
E a caatinga ficaria toda verde. Lembrou-se dos filhos, da 
mulher e da cachorra, que estavam lá em cima, debaixo de 
um juazeiro, com sede. (RAMOS, 2015, p. 15)
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Fabiano, os meninos, Sinhá Vitória e Baleia parecem não ter direito 
sequer a sonhar. Falar em sonho é quem sabe despertar no auditório 
a torcida pelo outro, para que se realize aquilo que tanto deseja; é o 
que o auditório sente quando toma conhecimento dos sonhos dessas 
personagens rudes, que, mesmo no contexto árido e sem perspectivas 
em que vivem, permitem-se sonhar. Para o auditório, muitas vezes, 
parecem tão simples e ao alcance de qualquer um, mas, para a família 
- cuja caminhada o auditório percorre junto -, esses sonhos certamente 
nunca se realizem.

Contudo, percebe-se que, no auditório, é despertada presumivelmente 
mais uma vez a paixão do amor, porque, como vimos, ele deseja para 
essas personagens, representantes de tantos retirantes de nosso Brasil, 
que tenham seus pequeninos sonhos realizados; ele torce, ele deseja 
algo para outrem e não para si. É o laço de identidade dele com o outro. 

Isso também ocorre no trecho que relata o sonho simples de Sinhá 
Vitória, de possuir uma cama onde pudesse estirar os ossos, uma cama 
igual a de Seu Tomás da bolandeira, feita pelo carpinteiro – “[...] um 
estrado de sucupira, alisada a enxó, com as juntas abertas a formão, 
tudo embutido direito, e um couro cru em cima, bem esticado e bem 
pregado. Ali podia um cristão estirar os ossos” (RAMOS, 2015, p. 46). 

Outra possível paixão despertada no auditório é a paixão da 
indignação, sendo que, no episódio narrado no capítulo Cadeia podemos 
exemplificar bem essa afirmação. 

Fabiano, certa vez, descrevera-se como um bicho, e muitas vezes 
assim agia realmente, ao ponto de não ser capaz de proferir palavra; ele 
grunhia em vários momentos, tinha dificuldade de se comunicar e era 
incapaz de defender direito de que pudesse ser dono.

Nesse ponto da narrativa, Fabiano e sua família tinham se ajeitado 
em um pedaço de terra da qual cuidavam e obedeciam a ordens de um 
patrão, a quem Fabiano tinha respeito e temor. Certo dia, Fabiano fora à 
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cidade, na feira, eis que acontece o episódio do soldado amarelo, quando, 
nitidamente, nota-se o abuso de poder por parte daquele que se sente 
mais forte em desfavor de um oprimido.

O soldado amarelo, que encontrou Fabiano, convocou-o a uma 
partida de trinta e um:

- Como é, camarada? Vamos jogar um trinta e um lá 
dentro? Fabiano atentou à farda com respeito e gaguejou, 
procurando as palavras de seu Tomás da bolandeira.

- Isto é. Vamos e não vamos. Quer dizer. Enfim, contanto, 
etc. É conforme. [...] Levantou-se e caminhou atrás do 
amarelo que era autoridade e mandava. Fabiano sempre 
havia obedecido. Tinha muque e substância, mas pensava 
pouco, desejava pouco e obedecia. (RAMOS, 2015, p. 28).

Depois de obedecer simplesmente, perderam no jogo, e Fabiano saiu 
furioso, trombudo; todavia, o soldado amarelo o deteve:

- Espera aí, paisano, gritou o amarelo. Fabiano, orelhas 
ardendo, não se virou. [...] Entretido com o diabo do jogo, 
tonto de aguardente, deixara o tempo correr. E não levava o 
querosene, ia-se alumiar durante a semana com pedaços de 
facheiro. Aprumou-se, disposto a viajar. Outro empurrão 
desequilibrou-o. Voltou-se e viu ali perto o soldado amarelo, 
que o desafiava, a cara enferrujada, uma ruga na testa. [...] 

- Vossemecê não tem direito de provocar os que estão 
quietos. 

- Desafasta, bradou o polícia. 

E insultou Fabiano porque ele havia deixado a bodega sem se 
despedir. [...] A autoridade rondou ali um instante, desejosa 
de puxar questão. Não achando pretexto, avizinhou-se e 
plantou o salto da reiuna em cima da alpercata do vaqueiro.

-Isso não se faz moço, protestou Fabiano. Estou quieto. Veja 
que mole e quente é pé de gente. O outro continuou a pisar 
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com força. Fabiano impacientou-se e xingou a mãe dele. Aí 
o amarelo apitou, e em poucos minutos o destacamento da 
cidade rodeava o jatobá.

-Toca pra frente, berrou o cabo. Fabiano marchou 
desorientado, entrou na cadeia, ouviu sem compreender 
uma acusação medonha e não se defendeu. [...] Em 
seguida abriram uma porta, deram-lhe um safanão que o 
arremessou para as trevas do cárcere. (RAMOS, 2015, p. 28-
31).

Pelo descrever do narrador observador, que, em alguns momentos, 
dá voz à própria personagem que tudo presenciou, atribui-se à narrativa 
maior veracidade, leva-se o auditório a indignar-se com a cena vivida 
por Fabiano e o soldado amarelo, pois é nítido, nessa cena, o abuso de 
autoridade e o uso da força em desfavor de cidadãos em uma situação 
desfavorável e de vulnerabilidade; denota-se a situação daquele que, em 
um medir forças, faz uso de sua posição de poder de polícia e subjuga o 
outro, que, em determinado momento, é o lado mais fraco. 

O auditório certamente fica consternado com a cena em que o soldado 
amarelo forja a cena a fim de fazer uso de sua autoridade para desmerecer 
o outro, no caso Fabiano. Além disso, faz uso do abuso de poder e o leva 
a ser preso, com uma acusação medonha, sem fundamento e direito. 
Nesse momento da narrativa, há a revolta, despertando provavelmente 
no auditório a paixão da indignação, pois é por ele conhecido ambos os 
lados da cena, vendo que Fabiano, na verdade, não tem voz, não é capaz 
de conceber palavra que o defenda. 

É por meio do diálogo entre o soldado amarelo e Fabiano que fica 
evidente o quanto algumas pessoas, representadas pela personagem 
Fabiano, não têm voz ativa e chances em nosso país, já que cenas como 
essa acontecem diariamente entre nós. 

Fabiano, que desejava pouco e obedecia como quem fizesse sua 
obrigação de cidadão, não quis contrariar o soldado amarelo, justamente 
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por se tratar uma autoridade, pois, aos olhos dele, devia-lhe respeito. 
No entanto, não existiu o respeito recíproco, muito menos houve a 
humilhação de alguém que se julgou superior a outro, em virtude de sua 
farda.

Com o passar do impasse com o soldado amarelo, o auditório sente  
com certeza a humilhação que Fabiano sente, aumentando em si os 
sentimentos de revolta contra aqueles que se julgam superiores aos 
outros; pior, em virtude disso, lhes marca a vida, mais que a própria vida 
é capaz de fazer. Fabiano jamais irá esquecer o que vivera ali, passando 
a ser atormentado por esse episódio, vez que sabia ter sido injustiçado; 
por mais xucro que fosse, ele era um homem, parecia sim um bicho, 
mas era sim um homem. 

Fabiano é bruto e duro como a terra seca do sertão e sua linguagem 
é também escassa, como tudo que o cerca, ele sempre estava dividido 
entre a revolta, a indignação e a passividade. Nesse instante de denúncia, 
de injustiça social é que o auditório pode trazer à sua interpretação, 
leitura e enfrentamento em Vidas secas sua memória, o que já conhece 
desse assunto e o que já vivenciou em nosso país. Nesse momento de 
identificação é que a sua indignação é imperante e se atenua quando 
percebe que atinge não só sua mente, mas seu corpo, o interpela e o 
conduz, como veremos adiante, a uma mudança de julgamento.

O discurso indireto livre leva certamente o auditório a sentir na pele 
a indignação de Fabiano, que também é sua, pois ele o deixa conhecer o 
que sentiu na cela onde injustamente fora detido:

Sabia perfeitamente que era assim, acostumara-se a todas 
as violências, a todas as injustiças. E aos conhecidos que 
dormiam no tronco e aguentavam cipó de boi oferecia 
consolações: - “Tenha paciência. Apanhar do governo não 
é desfeita.” Mas agora rangia os dentes, soprava. Merecia 
castigo?

-An! 



trajetória das paixões: uma retórica da alma

202

E por mais que forjasse não se convencia de que o soldado 
amarelo fosse Governo. Governo, coisa distante e perfeita, 
não podia errar. O soldado amarelo estava ali perto, além da 
grade, era fraco e ruim, jogava na esteira com os matutos 
e provocava-os depois. O Governo não devia consentir tão 
grande safadeza. “Afinal, pra que serviam os soldados 
amarelos? Deu um pontapé na parede, gritou enfurecido. 
Para que servem os soldados amarelos?” [...] Só queria 
voltar para junto de Sinhá Vitória, deitar-se na cama de 
varas. [...] Estava tudo errado. (RAMOS, 2015, p. 33).

Por meio da crítica social impregnada no discurso em Vidas secas, o 
auditório vai à reflexão e à indignação, trazendo à baila questões para as 
quais é preciso olhar de frente e enfrentá-las. A indignação do auditório 
possivelmente é tamanha que ele sente frustração ao notar que Fabiano 
também vê a injustiça que lhe é feita, haja vista que ele questiona, a seu 
modo rústico, duro, limitado, a ponto de se fazer uma pergunta que, de 
agora em diante, passa a ser, também, do auditório: “Afinal, pra que 
serviam os soldados amarelos? Para que servem os soldados amarelos? 
“(RAMOS, 2015, p. 33). 

Fabiano, que era acostumado com todas as violências e injustiças, 
enxergando que elas lhe açoitavam, se perguntava, assim como o 
auditório passa a se questionar, indignados: não deveria ser ao contrário 
e a polícia defender o cidadão honesto, vulnerável como os “Fabianos” 
que existem em nosso Brasil? E o auditório, com certeza tomado pela 
paixão da indignação, repete e ecoa a voz de Fabiano, que diz: “Estava 
tudo errado” (RAMOS, 2015, p. 33. “Os meninos eram uns brutos, como 
o pai. Quando crescessem, guardariam reses de um patrão invisível, 
seriam pisados, maltratados, machucados por um soldado amarelo” 
(RAMOS, 2015, p. 37).

A realidade sofrida por Fabiano traz à tona a mesma realidade 
sobrevivida por muitas famílias nordestinas e retrata não somente as 
dificuldades diante da seca, mas mostra também o desamparo social, o 
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descaso político, as injustiças sofridas pelos mais vulneráveis atingidos 
pela miséria e oprimidos por um Governo que deveria os amparar. O 
auditório, diante desse reconhecimento da realidade, sente certamente 
indignação.

O nono capítulo da via crucis de Fabiano e sua família narra o 
episódio da morte da cachorrinha Baleia, supostamente a parte da obra 
mais comentada e lida, evidentemente por conta de que seu discurso se 
reporta diretamente à alma humana.

Logo, é imprescindível que falemos do que esse episódio pode 
despertar no auditório, quando se depara com a imagem de uma 
cachorrinha que tem características humanas e, de certa forma, orienta 
e rege toda a família retirante. 

Esse é o primeiro e principal aspecto que talvez chame a atenção do 
auditório que, mergulhado na psicologia das personagens, percebe e vê 
uma humanidade rebaixada, animalizada, não reconhecida e, sobretudo, 
que subjuga o homem à condição de bicho. 

Assim, quando o auditório se depara com uma personagem que tem 
mais características humanas que o próprio Fabiano, passa a sentir 
a humanização da cachorra, que é capaz de levá-lo à reflexão sobre 
questões universais como o quanto a pobreza, a miséria, o descaso com 
os menos favorecidos, a terra seca, dura e crua animaliza o homem. 
Como disse a personagem Fabiano, no episódio com o soldado amarelo 
-“Estava tudo errado” (RAMOS, 2015, p. 33). Sim, está tudo invertido, e 
o auditório percebe e certamente sente a paixão da compaixão pelas 
personagens, mormente por Baleia, já que ela, denotando a inversão das 
coisas, tão humana, tão sensível e sentimental, leva o auditório a sentir 
a dor humana corporificada em seu viver e morrer. 

A secura do sertão subjuga o homem à condição de bicho, é isso que 
Fabiano grita aos ouvidos de quem com ele caminha na fuga da seca e 
em busca da mínima condição de vida para ele e os seus. Baleia, por 
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meio de suas características tão humanizadas, nos revela o desejo, a 
esperança, a fé, a vontade e mais uma vez os sonhos que o homem tem 
de seu. 

Figueiredo (2020) assevera, em seu capítulo introdutório do presente 
livro, que as narrativas — por meio de sua ordenação e, claro, do 
trabalho do poeta com a linguagem — têm o poder (persuasivo) de levar 
o auditório à imaginação, despertando em si as paixões, como acima 
elencamos, e, também, com relação à personagem Baleia, o leva a sentir 
a paixão da compaixão.

Sem dúvida Fabiano, Sinhá Vitória e os meninos sem nome amavam 
a cachorra Baleia, nela confiavam, era como se ela os guiasse pela 
estrada seca na qual caminhavam pela vida afora em busca de água, 
onde dormir, alimento diário e esperança para seguir em frente. Mas ela 
estava para morrer, doente, com princípio de hidrofobia, então Fabiano, 
à margem de seu amor pela cachorrinha, decidiu sacrificá-la.

Então Fabiano decidiu matá-la. Foi buscar a espingarda de 
pederneira, lixou-a, limpou-a, com o saca-trapo e fez tenção 
de carregá-la bem para a cachorra não sofrer muito. Sinhá 
Vitória fechou-se na camarinha, rebocando os meninos 
assustados, que adivinhavam desgraça e não se cansavam 
de repetir a mesma pergunta:

-Vão bulir com a Baleia?

Era como uma pessoa da família: brincavam junto os três, 
para bem dizer, não diferenciavam, rebolavam na areia do 
rio e no estrume fofo que ia subindo, ameaçava cobrir os 
chiqueiro das cabras. Quiseram mexer na taramela e abrir 
a porta, mas Sinhá Vitória levou-os para a cama de varas, 
deitou-os e esforçou-se por tapar-lhes os ouvidos: prendeu 
a cabeça do mais velho entre as coxas e espalmou as mãos 
nas orelhas do segundo. Como os pequenos resistissem, 
aperreou-se e tratou de subjugá-los, resmungando com 
energia. Ela também tinha o coração pesado, mas resignava-
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se, naturalmente a decisão de Fabiano era necessária e 
justa. Pobre Baleia! (RAMOS, 2015, p. 86).

A personagem Baleia é bastante representativa, além de denotar 
em toda a obra uma zoomorfização. conferindo a ela características 
sensíveis e humanas que se contrapõem com a animalização do homem. 
Especialmente no capítulo em que relata sua morte, o ethos, por meio 
dos recursos estilísticos presentes na obra, bem como pela narrativa 
e seus recursos imagéticos, certamente persuade, leva o auditório a 
adentrar junto com a personagem Baleia em uma atmosfera de delírio, 
em que a cachorrinha se encontra quando está para morrer. 

O auditório de certo começa a sentir apreensão pelo que poderá 
acometer o animalzinho tão sensível; ele pode sentir compaixão, sente 
piedade e misericórdia por ela. Ele possivelmente deseja que ela não 
sofra, que ela talvez não esmoreça e não morra.

À medida que a narrativa avança, o auditório vive o momento 
da morte de Baleia, mais que isso, ele com certeza sofre com ela, 
não compreende muito bem como isso pode acontecer, quem sabe  
sente-se tonto e sem rumo, como a cachorrinha se sente, fica submerso, 
em delírio, no limiar entre vida e morte. Para ele é um mal que recai 
sobre quem não merece, assim provavelmente sente a paixão da 
compaixão, sente desejo de parar sua leitura, de repente não ver Baleia 
morrer. Mas supostamente sente que na mesma medida é importante 
viver e compartilhar aquele momento com a cachorrinha, pois ele 
também possivelmente sente a paixão do amor, quando deseja, enfim, 
que tudo termine logo, a fim de não alongar o sofrimento de Baleia, que 
representa o sofrimento humano, que pode acometer alguém próximo 
que amamos, o outro. Vejamos:

Ao chegar às catingueiras, modificou a pontaria e puxou 
o gatilho. A carga alcançou os quatro traseiros e inutilizou 
uma perna de Baleia que se pôs a latir desesperadamente. 
Ouvindo o tiro e os latidos, Sinhá Vitória pegou-se à 
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Virgem Maria e os meninos rolaram na cama, chorando 
alto. Fabiano recolheu-se. [...] Demorou-se aí um instante, 
meio desorientada, saiu depois sem destino aos pulos. [...] 
E perdendo muito sangue, andou como gente, em dois pés, 
arrastando com dificuldade a parte posterior do corpo. [...] 
Caiu antes de alcançar essa cova arredada. Tentou erguer-
se, endireitou a cabeça e estirou as pernas dianteiras, mas 
o resto do corpo ficou deitado de banda. Nesta posição 
torcida, mexeu-se a custo, ralando as patas, cravando as 
unhas no chão, agarrando-se aos seixos miúdos. Afinal 
esmoreceu e aquietou-se junto às pedras onde os meninos 
jogavam cobras mortas. Uma sede horrível queimava-lhe a 
garganta, procurou ver as pernas e não as distinguiu: um 
nevoeiro impedia-lhe a visão. Pôs-se a latir e quis morder 
Fabiano. Realmente não latia: uivava baixinho, e os uivos 
iam diminuindo, tornavam-se quase imperceptíveis. [...] 
Olhou-se de novo, aflita. Que lhe estaria acontecendo? O 
nevoeiro engrossava e aproximava-se. Sentiu o cheiro bom 
dos preás que desciam do morro, mas o cheiro vinha fraco 
e havia nele partículas de outros viventes. Parecia que o 
morro se tinha distanciado muito. Arregaçou o focinho, 
aspirou o ar lentamente, com vontade de subir a ladeira e 
perseguir os preás, que pulavam e corriam em liberdade. 
[...] Abriu os olhos a custo. Agora havia uma grande 
escuridão, com certeza o sol desaparecera. [...] Uma noite 
de inverno, gelada e nevoenta, cercava a criaturinha. 
Silêncio completo, nenhum sinal de vida nos arredores. O 
galo velho não cantava no poleiro nem Fabiano roncava na 
cama de varas. [...] Baleia respirava depressa, a boca aberta, 
os queixos desgovernados, a língua pendente e insensível. 
Não sabia o que tinha sucedido. O estrondo, a pancada 
que recebera no quarto e a viagem difícil do barreiro ao 
fim do pátio desvaneciam-se no seu espírito. [...] a terra se 
amaciava. E findos os cochilos, numerosos preás corriam 
e saltavam, um formigueiro de preás invadia a cozinha. 
A tremura subia, deixava a barriga e chegava no peito 
de Baleia. Do peito para trás era tudo insensibilidade e 
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esquecimento. Mas o resto do corpo se arrepiava, espinhos 
de mandacaru penetravam na carne meio comida pela 
doença. Baleia encostava a cabecinha fatigada na pedra. A 
pedra estava fria, certamente Sinhá Vitória tinha deixado o 
fogo apagar-se muito cedo. Baleia queria dormir. Acordaria 
feliz, num mundo cheio de preás. E lamberia as mãos de 
Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se espojariam 
com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num 
chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás, 
gordos enormes. (RAMOS, 2015, p. 85-91).

Todo esse longo trecho transcrito é como o próprio Graciliano 
Ramos comenta em carta escrita sobre Vidas secas, quando confidencia 
ter escrito um conto sobre a “morte duma cachorra, um troço difícil” 
(CARTAS, 1981 apud MIRANDA, 2004, p. 42). É esse o sentimento que o 
auditório pode ter ao enfrentar a leitura do capítulo Baleia, pois é preciso 
respirar fundo antes de continuar a morrer junto dela, um embrulhar no 
estômago, um sentimento de não querer viver e ver aquilo, mas com a 
consciência de que passar por todo o sofrimento de Baleia é necessário 
para que sinta o que ela sentiu, para compreender realmente o que Baleia 
e sua família passaram em suas via crucis até ali. Era o desfecho para 
ela, o livramento. Dessa forma, pela necessidade, o auditório prossegue 
e acompanha Baleia até o fim e, nesse compartilhamento de sensações, 
nesse processo de alteridade, possivelmente compreende em plenitude 
o que Fabiano, Sinhá Vitória, o menino mais velho, o menino mais novo 
e Baleia procuravam: acordar num mundo cheio de preás.

No momento que em que Baleia recebe o tiro talvez seja como se 
cada um dos infelizes retirantes tivesse sido atingido também. Com 
o progresso da agonia de Baleia, no auditório acontece um percurso 
de sentimentos que certamente despertam as paixões do amor, da 
indignação e da compaixão.

O auditório decerto deseja para Baleia, sua família e todas as 
famílias que passam pelo mesmo anonimato, em nosso país, coisas 
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boas, com certeza tem amor por eles, reflete sobre possibilidades de 
como mudar esse cenário triste de nosso Brasil, sente certamente 
indignação pelo fato de não ser diferente o desfecho dessa história, 
lamenta o descaso dos governantes e a ausência de ações para que tudo 
mude, sente provavelmente, ainda, compaixão por Baleia, se coloca no 
lugar dela para melhor ver o que se passa e assim poder refletir melhor 
sobre uma situação tão grave: a animalização do homem que só pode 
ser compreendido no momento em que vê o bicho homem impregnado 
por um processo de zoomorfização, morrendo, agonizando, ainda com 
esperança e desejo de acordar em um mundo repleto de preás. 

Vale ressaltar que o despertar das paixões no auditório de Vidas secas 
certamente se dá pelo trabalho incessante com a linguagem, na instância 
do logos, por meio de uma narrativa repleta de elementos discursivos de 
que o orador se faz valer para despertar as paixões no auditório.

Acabou-se.

Antes de olhar o céu, já sabia que ele estava negro num 
lado, cor de sangue no outro, e ia tornar-se profundamente 
azul. Estremeceu como se descobrisse uma coisa muito 
ruim. [...] Que iriam fazer? Retardaram-se temerosos. 
Chegariam a uma terra desconhecida e civilizada, ficariam 
presos nela. E o sertão continuaria a mandar gente pra lá, 
O sertão mandaria para a cidade homens fortes, brutos, 
como Fabiano, sinhá Vitória e dois meninos. (RAMOS, 2015,  
p. 119 e 128).

mudança de julgamentO

Conforme postula Figueiredo (2020), nessa fase da trajetória das 
paixões, em função da experiência provavelmente vivida de amor, 
indignação, compaixão pelo auditório, sobretudo a experiência de dor 
oriunda dessas paixões, há sem dúvidas um impacto nos estados e nos 
processos cognitivos relacionados ao julgamento desse (do auditório).
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A obra Vidas secas proporciona um abrir de horizontes, de 
expectativa do auditório; é impossível sair dessa leitura o mesmo, sai-
se transformado, o corpo e a mente são transformados de maneira que 
se torna diferente de quando iniciou a via crucis junto aos retirantes 
Fabiano, Sinhá Vitória, os meninos e Baleia. 

A mudança de julgamento estabelece os fundamentos para uma 
tomada de decisão, para a ação propriamente dita, visto que o auditório 
é com certeza convocado a agir, seguindo para o final da trajetória das 
paixões, proposta por Aristóteles, estudada e ampliada por Figueiredo 
(2020).

açãO

Nesse último estágio da trajetória das paixões, confirma-se o 
provável despertamento desse ‘trajeto’ no auditório, especificamente, 
no de Vidas secas. Aqui notoriamente o processo persuasivo certamente 
acontece plenamente, já que seu objetivo último, que é conduzir o 
auditório a uma ação, acontece.

Neste estágio, consoante afirma Figueiredo (2020), vivenciamos o 
espetáculo das atitudes ou disposições do auditório de Vidas secas para 
o mundo, perante a vida e o contexto que o cerca, dando vazão a seus 
desejos e impulsos.

Como afirmamos anteriormente, a literatura, especificamente a 
obra Vidas secas, causa o incômodo necessário ao despertar paixões 
no auditório e, a partir disso, provoca-o a refletir sobre o que sentiu. 
Assim, não podemos dizer que se trata do mesmo auditório que 
adentrou a história dos retirantes, presumivelmente sai-se modificado 
suficientemente a ponto de agir de modo a não se manter inerte diante 
de uma história que retrata o cenário social do país em que vive.
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Destarte, de acordo com afirmação de Figueiredo (2020), fecha-se 
o circuito, há paixão porque há ação, papéis diferentes dentro de uma 
mesma identidade.

cOnsiderações finais

Mudança e fuga, esperança e desesperança, que somente antecede 
uma nova esperança que pode chegar, é a força do vaqueiro Fabiano 
que leva o leitor a continuar a empreitada da via crucis com a família 
retirante em sua seca caminhada.

Quando se inicia a leitura de uma obra literária como Vidas secas, 
pode-se até imaginar que vá encontrar uma história sofrida, verossímil 
que, com certeza, tocará a alma do auditório. O que não se sabe, porém 
que se descobre ao final de sua última linha, é que podemos sair muito 
diferentes do que quando adentramos o sertão de Graciliano Ramos, 
pois é exatamente isso que ocorre.

A transformação acontece entre a linha e a entrelinha, uma vez que 
o auditório que caminha, segue, persiste, chora, sente dor, esperança 
e desesperança junto com Fabiano, Sinhá Vitória, o menino mais 
velho, o menino mais novo e claro a cachorrinha Baleia certamente 
aceitou seguir por um percurso em que as paixões provavelmente são 
despertadas no momento em que sente uma variedade de sensações 
junto às personagens. Há supostamente nele uma mudança crucial de 
julgamento para, enfim, partir para a ação, que é o principal propósito 
da literatura: despertar o incômodo necessário para que haja uma 
mudança de postura diante da vida. 

Assim ocorre a trajetória das paixões proposta por Aristóteles 
e estudada e ampliada por Figueiredo (2020). Este estudo permitiu 
que pudéssemos ater nosso olhar para a obra que aqui se analisa, 
especialmente pelo viés do percurso das paixões prováveis despertadas 
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no auditório de Vidas Secas, feito isso, claro, por meio uma análise 
breve, já que a obra analisada é atemporal e traz em si o caráter da 
universalidade bastante para muitas outras análises nesse mesmo viés. 

Entretanto, foi possível verificarmos e confirmarmos o poder que 
a literatura tem de transformar opiniões, alargar horizontes, despertar 
paixões, modificar julgamentos e o agir das pessoas diante da realidade 
que as cerca. 

Eis o papel da literatura ao causar estranheza, incômodo, pois arranca 
o auditório do seu lugar comum e o ergue ao patamar de formador e 
transformador de opiniões.
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É PROIBIDO PROIBIR:
A PAIXÃO DO ÓDIO COMO 

 ESTRATÉGIA RETÓRICA

Delzio Marques Soares

intrOduçãO

Um dos marcos do movimento estudantil é historicamente associado 
às manifestações ocorridas em Paris em maio de 1968. Tão notória quanto 
esse marco espaço-temporal é a paradoxal frase “É proibido proibir”, 
tornada popular naquela época por ter sido vista pintada nos muros da 
cidade-luz, servindo de slogan aos estudantes. O conflito que culmina 
no maio de 1968 tem diversos antecedentes, mas podemos considerar 
que a eclosão das barricadas representa uma espécie de fechamento do 
espaço retórico, isto é, o momento em que, esgotadas as possibilidades 
argumentativas, a violência e o enfrentamento tomam lugar. 

Um outro conflito, ocorrido em setembro do mesmo ano no Brasil, 
também envolveu estudantes e teve a frase “É proibido proibir” no seu 
centro. Falamos do embate entre a plateia do III Festival Internacional 
da Canção Popular (FIC) e Caetano Veloso defendendo sua canção 
intitulada É Proibido Proibir. Visto pela superfície, tomando apenas o 
fonograma que registra este evento, também somos levados a ver ali um 
sintoma de esgotamento argumentativo.  

Aprendemos com Aristóteles (2012) que todas as atividades humanas 
são movidas pela emoção, ou pelo despertar de paixões. Podemos 
dizer que, tanto em maio de 1968 quanto no III FIC, diferentes paixões 
foram despertadas e elas não puderam ser conciliadas, estabelecendo o 
conflito. 
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Com este capítulo, nos debruçamos sobre o evento protagonizado 
por Caetano, com o objetivo de demonstrar a aplicabilidade da Trajetória 
das Paixões, instrumental analítico desenvolvido pela pesquisadora 
Maria Flávia Figueiredo (2020), a partir de conceitos fundadores 
presentes na Retórica de Aristóteles. Todas as noções de que fizemos 
uso se encontram no capítulo que abre esta publicação. 

Além de atestar a eficiência analítica da teoria, pudemos descobrir, 
no conflito, uma estratégia retórica, a partir de uma minuciosa 
reconstituição do acontecimento com base no fonograma É Proibido 
Proibir (Ambiente de Festival) de Veloso (2002) e de obras de Veloso (1997), 
Calado (1997), Favaretto (1996) e Mello (2010). 

1968: um apaixOnante anO de muitas paixões

O que se assistiu em 1968 foi espantoso.

(Zuza Homem de Melo)

Em sintonia com outros países, como Estados Unidos e França, no 
Brasil de 1968 as manifestações populares e estudantis, daquela década, 
atingiram o seu ápice. Se, lá fora, as causas se centravam na guerra no 
Vietnã, na defesa dos direitos civis dos negros e por reformas no sistema 
estudantil, aqui elas tiveram, como antecedente, o golpe militar de 1964, 
cuja direção adotou medidas de repressão que se intensificaram a partir 
de março de 1967, quando “[...] a linha dura militar assumiu o controle do 
governo sob a liderança de um novo presidente, Artur da Costa e Silva” 
(DUNN, 2009, p. 133). 

Dentre tantas manifestações dessa época, no âmbito nacional, 
podemos citar duas: 1) o protesto dos estudantes no Rio de Janeiro, em 
março de 1968, no qual o estudante Edson Luis foi morto por um tiro da 
Polícia Militar, desdobrando-se numa série de atos repressivos; 2) em 
junho de 1968, diversos setores da sociedade civil se uniram na Passeata 
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dos Cem Mil, também na cidade do Rio de Janeiro, que, mesmo não tendo 
incidentes, levou o governo a proibir outras manifestações semelhantes. 

Tensões decorrentes de inúmeras ações/repressões levaram a um 
ponto de inflexão, que foi a promulgação, pelo governo militar, do 
Ato Institucional n. 5 (AI-5), em 13 de dezembro daquele ano. No seu 
escopo, dentre vários recursos autoritários, instituiu-se a censura 
prévia, justificou-se a suspensão dos direitos políticos e de garantias 
constitucionais dos cidadãos que as autoridades considerassem 
subversivos e o presidente militar foi autorizado a fechar o Congresso 
Nacional. 

Engajados nessas manifestações de oposição ao regime, estavam, 
além de trabalhadores e estudantes, intelectuais e artistas que militavam 
no cinema, no teatro e na música. Muitos deles eram originários dos 
CPCs (Centros Populares de Cultura), experiência de conscientização 
nacional popular por meio das artes, surgida em 1961 e sufocada com 
a deposição do governo João Goulart. Conforme Naves (2012, p. 38), 
foi nesse momento de ruptura que surgiu a “canção de protesto”, uma 
determinada forma de música que, mesmo atrelada às demandas do 
mercado fonográfico, trazia no conteúdo as bases conceituais de arte 
popular revolucionária presentes nos manifestos cepecistas. Como as 
produções teatrais e cinematográficas alinhadas a essas diretrizes, as 
canções de protesto 

[...] se dirigiam a um público intelectualizado de classe 
média, principalmente estudantes e artistas. A pesquisa 
desses grupos era suplantada pelo imperativo de falar do 
país. Não havia, assim, interesse pelo experimentalismo, 
e sim pelo estabelecimento de uma linguagem adequada à 
conscientização do público. (FAVARETTO, 1996, p. 25) 

Como exemplo de canção de protesto, tomemos Carcará1, de João do 
Vale, interpretada por Nara Leão e posteriormente por Maria Bethânia, 

1 Uma análise desta canção pode ser encontrada em Veloso (1997, p. 72-73).
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no espetáculo Opinião, estreado no final de 1964 e dirigido por Augusto 
Boal no Teatro de Arena. Canções como essa, verdadeiros discursos 

com forte apelo ao pathos, motivavam ou eram entoadas como hinos nas 
marchas e passeatas contra o regime militar. 

Foi nesse contexto de paixões e tensões políticas que surgiu a 
Tropicália. Ainda que multidisciplinar e com antecedentes nas artes 
plásticas, no cinema, na literatura e no teatro, a Tropicália ficou 
marcada como movimento de vanguarda no âmbito da música popular, 
certamente por ser esta a manifestação cultural de mais fácil difusão 
nos meios de comunicação de massa da época, como o jornal, o rádio e 
sobretudo a televisão. 

Capitaneado pelos jovens cantores e compositores baianos Caetano 
Veloso e Gilberto Gil, o movimento musical teve seu registro de 
nascimento associado ao III Festival da Música Popular Brasileira, 
produzido pela TV Record, cuja final, realizada em 21 de outubro de 1967, 
consagrou, entre as vencedoras, as canções Alegria, Alegria e Domingo no 
Parque, defendidas por Caetano e Gil, respectivamente. Alegria, Alegria 
inaugurou procedimentos compositivos que se tornariam a marca dos 
tropicalistas. Nesse sentido, Celso Favaretto (1996, p. 19) nos explica que 
há, nessa canção,

[...] uma relação entre fruição estética e crítica social, em 
que esta se desloca do tema para os processos construtivos. 
Na linha da modernidade, esta tendência cool das canções 
tropicalistas trata o social sem o pathos então vigente. 
Nesta primeira música tropicalista, surpreendem-se – no 
procedimento de enumeração caótica e de colagem, tanto na 
letra, quanto no arranjo – indicações certeiras do processo 
de desconstrução a que o tropicalismo vai submeter a 
tradição musical, a ideologia do desenvolvimento e o 
nacionalismo populista. 
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Dessa forma, notamos que a canção tropicalista, ao valorizar a 
experimentação e a invenção, nasceu como contraposição ao tipo de 
música que se produzia até então, aquelas anunciadas como canções de 
protesto, ou canções que se enquadravam no construto MPB2 (Música 
Popular Brasileira). Há que se notar, ainda, que a Tropicália não se 
restringiu a experimentações no campo musical, mas se desdobrou 
em um grande modus operandi, com inovações também na forma de 
interpretar as canções, injetando nelas atitude incomum na música 
nacional. Tomando como referência o visual dos músicos do rock e do 
pop, os tropicalistas subiam ao palco com figurinos extravagantes, muito 
diferentes dos smokings tradicionalmente usados pelos intérpretes da 
MPB. Potencializadas por danças, gestos e movimentos agressivos, as 
apresentações ganhavam ares de performance. 

A Tropicália floresceu por pouco mais de um ano e, nesse período, 
teve seu manifesto divulgado por meio de um álbum gravado em vinil, no 
formato LP, intitulado Tropicália ou Panis et Circencis, lançado em julho 
de 1968. Uma obra coletiva. Além de Caetano e Gil, estão na fotografia da 
capa e colaboram no álbum o cantor e compositor Tom Zé, as cantoras 
Gal Costa e Nara Leão, o grupo de rock Os Mutantes, os poetas Torquato 
Neto e Capinam, e o maestro e arranjador Rogério Duprat. 

“Encerrado o movimento com a prisão de Caetano e Gil [...]” 
(FAVARETTO, 1996, p. 35), em 27 de dezembro de 1968, como decorrência 
das exceções do AI-5, a Tropicália havia deixado uma marca profunda na 
cultura brasileira, registrada em sete3 álbuns, performances e grande 
exposição midiática. Tanto que é denominado por Carlos Calado (1997) 
como uma “revolução musical”. Superlativos como esse são usados, hoje, 
para definir o movimento, não apenas naquilo que significou em termos 
de criação musical, mas que foi além, justificando outras abordagens, 

2 Ver Naves (2012, p. 37).
3 Além do álbum coletivo, os outros seis são: Caetano Veloso, Gilberto Gil, Os Mutantes, 
Nara Leão, A Banda Tropicalista do Duprat (Rogério Duprat) e Grande Liquidação 
(Tom Zé), todos lançados em 1968.
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como a de Christopher Dunn (2009, p. 19), para quem “[...] a Tropicália foi 
um caso exemplar de hibridismo cultural que desmantelou a dicotomia 
responsável pelas distinções formais entre a produção da alta e baixa 
cultura e da cultura tradicional e moderna, nacional e internacional.” 

Essa breve contextualização se faz necessária, uma vez que o 
propósito de nosso capítulo é analisar a apresentação da canção É Proibido 
Proibir, por Caetano Veloso acompanhado do grupo Os Mutantes, na 
final paulista do III Festival Internacional da Canção Popular (FIC), 
promovido pela TV Globo, no Teatro da Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (TUCA), em setembro de 1968. Neste evento e às vésperas de 
completar um ano de seu “nascimento”, a Tropicália colocaria Caetano 
“[...] no centro do mais explosivo acontecimento musical do ano de 1968” 
(CALADO, 1997, p. 215). 

Notem que citamos dois festivais de música, sem que deles tenhamos 
falado especificamente. Se o primeiro que citamos (da TV Record) está 
na gênese da Tropicália, o que acabamos de mencionar (da TV Globo) 
pode sinalizar o apogeu e acenar para o fim da cena tropicalista. Logo, 
cabe aqui uma breve conceituação de tão significativos eventos. 

festivais de música

Inicialmente, devemos ressaltar que festivais de música não são 
exclusividade brasileira e nem se restringiram aos anos 1960. Assumindo 
diferentes formatos ao longo dos anos, são atualmente realizados em 
todo o mundo, alguns assumindo dimensões monumentais, como 
o Glastonbury Festival of Contemporary Performing Arts, nascido na 
Inglaterra nos anos 1970, e o brasileiro Rock in Rio, cuja primeira edição 
foi realizada em 1985. Estes festivais nasceram evocando os ideais do 
icônico Woodstock Music & Art Fair, realizado em 1969 numa fazenda de 
Bethel, no estado de Nova York. Isto é, caracterizam-se como grandes 
celebrações de música pop, voltadas para o público jovem, em que  as 
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atrações se dividem entre artistas4 reconhecidos e outros em início de 
carreira. Woodstock foi, certamente, o mais famoso festival dos anos 1960, 
mas não o primeiro. Seus organizadores tiveram como referência outro 
notável evento, o Monterey International Pop Music Festival, realizado 
em São Francisco, em junho de 1967, considerado o marco inicial do 
“verão do amor”. Ainda que imbuídos do espírito coletivo e pacifista 
que caracterizou o flower power, há que se registrar que o que viabilizou 
Monterey foi a intenção comercial, tanto da parte dos organizadores 
quanto dos artistas que nele se apresentaram. Este festival foi idealizado 
como uma vitrine para produtores e executivos das grandes gravadoras. 
Daí concluirmos que todos os que o sucederam trazem, no seu âmago 
o elemento comercial, ou seja, o festival de música é uma grande feira 
de negócios, na qual a competição entre os artistas se dá de maneira 
indireta.

Os festivais de música brasileira que tiveram seu apogeu nos anos 
1960, entre eles o que abordaremos, tinham como principal característica 
serem competitivos. O pesquisador e crítico Zuza Homem de Mello 
(2010, p. 14) nos ilumina quanto à sua origem:

Esse conceito de festival de música popular ou de festival de 
canção, que se estabeleceu nos anos 60, já existia no Brasil, 
embora com outro título: eram os concursos de músicas 
carnavalescas promovidos com sucesso no Rio de Janeiro na 
década de 30, embora em 1919 já tivesse se realizado, sem muita 
repercussão, um concurso organizado por Eduardo França.  

Este mesmo pesquisador encerra seu livro sobre a era dos festivais 
com a seguinte afirmação: “O povo brasileiro precisa saber. Saber 
também que em 1º de outubro de 1972 terminava o último festival de uma 
era. Acabou-se. A Era dos Festivais saiu do ar.” (MELLO, 2010, p. 435). 

4 Em determinadas partes do texto, como aqui, usaremos o termo “artista” para nos 
referenciarmos ao músico, compositor ou intérprete que sobe ao palco para apresentar 
seu trabalho musical. 
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Como não adentraremos os meandros da história desses ricos eventos 
culturais, fazemos uso dessa citação por dois motivos: 1) ela data o fim 
desse modelo de evento; 2) a expressão “saiu do ar” nos aponta para outra 
característica fundamental dos festivais de música popular brasileira: 
eles eram idealizados e produzidos pelas redes de televisão. 

Ainda que fundados no princípio do concurso, com vistas a descobrir 
talentos e lançar tendências, esses festivais devem ser compreendidos 
como programas de televisão, eventos complementares aos programas 
de auditório semanais mantidos pelas emissoras. Ambos tinham, como 
objetivo, o entretenimento e se sustentavam com audiência. Editados 
anualmente e divididos em fases eliminatórias e final, os festivais 
aconteciam, normalmente, aos finais de semana, às vezes tomando um 
mês inteiro, potencializando, assim, as possibilidades promocionais. 
Um dos dispositivos utilizados pelos produtores, para persuadir o 
público, tinha por base explorar dicotomias reais ou imaginárias, entre 
artistas e estilos musicais5, criando tensões entre os fãs, que se dividiam 
em torcidas. Formadas, basicamente, por estudantes, elas lotavam os 
teatros e assumiam a defesa de seus ídolos. Como eram televisionados, a 
massa torcedora extrapolava as paredes dos teatros e envolvia, também, 
aqueles que assistiam no conforto de seus lares. Artistas, plateia e o time 
de jurados formavam o tripé que sustentava o espetáculo dos festivais, 
um evento que revelava música, mas, por meio dela, também deixava 
transparecer os valores de uma época. Sobre isso, Zuza Homem de Mello 
(2010, p. 272), o pesquisador que viveu os meandros dos festivais, no diz: 
“[...] sendo a música popular um meio privilegiado de representação da 
consciência política estudantil e da sensibilidade artística do país, não 
poderia ignorar as tensões político-sociais do momento. Os festivais 
seriam o ambiente ideal.” 

5 Nesse sentido, são exemplos notórios a suposta rivalidade entre Chico Buarque e 
Caetano Veloso, e a “marcha contra as guitarras”. 
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ObjetO de pesquisa

O núcleo central de nosso objeto de pesquisa se constitui de trecho 
do fonograma É Proibido Proibir (Ambiente de Festival), presente no 
CD (compact disc) Singles, lançado em 2002, como parte do box set que 
embala a obra completa de Caetano Veloso até aquele ano, intitulado 
TODO CAETANO. O fonograma completo contém 10m25s, porém nossa 
análise comtemplará o trecho a partir de 5m40s. Justifico esse recorte: 
ele registra o ambiente da apresentação da canção É Proibido Proibir, por 
seu autor, Caetano Veloso, acompanhado da banda de rock Os Mutantes, 
gravado no dia 15 de setembro de 1968, na final paulista do III FIC. Esse 
trecho do fonograma foi originalmente lançado três semanas depois 
de gravado, como lado B do compacto simples, em vinil, registrado 
sob o número 365.257, no catálogo da gravadora Philips. O lado A do 
compacto continha a gravação da mesma É Proibido Proibir, porém feita 
em estúdio. Nos relançamentos posteriores, em formato digital, os dois 
fonogramas foram mixados em um. 

Como nosso intuito é aplicar a Trajetória das Paixões, conforme 
proposto por Figueiredo (2020), faremos nossa análise a partir de 
elementos sonoros desse trecho do fonograma, porém acrescidos de 
depoimentos do artista Caetano Veloso (1997), Calado (1997), Mello (2010) 
e outros autores, buscando reconstituir a performance, isto é, levaremos 
em conta os elementos multimodais inscritos na tentativa de interpretar 
uma canção que, uma vez interrompida pelas vaias da plateia, motivou 
um inflamado discurso de Caetano. Um discurso dentro do discurso. 
Entendemos que, se fôssemos utilizar apenas o trecho do fonograma 
na sua dimensão sonora, teríamos que adotar procedimentos avançados 
de fonologia e prosódia para levantarmos os elementos necessários à 
demonstração de como e quando se dá o despertar das paixões, o que 
está fora de nosso domínio. 
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um discursO/happening à luz da trajetória das paixões

Sob a lupa da Retórica, podemos fazer as seguintes associações. 
Tomemos o TUCA como uma ágora, o espaço grego onde as questões 
públicas eram deliberadas, censuradas ou elogiadas. O artista Caetano 
Veloso e o grupo Os Mutantes, tomaremos como o orador, que sobe ao 
palco para proferir um discurso multimodal (neste caso, uma canção e 
todos os elementos visuais e performáticos envolvidos). Considerando 
que, num festival competitivo, o auditório é misto, composto por 
um corpo de jurados e plateia, o discurso tinha duas finalidades: 1) 
persuadir o júri, que tinha por função julgar a qualidade do artista como 
compositor e intérprete; 2) obter a benevolência e o elogio da plateia. 
Certamente, essas duas finalidades não tinham o mesmo peso, pois, 
num julgamento, o que normalmente importa é a vitória reconhecida 
pelo corpo do júri, mesmo que a contragosto da plateia. No entanto, 
diferente de um tribunal, onde a plateia sequer pode se manifestar, num 
festival de música a plateia, dividida em torcidas, podia inviabilizar um 
discurso ou motivar outro, como veremos. 

Essa analogia com um tribunal é apenas ilustrativa, pois a 
apresentação de uma música num concurso não pode ser tomada como 
um discurso jurídico. Aristóteles (2012) classifica o discurso em três 
gêneros: deliberativo, judicial e epidíctico. O orador, conforme as suas 
habilidades e prerrogativas, adota um tipo de discurso em consonância 
com a sua finalidade: deliberar sobre políticas que impactarão o futuro 
do auditório; julgar uma ação do passado para corrigir uma injustiça; 
elogiar ou censurar uma demonstração/apresentação quando ela 
acontece. O nosso objeto de pesquisa não constitui exceção à regra, 
e será classificado como um discurso epidíctico. Apesar de guardar 
semelhanças com o discurso forense, pela presença de um júri com 
objetivo de julgar, o caráter desse julgamento é de censura ou elogio, 
isto é, visa eleger o mais belo, por meio de representantes do auditório.
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Identificados o orador, auditório e discurso, iniciemos nossa análise 
seguindo a Trajetória das Paixões, que, segundo Figueiredo (2020, p. 30), 
“[...] se destina a uma ampliação do entendimento da instância do pathos 
[...]”, que emana do auditório.  

i - dispOnibilidade

Conforme preconiza Maria Flávia Figueiredo (2020), esse estágio de 
sua teoria é pré-discursivo, e diz respeito à intimidade que o orador tem 
com seu auditório. Sobre isso, ela nos diz: 

O orador precisará, portanto, conhecer seu auditório, 
não apenas de forma superficial (a partir de informações 
como idade, raça, orientação sexual), mas de maneira 
muito mais íntima. Para isso, necessitará ter acesso à sua 
escala de valores, às suas preferências, ao seu conjunto 
de hábitos, para, somente assim, ser capaz de intuir a sua 
disponibilidade emocional. (FIGUEIREDO, 2020, p. 41-42).

Para compreendermos o grau de intimidade entre o orador e o 
auditório do nosso objeto de pesquisa, teremos que acompanhar os 
eventos que antecederam o pronunciamento do discurso. Para isso, 
devemos ter em mente as diferenças estéticas entre a ala dos artistas 
tropicalistas e aqueles ligados à MPB e à canção de protesto, conforme 
mencionamos anteriormente. A liberdade estética defendida pelos 
tropicalistas entrava em choque com as intenções discursivas dos 
demais, que defendiam uma música militante e engajada, concebida 
dentro de alguns limites, em função do momento político. Essas 
diferenças dividiam os fãs e o público em geral, provocando acalorados 
debates na imprensa e no meio universitário6.  

Com o convite para participar do FIC, Caetano inicialmente recusou, 
mas, ante a insistência de seu empresário, aceitou e teve a ideia de 

⁶ Sobre isso, ver Calado (1997, p. 199). 
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inscrever a música É proibido proibir7. Mesmo a considerando “[...] sem 
interesse algum [...]”, viu nisso um pretexto, uma “[...] maneira razoável 
de provocar a plateia do FIC” (CALADO, 1997, p. 216), fazendo de sua 
apresentação um happening8. Notamos aqui um orador perscrutando 
seu auditório, pensando em estratégias persuasivas, em plena inventio9, 
portanto.

No dia 12 de setembro, data da primeira eliminatória, o orador subiu 
ao palco para proferir seu discurso pela primeira vez. Não se restringindo 
ao modo verbal, o discurso idealizado explorava recursos multimodais, 
condizente com o que nos afirma Celso Favaretto (1996, p. 30): “[...] corpo, 
voz, roupa, letra, dança e música tornaram-se códigos, assimilados na 
canção tropicalista”. Caetano vestia “[...] uma camisa de plástico verde, 
um colete prateado, colares de fios elétricos e correntes metálicas com 
dentes de animais pendurados: a própria antibeleza” (MELLO, 2010, p. 
275).  Seu cabelo crespo estava muito grande, lembrando o estilo black 
power, adotado pelos negros norte-americanos. Empunhando seus 
“temidos” instrumentos elétricos, Os Mutantes adotaram figurino não 
menos impactante: “Rita estava com um vestidinho cor-de-rosa; Arnaldo 
e Serginho com capas alaranjadas” (CALADO, 1997, p. 218). 

Mesmo não sendo unanimidade, o ethos do orador se impôs perante 
o auditório, que o recebeu com aplausos. Teve início o discurso10: “[...] 

⁷ Caetano Veloso (1997, p. 297) define esta canção como “uma breve marchinha ter-
nária com uma série de imagens de sabor anarquista”, composta por sugestão de seu 
empresário Guilherme Araújo, a partir de “reportagem da revista Manchete sobre os 
estudantes em Paris, na qual ele tinha encontrado a fotografia em que se lia, pichada 
numa parede, a frase ‘É proibido proibir’ (que Buñuel em suas memórias diz ter sido 
tomada pelos estudantes aos surrealistas)”.
⁸ Conforme a versão eletrônica do Grande Dicionário Houaiss, trata-se de “espetáculo 
dramático inusitado, em geral artisticamente concebido como uma série de aconteci-
mentos sem continuidade, em que o imprevisto e o espontâneo têm papel essencial, 
envolvendo a participação da plateia.”
⁹ Expressão latina que significa invenção e que, no contexto da Retórica, indica a 
primeira fase da construção do discurso. 
10 Para uma melhor compreensão do que nos diz a citação de Mello, sugiro escutar a 
primeira parte do fonograma É Proibido Proibir (Ambiente de Festival), que vai de 0 
até 5m40s, no qual está a gravação da canção, conforme produzida em estúdio. 
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uma mixórdia de sons eletrônicos, ruídos, pratadas, escalas ao piano, 
suspiros e guitarras antecediam uma canção pueril, cujos atrativos eram 
o escracho por meio do arranjo, o exotismo da apresentação” (MELLO, 
2010, p. 273). Enquanto cantava os versos, o orador executava “[...] uma 
dança que consistia quase exclusivamente em mover os quadris para 
a frente e para trás” (VELOSO, 1997, p. 300). Também fazia parte do 
discurso um poema de Mensagem, do poeta português Fernando Pessoa, 
declamado sobre fundo musical, no meio da letra da canção. Próximo ao 
final, sem que ninguém soubesse, mas como parte do discurso, o orador 
convidou ao palco “[...] uma excêntrica figura loura de roupas estranhas, 
o americano John Dandurand, a quem Caetano cede o microfone para 

as frases ininteligíveis e os berros desconexos que passa a proferir” 
(MELLO, 2010, p. 273).  Encerrou-se o discurso, como um happening 
pretendido pelo orador. A reação da plateia foi de estranhamento.   

Ao final das apresentações das demais canções concorrentes, deu-
se um intervalo. Foram anunciadas as canções classificadas e, entre 
elas, estava É Proibido Proibir. O orador voltou ao palco para repetir seu 
discurso, porém a reação benevolente do auditório não se repetiu. O 
discurso/happening foi recebido com xingamentos e transcorreu debaixo 
de “[...] vaias, tomates podres e gritos de ‘Bicha!’, dirigidos ao gringo” 
(MELLO, 2010, p. 273). O orador deixou o palco, impressionado com a 
mudança de atitude do auditório, que foi além do que imaginava.

No processo de construção da relação entre o orador e o auditório, 
determinantes para o discurso objeto de nossa pesquisa, outro 
acontecimento também é relevante. 

Na segunda eliminatória, que aconteceu no dia 14 de setembro, dois 
dias depois, foi a vez de Gilberto Gil se apresentar. Parceiros de ideal 
tropicalista, ambos tinham as mesmas intenções e expectativas naquele 
festival. Gil inscreveu a canção Questão de Ordem, que Veloso (1997, 
p. 299) considera “uma canção bem superior à minha e, no fundo, um 
número mais radicalmente inovador”. Imbuído do mesmo espírito de 
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provocação, Gil se apresentou com a banda de rock Beat Boys e convidou 
o mesmo gringo Dandurand para tocar percussão. Além de ter sido alvo 
da plateia com agressividade semelhante à de Caetano, Gil teve sua 
música desclassificada. 

Zuza Homem de Mello (2010, p. 277), com a perspicácia da vivência, 
nos sugere os valores dessa doxa ao dizer que:

[...] os estudantes do TUCA, considerados os mais 
politizados entre os frequentadores de festivais, não 
se conformavam que Caetano e Gil não assumissem 
uma atitude clara de reação ao militarismo e ainda 
demonstrassem no palco uma certa falta de virilidade que 
não se coadunava com quem fosse contra a ditadura. 

Diante dos fatos da primeira semifinal, podemos inferir que o 
auditório passou a associar um outro ethos ao orador, e este uma noção 
diferente quanto à sua capacidade de mover o pathos, incrementado 
pelos acontecimentos do segundo dia. Compreendemos que é sobre isso 
que pensa Figueiredo quando diz que despertar sentimentos “[...] trata-
se, portanto, de uma verdadeira dialética passional, em que orador e 
auditório se investigam, se descobrem e se revelam”. (FIGUEIREDO, 
2020, p. 42). 

Adotando esse princípio da dialética passional, e supondo que, numa 
situação de enfrentamento entre orador e auditório, os sentimentos 
afloram em ambas as instâncias, podemos propor que paixões também 
moveram a decisão do orador. 

Eu, impressionado com a intensidade da raiva que o público 
mostrara contra mim e desinteressado de continuar naquele 
festival, decidi voltar a apresentar a música na semifinal 
(ainda no TUCA) apenas para aproveitar a oportunidade de 
levar o happening até as últimas consequências. (VELOSO, 
1997, p. 302)
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Mediante essa afirmação empoderada, tomamos por certo que 
o orador tinha pleno conhecimento da disponibilidade emocional do 
auditório que o aguardava. Os discursos pregressos serviram como um 
ensaio para o grande discurso.

Chegando ao TUCA naquele domingo, 15 de setembro de 1968, 
quando as apresentações das outras canções já haviam começado, 
Caetano disse: “O que me interessa é desclassificar as coisas.” (MELLO, 
2010, p. 277). Os Mutantes, que concorriam com a música Caminhante 
Noturno, experimentaram a animosidade do auditório, ao interpretá-la 
mediante vaias. Na plateia, o clima estava tenso. Conforme Mello (2010, 
p. 277), durante a apresentação de Caminhando, por Geraldo Vandré11, 
uma briga entre as duas facções da torcida só acabou com intervenção 
da polícia.

 O discursO/happening

No intuito de compreender as demais etapas da Trajetória das Paixões, 
passamos a descrever o discurso, recriando-o com o máximo de detalhes, 
de tal forma que possamos compreendê-lo na sua multimodalidade, como 
um happening, tal como o orador o denominou. Para minimizar o prejuízo 
com a impossibilidade de reproduzir a dimensão sonora, procuraremos 
verbalizar seus efeitos quando estes forem imprescindíveis. Importante 
ressaltar que, na gravação, em momento algum é suspensa a banda 
instrumental do discurso, assim como não cessam as vaias e demais 
ruídos vindos do auditório. Para facilitar, ao leitor que desejar ouvir a 
gravação, anotamos o tempo apontado pelo CD player, indicando o ponto 
que registra cada trecho. 

11 Cantor e compositor, Geraldo Vandré é considerado o mais notório representante 
da ala militante da MPB e abertamente contrário ao grupo tropicalista. Era, portanto, 
o principal ídolo de uma das alas da torcida no III FIC, no qual ele defendeu sua com-
posição Caminhando (Pra não dizer que não falei das flores), a canção de protesto que 
marcou sua carreira.  
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Quadro 1: Reconstituição do discurso/happening

EVENTO 1 
Vaias estrondosas do auditório se fazem ouvir quando o locutor anuncia 
o nome do orador. (MELLO, 2010, p. 277). 

EVENTO 2
Os Mutantes entram no palco. Arnaldo e Sergio trajando becas de 
formatura e Rita vestida de noiva. Tão logo começam a tocar a ruidosa 
introdução de É Proibido Proibir, “os primeiros ovos, tomates e bolas de 
papel” (CALADO, 1997, p. 221) são arremessados do auditório contra eles.

EVENTO 3
Trajando o mesmo figurino, Caetano entra rebolando e movimentando a 
pélvis (CALADO, 1997, p. 221), acentuando ainda mais o efeito de relação 
sexual sugerido na apresentação da primeira eliminatória, sendo 
estridentemente vaiado.

EVENTO 4
De maneira quase coreografada, a maioria esmagadora do auditório dá 
as costas ao palco, “no que foram prontamente imitados pelos Mutantes, 
que passaram a tocar de costas para a plateia” (VELOSO, 1997, p. 302).

É PROIBIDO PROIBIR (PARTE NÃO GRAVADA NO FONOGRAMA)12

A mãe da virgem diz que não
E o anúncio da televisão
Estava escrito no portão
E o maestro ergueu o dedo
E além da porta
Há o porteiro, sim
E eu digo não
E eu digo não ao não
Eu digo
É! Proibido proibir É proibido proibir É proibido proibir É proibido 
proibir
Me dê um beijo, meu amor
Eles estão nos esperando
Os automóveis ardem em chamas
Derrubar as prateleiras
As estantes, as estátuas, as vidraças, louças, livros, sim

12 O fonograma de É Proibido Proibir (Ambiente de Festival) começa abruptamente 
com Caetano cantando uma parte do refrão e logo tem início o seu discurso improvi-
sado. Veloso (1997, p. 302) diz tê-lo inserido no ponto em que declamaria o poema de 
Fernando Pessoa. Logo, deduzimos que, antes do que ficou gravado, Caetano cantou 
estas estrofes da canção, que pode ser consultada, na íntegra, no anexo. 
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5m40s INÍCIO DA GRAVAÇÃO NO FONOGRAMA

5m42s CAETANO CANTA

Sim
E eu digo sim
Eu digo não ao não
E eu digo
É! Proibido proibir É proibido proibir É proibido proibir É proibido 
proibir

6m07s CAETANO FALA

Mas é isso que é a juventude que diz que quer tomar o poder? Vocês 
têm coragem de aplaudir, este ano, uma música, um tipo de música que 
vocês não teriam coragem de aplaudir no ano passado! São a mesma 
juventude que vão sempre, sempre, matar amanhã o velhote inimigo 
que morreu ontem! Vocês não estão entendendo nada, nada, nada, 
absolutamente nada. Hoje não tem Fernando Pessoa. Eu hoje vim dizer 
aqui que, quem teve coragem de assumir a estrutura de festival, não 
com o medo que o senhor Chico de Assis pediu, mas com a coragem, 
quem teve essa coragem de assumir essa estrutura e fazê-la explodir foi 
Gilberto Gil e fui eu. Não foi ninguém, foi Gilberto Gil e fui eu! 

EVENTO 5
“Gil entra no palco, fica sorrindo e abraçando Caetano.” (MELLO, 2010, 
p. 279)

7m07s CAETANO FALA, “parecendo fora de si” (MELLO, 2010, p. 279).
Vocês estão por fora! Vocês não dão pra entender. Mas que juventude é 
essa? Que juventude é essa?  

7m15s PAUSA NA FALA

7m20s GRITOS HISTÉRICOS (que se prolongarão pelos próximos 18 segundos 
sob a fala) 
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7m23s CAETANO FALA
Vocês jamais conterão ninguém. Vocês são iguais sabem a quem? São 
iguais sabem a quem? Tem som no microfone? Vocês são iguais sabem 
a quem? Àqueles que foram na  Roda Viva13  e espancaram os atores! 
Vocês não diferem em nada deles, vocês não diferem em nada. E por 
falar nisso, viva Cacilda Becker!  Viva Cacilda Becker!14 Eu tinha me 
comprometido a dar esse viva aqui, não tem nada a ver com vocês.  

EVENTO 6
“[...] agora um pedaço de madeira do cenário arremessado atinge 
a canela de Gil, que não se dá conta, morde um tomate e o devolve.” 
(MELLO, 2010, p. 279)

7m56s CAETANO FALA
O problema é o seguinte: vocês estão querendo policiar a música 
brasileira.

8m00s CAETANO FALA
[O Maranhão15 apresentou, este ano, uma música com arranjo de 
charleston. Sabem o que foi? Foi a Gabriela do ano passado, que ele não 
teve coragem de, no ano passado, apresentar]16  por ser americana. Mas 
eu e Gil já abrimos o caminho. O que é que vocês querem? Eu vim aqui 
para acabar com isso! Eu quero dizer ao júri: me desclassifique. Eu não 
tenho nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Gilberto Gil. Gilberto 
Gil está aqui comigo, para nós acabarmos com o festival e com toda a 
imbecilidade que reina no Brasil. Acabar com tudo isso de uma vez. Nós 
só entramos no festival pra isso. Não é Gil? Não fingimos. Não fingimos 
aqui que desconhecemos o que seja festival, não. 

13 Roda Viva é o título da peça teatral de Chico Buarque, montada pelo Teatro Oficina 
no Rio de Janeiro, em 1968, sob a direção de José Celso Martinez Corrêa. “Durante 
uma apresentação no Teatro Galpão, em São Paulo, uma organização paramilitar de 
direita, o Comando de Caça aos Comunistas (CCC), invadiu o teatro, destruiu os ade-
reços e espancou os atores, alegando que a peça era ‘imoral’ e ‘subversiva’.” (DUNN, 
2009, p. 104). Veloso (1997, p. 385) relata que, durante sua prisão, um sargento do 
exército que o interrogou, lhe disse ter participado da ação, denotando envolvimento 
do governo militar, que nunca assumiu o fato publicamente. 
14 “Homenagem à atriz Cacilda Becker, perseguida pela Censura e dispensada dos 
teleteatros da TV Bandeirantes sob a alegação de que sua atuação era subversiva.” 
(MELLO, 2010, p. 277)
15 Caetano refere-se a Chico Maranhão, cantor e compositor maranhense, que, no III 
FIC, concorria com a canção Dança da Rosa, apresentada e classificada naquela mes-
ma noite. 
16 Este trecho não consta da gravação. Nota-se uma retomada abrupta na fala que se 
segue, denotando que ele pode ter sido cortado por questões técnicas. Mantivemos 
aqui, conforme a transcrição verbal encontrada em Veloso (2012). 



trajetória das paixões: uma retórica da alma

230

8m32s RISOS DE GILBERTO GIL

8m33s CAETANO FALA
Ninguém nunca me ouviu falar assim. Entendeu? Eu só queria dizer 
isso, baby. Sabe como é? Nós, eu e ele, tivemos coragem de entrar em 
todas as estruturas e sair de todas. E vocês? Se vocês forem… se vocês, 
em política, forem como são em estética, estamos feitos!

8m53s PAUSA NA FALA

9m00s CAETANO FALA
Me desclassifiquem junto com o Gil! Junto com ele, tá entendendo? E 
quanto a vocês… O júri é muito simpático, mas é incompetente17. Deus 
está solto18!

9m15s PAUSA NA FALA

9m28s CAETANO CANTA, “sem ligar a mínima para o que está fazendo, sem se 
importar com a melodia ou se está fora do tom” (MELLO, 2010, p. 279).
Me dê um beijo, meu amor
Eles estão nos esperando
Os automóveis ardem em chamas
Derrubar as prateleiras, as estantes, as estátuas, as vidraças, louças, 
Livros sim
E eu digo sim
E eu digo não ao não
E eu digo proibido proibir

10m00s CAETANO FALA, provocando o júri. 
Fora do tom, sem melodia. Como é júri? Não acertaram? Qualificaram 
a melodia de Gilberto Gil? Ficaram por fora. Gil fundiu a cuca de vocês, 
hein? É assim que eu quero ver. Chega! 

17 O júri, aqui “desclassificado” por Caetano, “incluía o maestro Lyrio Panicalli, os crí-
ticos Sergio Cabral e Chico de Assis, o jornalista Paulo Cotrim, o radialista José Otávio 
de Castro Neves, o cineasta Maurice Capovilla, e José Bonifácio de Oliveira Sobrinho” 
(CALADO, 1997, p. 223).
18 Conforme Veloso (1997, p. 301), “para acentuar o contraste, eu, invertendo a ex-
pressão popular ‘o diabo está solto’, gritava ‘Deus está solto’, como que anunciando a 
entrada no palco” do gringo John Danduran. No fonograma não se ouve os gritos e 
berros, assim como não é citado, em nenhuma das fontes bibliográficas que consulta-
mos, a presença do norte-americano na performance desta noite. Dunn (2009, p. 159) 
menciona que Caetano o convidou para participar na “primeira rodada eliminatória 
no TUCA”. Isso indica que Caetano manteve a frase ainda que a ela não se seguisse a 
performance de Danduran. 
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EVENTO 7
Depois de mais de quatro minutos, com esse “irritado ‘chega!’, Caetano 
interrompeu a música e deixou o palco. Abraçados com Gil, Os Mutantes 
saíram logo atrás, rindo” (CALADO, 1997, p. 223).

10m25s FINAL DA GRAVAÇÃO NO FONOGRAMA
  Fonte: elaboração do autor

ii – identificaçãO 

Por mais que pareça não haver identificação entre orador e auditório 
em nosso objeto de pesquisa, por conta do clima de agressão mútua, 
entendemos que há. Não no sentido tradicional do discurso retórico, no 
qual um e outro são levados à aproximação, mas, em outro sentido, no de 
reconhecimento do “inimigo”, isto é, do opositor. Dizemos isso levando 
em conta a intenção de enfrentamento do orador, manifesta desde sua 
decisão de participar do FIC e reafirmada após a primeira eliminatória. 
Nosso discurso/happening não buscava a persuasão pelo consenso, mas 
pelo acirramento das diferenças. 

Conforme Figueiredo (2020, p. 43), “a identificação ocorre quando o 
ser humano se sente interpelado na alma, seja por uma percepção sensível 
(aisthesis), uma memória (mneme) ou uma imaginação (phantasia).” 
Nesse sentido, não há prova maior de identificação do que aquela que 
levou o auditório à vaia, só por ouvir o nome do orador na voz do locutor. 
Nesta reação, podemos inferir que estavam condensadas as memórias 
de todos os embates entre tropicalistas e nacionalistas havidos até 
então, e a imaginação do quanto as atitudes daquele orador poderiam 
desferir contra a causa do auditório. Esclarecemos que tomamos, por 
auditório, a parcela da torcida contrária ao orador. Ainda que houvesse 
favoráveis, estes significavam uma minoria. Para nos embasar melhor 
nessa etapa da identificação, tomemos o auditório pela visão do orador a 
partir da coxia, instantes antes de entrarem em cena: “[...] puderam ver, 
nas primeiras filas da plateia, os rostos de várias pessoas, algumas até 
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conhecidas, vaiando e gritando com expressões de raiva, de ódio. Muitos 
pareciam estar ali apenas para agredi-los.” (CALADO, 1997, p. 221).

iii – despertar da paixãO

Nesta etapa da trajetória, Figueiredo (2020, p. 44) pressupõe que 
o auditório passa “[...] a experienciar as alterações e os processos 
fisiológicos que lhe ocasionarão as sensações de prazer e/ou dor.” 
Entendemos que, em nosso objeto de pesquisa, essas alterações não 
acontecem em um momento específico do discurso, mas que a principal 
paixão já estava posta desde o seu início. A paixão central deste discurso 
já estava despertada. A dor dela decorrente vinha sendo acumulada. 
No discurso, ela passará por processos de reiteração, num continuum 
crescente. 

Na nossa concepção, a paixão que move o auditório, em nosso objeto 
de pesquisa, é o ódio, como já sugerido acima pelo sentimento do orador. 
Vejamos como nos sustentam as palavras de Figueiredo (2020, p. 36):

Ódio (inimizade): é dissociador, afasta-me do outro. É a 
ânsia por querer causar mal ao outro. Diferentemente 
da cólera, o ódio diz respeito à inimizade em relação ao 
geral, às classes, não ao particular. Odeiam-se aos ladrões, 
malfeitores e carrascos: às classes, não aos sujeitos. Quem 
sente cólera quer que o causador de seu tormento sinta, 
em seu lugar, seu mal, enquanto quem sente ódio deseja 
que seu alvo desapareça.

Eleger o ódio como a paixão despertada no presente estudo faz sentido 
por ser ela dirigida à classe. Caetano Veloso foi recebido com aplausos 
na primeira eliminatória do FIC. Isto denota que havia simpatia por ele. 
Após a primeira e agressiva apresentação, repetida após o intervalo e 
reiterada pela de Gil dois dias depois, esses discursos colaram no orador 
um outro ethos, que não é só o dele, mas o de todo o tropicalismo, cujos 
artistas adotavam o mesmo procedimento estético. Exemplos disso são 
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as vaias e a animosidade na apresentação dos Mutantes. O orador não só 
representa o tropicalismo, como arregimenta Gil para apoiá-lo no palco. 
Ora, aquele auditório não queria o desaparecimento de Caetano, mas de 
toda a Tropicália. 

Zuza Homem de Mello (2010, p. 277) também salienta esta paixão 
na sua descrição dos eventos iniciais do discurso/happening: “[...] às 
vaias, sucedem gritos e xingamentos cada vez mais pesados. Caetano 
fica perturbadíssimo defrontando-se com o ódio estampado em alguns 
assistentes.”

iv – mudança de julgamentO

A mais notória manifestação desta etapa da Trajetória das Paixões 
não encontramos exatamente no discurso/happening final, mas na 
primeira eliminatória, quando a ovação se transforma em vaia. No 
entanto, a partir das ações desencadeadas, podemos inferir a mudança 
de julgamento do auditório no nosso objeto de pesquisa. Vaias que se 
tornam xingamentos, que se tornam arremesso de objetos no palco, 
demonstram um ódio crescente. O julgamento do auditório não muda no 
sentido de concordar com o orador, mas na intensificação da discórdia. 
Afinal, neste discurso, a persuasão não é perseguida pelo assentimento, 
mas pela incitação ao confronto. 

v – açãO

Conforme Figueiredo (2020, p. 46), “[...] neste estágio, assistimos ao 
espetáculo das atitudes ou disposições do auditório para com o mundo”. 
De fato, o discurso/happening tornou-se o espetáculo memorável que 
hoje analisamos, pelos impulsos e atitudes decorrentes do auditório 
daquele III FIC. Além da vaia crescente e ininterrupta, que se ouve 
do começo ao fim da gravação, podemos citar a ação de arremesso de 
objetos no palco. Conforme inventariamos em nossas fontes, foram 



trajetória das paixões: uma retórica da alma

234

bolas de papel, copos de plástico, ovos, tomates, bananas, e, terminando 
as opções disponíveis em suas mãos e bolsas, o auditório apelou para 
partes do cenário, como o pedaço de madeira que atingiu a perna de 
Gilberto Gil e arrancou sangue. Estas ações revelam a violência do evento, 
mas outra revela que ali, naquele caos, havia uma certa racionalidade e 
inteligência, pois ensejou uma manifestação até então inédita, segundo 
Veloso (1997, p. 302): o auditório deu as costas para o orador. Estas são as 
atitudes objetivas, provenientes do auditório e materializadas no nosso 
objeto de pesquisa. 

No entanto, podemos ter em mente uma outra ação, abstraída a partir 
do seu efeito no orador: ela diz respeito ao acúmulo de ações e atitudes 
emanadas do auditório que levaram o orador a improvisar um discurso 
dentro do discurso. Um discurso longo, convicto e irônico sobre temas e 
valores que o orador viu brotar do auditório. Sem qualquer roteiro, mas 
imbuído de suas crenças, o orador construiu uma narrativa crítica com 
vistas a levar o auditório a questionar as narrativas fundadoras de sua 
visão de mundo. Nesse sentido, buscamos sustentação em Maria Flávia 
Figueiredo (2020, p. 49), quando diz: “[...] a par de conduzir à imaginação, 
as narrativas são também capazes de despertar fantasias e trazer de 
volta lembranças e reminiscências. Elas podem, até mesmo, conduzir 
o ouvinte à rememoração e à catarse.”  Pelo que analisamos, podemos 
concluir que muitas emoções e tensões reprimidas foram liberadas com 
este discurso/happening.

cOnsiderações finais

Conforme o experiente crítico Zuza Homem de Mello (2010, p. 279), 
aquele foi “[...] um embate irado como nunca se imaginou pudesse 
acontecer em algum teatro ou programa de TV”. De fato, ao nos 
dedicarmos a este tema, pudemos compreender, ainda mais, o impacto e 
a relevância deste acontecimento, único na história da cultura brasileira. 
Ele é o registro de uma época moldada por tensões, em que agentes 
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culturais colocavam a criatividade a serviço das mudanças sociais e da 
inovação estética, lutando por elas dentro de um propósito de afirmação 
do país como nação. O conflito, ainda que com consequências dramáticas, 
para ambos os lados, não foi em vão. Rendeu frutos e reverbera ainda 
hoje. 

Caetano, líder muito bem articulado desde os primórdios da 
Tropicália, demonstrou no III FIC uma grande capacidade enquanto 
orador, um retórico hábil em movimentar pathos. Conduzindo o discurso 
sob fortes emoções, tirou proveito do improviso e atingiu seu intento 
persuasivo. Até hoje, profere discursos coerentes com seu tempo, haja 
vista a sua quase unanimidade e presença na cultura brasileira, desde 
aquela época.

Importante ressaltar que o orador também persuadiu o júri, pois a 
canção É Proibido Proibir foi classificada, apesar de seu apelo para que o 
desclassificassem junto com Gil. Tão paradoxal quanto o título da música 
é notar que o júri, enquanto representante do auditório, elogiou o que 
este censurou. Tendo alcançado seu objetivo, Caetano não participou 
das demais etapas do festival.    

Com esta análise, pudemos experimentar e aplicar uma nova teoria 
no vasto universo da Retórica, a Trajetória das Paixões. Com ela, Maria 
Flávia Figueiredo (2020) nos proporciona um instrumental de rara 
eficiência em nossos propósitos de acedermos às emoções humanas. 
Fiquei apaixonado por essa forma de abordar as paixões.  
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anexO:

É Proibido Proibir (Caetano Veloso)

A mãe da virgem diz que não

E o anúncio da televisão

Estava escrito no portão

E o maestro ergueu o dedo

E além da porta

Há o porteiro, sim

E eu digo não

E eu digo não ao não

Eu digo

É! Proibido proibir É proibido proibir É proibido proibir É proibido proibir

Me dê um beijo, meu amor

Eles estão nos esperando

Os automóveis ardem em chamas

Derrubar as prateleiras

As estantes, as estátuas
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As vidraças, louças, livros, sim

E eu digo sim

E eu digo não ao não

E eu digo

É! Proibido proibir É proibido proibir É proibido proibir É proibido proibir 

Caí no areal na hora adversa que Deus concede aos seus

Para o intervalo em que esteja a alma imersa em sonhos

Que são Deus

Que importa o areal, a morte, a desventura, se com Deus

Me guardei

É o que me sonhei, que eterno dura

É esse que regressarei

Me dê um beijo meu amor

Eles estão nos esperando

Os automóveis ardem em chamas
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EM BUSCA DE UMA ESSÊNCIA MAIS 
VERDADEIRA: A TRAJETÓRIA DAS PAIXÕES NA 

CANÇÃO “PERFUME DO INVISÍVEL” 

Farnei Santos

intrOduçãO

Ao compor uma canção, o compositor dá voz ao seu eu poético, que 
dará vazão à mensagem que deseja transmitir ao seu interlocutor. O 
eu poético de determinada composição é um modo de o compositor 
se vestir de um personagem que atua na narrativa ou simplesmente 
observa e, com efeito, cria um estilo próprio para explanar sua visão 
de mundo a respeito da temática que abordará em sua obra artística. 
Vejamos um relato curioso que diz respeito ao ato de compor canções: 
“Tô aqui no meu cantinho fazendo a minha canção [...] , de repente, 
ela não é mais minha, ela é do mundo [...] fiz a música, terminei, aí, 
ela não é mais minha, e isso, isso... é uma alegria1” disse a cantora e 
compositora Adriana Calcanhotto, consciente de que suas composições 
são entendidas, ressignificadas, pelo seu auditório pronto a apropriar-
se da canção e de digeri-la ao seu modo, isto é, trazendo-a para o seu 
íntimo.

Nosso objeto de análise é a composição “Perfume do invisível” de 
autoria de Maria do Céu Whitaker Poças, mais conhecida no meio 
artístico como, simplesmente, Céu.  A composição “Perfume do invisível” 
está presente no álbum de estúdio “Tropix”, lançado em 2016, sendo o 
primeiro single do lançamento.

Essa composição será analisada sob a ótica da teoria proposta por 
Figueiredo (2020) no arcabouço teórico deste livro. O objetivo deste 

1 Esse excerto de Calcanhotto encontra-se em seu próprio canal do YouTube divulgado 
neste ano de 2020 “durante a quarentena contra o Covid-19” (como está na descrição 
do vídeo).
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capítulo é averiguar se é possível constatar as paixões despertadas 

no auditório da composição e perceber como que determinada(as)  
paixão(ões) se manifesta(m) e comporta(m) em relação aos cinco  
estágios propostos pela teoria da trajetória das paixões, a saber:  
1) disponibilidade; 2)  identificação; 3) despertar da paixão; 4) mudança 
de julgamento e  5) ação.

A justificativa da escolha do objeto de análise deste capítulo é a nossa 
apreciação pelo gênero textual/discursivo “composição de canção” e seu 
riquíssimo poder de entreter seus ouvintes, e o melhor: poder levá-los 
a refletir profundamente sobre a mensagem que a canção transmite. 
A escolha pela composição “Perfume do invisível”, de Céu, se deve ao 
nosso apreço pela habilidade escritora da cantora, capaz de abordar 
um tema abstrato e instigante sobre o universo mental humano. Além 
do que, a compositora possui destaque no Brasil, sendo positivamente 
bem avaliada por críticos musicistas nacionais e até mesmo alguns 
internacionais.

Neste capítulo, passamos pela seguinte metodologia: 1º) escolhemos 
um objeto de análise relevante e instigante; 2º) apropriamo-nos 
do arcabouço teórico presente neste livro, o qual nos possibilitou 
ferramentas teóricas para embasar nossa análise; 3º) Partimos para a 
análise do nosso objeto e 4º) apresentamos a conclusão de nosso estudo. 
Assim sendo, contaremos com os saberes de Figueiredo (2020) e Ferreira 
(2010).

No contexto retórico presente em nosso objeto de análise, nosso 
foco será no terceiro elemento do tripé retórico, a saber: o auditório. O 
tripé retórico é indissociável. Neste livro, estamos mais voltados para as 
manifestações das paixões, mas sabemos que no tripé retórico: orador, 
discurso e auditório são um manifesto conjunto. Sendo assim, o contexto 
retórico de um discurso considera a seguinte lógica: o orador constrói 
uma imagem de si em seu discurso, lançando mão de narrativas, figuras 
e tudo mais que lhe seja eficaz em sua fala para atingir seu objetivo 
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discursivo diante de seu  auditório, que aqui é compreendido como um 
terreno fértil, onde o orador aduba e faz florescer a paixão que lhe seja 
mais apropriada para o seu intuito persuasivo.

Neste livro e neste capítulo, propusemo-nos a mergulhar nosso olhar 
analítico no estado de espírito do auditório, ou seja, em seu universo 
passional. Nosso desafio foi descobrir o campo emocional mais 
preponderante que arrebatou o auditório e averiguar por quais caminhos 
a trajetória das paixões possa ter se manifestado em nosso objeto de 
análise. Entretanto, a relação entre orador, discurso e auditório sendo 
indissociável, em nossa análise, o orador e o discurso têm, obviamente, 
nossa atenção. Será por meio dessa relação inseparável que teremos 
a oportunidade de ver nascer, aos nossos olhos, o grande pulsar do 
auditório em nosso objeto de análise e, assim, dar-lhe a maior atenção.

Em suma, nossa análise possui seu enfoque preponderante, o qual 
julgamos estar bem claro e, por isso, nossas considerações analíticas 
estão delimitadas para tal. Por isso, não iremos explorar – num sentido 
mais técnico – por exemplo, questões linguísticas concernentes ao 
gênero textual/discursivo o qual estamos explorando, composição de 
canção. Pedimos licença para a abertura de um parêntese: em nossa 
análise iremos tratar “eu poético” e “orador” como sendo um só. Faremos 
esse revezamento de termos para um mesmo elemento, simplesmente 
para não cairmos em repetição.Todo gênero textual expõe toda sua 
grandeza referente: ao sujeito, à  temática e ao espaço presentes em seu 
discurso, bem como ao seu estilo, à sua escolha lexical, à sua maneira de 
inovar e dar um tom único por aqueles que se apropriam de determinada 
atividade social. Com isso, por meio deste capítulo, teremos a graça de 
apropriarmo-nos da composição de canção sob a luz da trajetória das 
paixões.
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análise

Eis: “Perfume do invisível”. Apresentaremos os versos compostos por 
Céu, na íntegra. Vejamos:

No dia em que eu me tornei invisível

Passei um café preto ao teu lado

Fumei desajustado um cigarro

Vesti a sua camiseta ao contrário

Aguei as plantas que ali secavam

Por isso um cheiro impregnava

O seu juízo, o meu juízo

Invisível e o mundo ao meu favor

Para me despir e ser quem eu sou

Logo que o perfume do invisível te inebriou

Você me viu e o mundo também

E o que tava quietinho ali se mostrou, meu bem

Analisando, inicialmente, de um modo geral e simplista, o eu 
poético da composição acima explana uma narrativa que envolve a si 
mesmo e a seu destinatário (seu auditório), de modo a expor um enredo 
curto, com início, meio e fim. É notório que as ações relatadas pelo 
orador (o eu poético da composição) possuem um discurso figurativo/
simbólico, em detrimento do discurso literal. Desvendar esse discurso, 
preponderantemente não literal, é uma de nossas tarefas nesta análise.

O eu poético apresenta-se em primeira pessoa durante toda a 
composição, revelando-se como o orador do discurso. Segundo Ferreira 
(2010, p. 109-110), compete ao orador organizar o seu discurso, dar uma 
coerência global para ele, valendo-se de um raciocínio lógico e plausível. 
Na composição em análise, o orador apresenta-se como um indivíduo 
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que relata um momento de sua vida que lhe parece significativo. Em 
seu relato, percebemos ações corriqueiras do cotidiano: tomar um 
café, fumar um cigarro, vestir uma roupa e aguar as plantas. Toda 
essa performance do orador parece querer transmitir uma mensagem 
sobre o que ele vivenciou junto de seu auditório. Considerando que 
o eu poético da composição vivenciou algo relevante para relatar, é 
preciso, pois, sermos cautelosos na profundidade na descoberta desse 
momento vivido pelos interlocutores do discurso em análise (Perfume 
Do invisível). Para conseguirmos essa descoberta, é preciso que 
estejamos atentos ao seguinte pressuposto, já dito, e agora reiterado: 
à priori, toda a performance do orador em sua composição parece 
querer transmitir uma mensagem relevante sobre o que ele vivenciou 
junto de seu auditório. Para desvelarmos os significados figurativos da 
mensagem contida no discurso em análise, é fatal estarmos atentos às 
seguintes indagações hipotéticas (e outras que possam surgir durante 
esta análise):

Que mensagem é essa? Quem é esse auditório? Qual(ais) paixão(ões) 
o orador possivelmente despertou em seu auditório? Por quais estágios 
da “trajetória das paixões” determinado auditório passou? Passou pelos 
cinco estágios? A trajetória das paixões atingiu seu ápice discursivo, ou 
seja, fez com que determinado auditório entrasse em ação?

Pois bem, o que há de além e implícito nas ações corriqueiras do 
cotidiano relatadas pelo eu poético da composição – tomar um café, 
fumar um cigarro, vestir uma roupa e aguar as plantas? Vamos nos 
atentar ao primeiro verso da composição e destacá-la, a fim de responder 
essa interrogativa analítica.

Vamos nos atentar ao primeiro verso da composição e destacá-la, a 
fim de responder essa interrogativa analítica.

No dia em que eu me tornei invisível
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O eu poético da composição inicia seu discurso de modo instigante: 
ele está invisível! E por consequência, suas movimentações discursivas 
em relação “ao outro”, no sentido de movê-lo, atingi-lo, dar-se-ão de 
modo invisível. O que seria apresentar-se ao outro de modo invisível? 
O próprio eu poético responde essa pergunta nos oitavo e nono versos:

Para me despir e ser quem eu sou

Logo que o perfume do invisível te inebriou

Portanto, inicialmente, podemos afirmar que o orador da composição 
deseja revelar-se ao outro afirmando a transparência do seu “eu despido”, 
podemos dizer: sua essência. Para isso, ele parece ter se utilizado de 
alguns estratagemas, os quais buscaremos desvelar em nossa análise. 
Mas, e seu auditório? Estará disposto a consentir a “nudez do eu” do 
orador? Como é sua reação perante tal exposição? Qual é o impacto 
mental e emocional desse auditório? Vamos averiguar.

De acordo com Figueiredo (2020, p. 40), o auditório tem um aspecto 
condicionante quando acometido por alguma paixão: ele precisa ter 
dentro de si a emoção acessível para que o orador possa despertá-la. 
Caso o auditório reprima ou se apresente quase ou literalmente apático 
a determinada emoção, dificilmente um discurso conseguirá efetivar-
se persuasivo. Figueiredo (2020, p. 41) ainda pondera: o orador, para 
despertar as emoções de seu auditório, não pode ter, apenas, saberes 
superficiais sobre ele, mas sim, conhecê-lo de modo mais íntimo: 
o seu conjunto de hábitos, a sua escala de valores, suas preferências 
para, assim, poder ter acesso ao terreno mental e emocional dele. 
Essas informações carecem estar disponíveis no universo cognitivo 
do auditório para o saber do orador. Esse é o primeiro estágio da 
trajetória das paixões e nos parece que, sem passar por ele, a alma do 
auditório é inatingível. Como emocionar alguém sem dialogar com o 
seu estilo, com o seu jeito de ser, de se sensibilizar para com a vida 
e a outrem? Pois bem, existe um auditório textualmente apresentado 
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na composição em análise. Vejamos alguns recortes da composição em 
que esse auditório é apresentado por meio do orador: “Passei um café 
preto ao teu lado”, “Vesti a sua camiseta ao contrário”, “O seu juízo”, 
“o perfume do invisível te inebriou”, “Você me viu”, “ meu bem”. Toda 
a performance do orador é dirigida para alguém que está ao seu lado, 
presenciando as movimentações expressas pelo orador. Esse alguém, 
logo no início da composição (primeira estrofe), presencia os primeiros 
atos: o passar do café e o fumar desajustado do orador. A reação desse 
alguém aparenta ser passiva, seus possíveis pensamentos e sensações 
não nos são apresentados, inicialmente, por marcas linguísticas. Para 
termos hipóteses sobre a reação desse alguém (o auditório presente 
no texto em análise), no que tange à sua disponibilidade, isto é, estar 
aberto ou não perante a um eu poético que tenta provocá-lo, vestindo “a 
sua camiseta ao contrário” e ao mesmo tempo se apresenta com certa 
desarmonia (“fumei desajustado um cigarro), vamos buscar, desde 
já, onde, no texto, o auditório aparece e se posiciona de maneira mais 
concreta. Atentemo-nos ao seguinte verso:

Logo que o perfume do invisível te inebriou

Neste verso, percebemos que o auditório – o locutário, a quem 
o orador se dirige na composição – está com seu estado de espírito 
inebriado. Segundo o dicionário Priberam (2008-2020), inebriar é, em 
seu sentido figurado: “Extasiar, arroubar; deliciar; encantar”. Podemos 
prenunciar que esse auditório (o locutário presente na composição) 
encontra-se numa disposição de aceite ante a performance do orador, isto 
é, nos permite vislumbrar que se mostrou disponível para que o orador 
encontrasse um espaço dentro de seu mundo de crenças, gostos e valores.  
Exploraremos melhor o estado de espírito “inebriado” do auditório no 
momento oportuno, mesmo porque, ainda estamos na averiguação do 
primeiro estágio da trajetória das paixões – a disponibilidade –, que 
como já vimos, é, de modo sucinto, as crenças e preferências de hábitos 
disponíveis no auditório para o conhecimento sensível do orador para a 
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sua exploração. De modo que, o verso “Logo que o perfume do invisível te 
inebriou” nos fornece indícios para detectarmos o que pode se passar no 
imaginário, na memória e na fantasia que circundam o senso comum 
desse auditório. Por isso, antes de nos prendermos ao estado de espírito 
inebriado do auditório, precisamos saber como é o terreno cognitivo 
de crenças e valores dele, presente no discurso em estudo. Sabemos 
que o auditório se encantou, entrou em êxtase, deliciou-se e se deixou 
arroubado no antepenúltimo verso da composição. Iremos nos apoiar 
nesta informação para verificarmos com maior precisão como se deu 
(e se, de fato, aconteceu) a disponibilidade do auditório em relação ao 
discurso do orador. 

Seguindo a marca linguística, de que o auditório se revela em 
estado de deleite no antepenúltimo verso da composição: “Logo que o 
perfume do invisível te inebriou”, podemos ter o pressuposto de que 
o auditório tinha em seu terreno cognitivo de crenças e valores uma 
abertura íntima para o que o orador lhe propunha: vê-lo “invisível”, que 
significa vê-lo além das aparências. Isso é reforçado e se torna mais 
elucidativo no primeiro verso da segunda estrofe da composição “Vesti 
a sua camiseta ao contrário”. Tal fato nos remete ao possível desejo do 
auditório, também, querer se desvencilhar da falta de verdade que sua 
alma almejava, a camiseta ao contrário significa o poder do auditório de 
mostrar-se de uma forma contrária à de costume. Ao termos informação 
de que, nos versos finais, o auditório encontrava-se em estado de 
deleite ou encantamento, podemos afirmar que ele teve uma abertura 
e flexibilidade acessível para se aventurar na performance em que ele 
pudesse procurar, dentro de si, uma maneira de ser que se aproxima 
mais da sua essência. Feitas essas considerações, verificamos, pois, 
que o auditório presente na composição passou pelo primeiro estágio, a 
disponibilidade, da trajetória das paixões.

Ao atentarmos para o segundo estágio da trajetória das paixões, 
a identificação, Figueiredo (2020, p. 43) explica o que é o processo de 
identificação entre auditório e orador e afirma que sem esse segundo 
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estágio não há como os outros subsequentes (III- despertar da paixão, 
IV- mudança de julgamentos e V- ação) se realizarem no processo 
argumentativo-persuasivo. Recordemos como a autora faz tal explicação:

eu me identifico com aquilo que me remete a mim, que fala 
da minha história, que dialoga com as minhas lembranças, 
que respeita minha escala de valores, que trata de temas 
que me são caros, que me faz lembrar pessoas que amo, 
que me transporta para situações marcantes (quer se 
trate de momentos felizes, quer se refira a ocasiões 
traumáticas). Eu me identifico, portanto, com tudo aquilo 
que revela a mim quem eu sou, mesmo que eu não tenha 
plena consciência disso. (FIGUEIREDO, 2020, p. 43)

Ao pensarmos nesse segundo estágio da trajetória das paixões, 
fica-nos interessante entrevermos como se apresenta em nosso objeto 
de análise, o processo de identificação entre o orador e seu auditório. 
Quando falamos da identidade de alguém, estamos dizendo quem é esse 
alguém, o que o caracteriza, o que o substantiva e o adjetiva, ou seja, 
qual é o seu retrato pessoal. O auditório identificado, na composição em 
análise, está numa espécie de cozinha, pois o orador passa um café, fuma 
um cigarro de maneira desarmonizada (“fumei desajustado um cigarro”) 
e presencia o aguar das plantas secas e mal cuidadas (“Aguei as plantas 
que ali secavam”). O auditório está junto de seu orador, presenciando 
um certo mal-estar, sendo que, o orador diz estar desajustado ao fumar 
e relata o fato de as plantas estarem secas, o que nos remete a uma 
desarmonia não só no ambiente, mas uma desarmonia espiritual, que 
o auditório parece comungar com o orador, pois, ambos, estão juntos, 
imbricados nessa situação. Por esse prisma, há uma identificação: o 
auditório não só vê o orador desajustado e as folhas secas na cozinha, 
mas também, ele faz parte desse desarranjo, tanto no mundo exterior 
(café, cigarro, camiseta e plantas), quanto em seu mundo interior. O 
auditório, ao não intervir no fato de sua camiseta ser vestida ao contrário, 
deixa o pressuposto de que aceita essa ação e, de que de certo modo, se 
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propõe a ser cúmplice na descoberta proposta pelo orador: de buscar 
se mostrar quem é, verdadeiramente. Vamos rever a seguinte citação: 
“Eu me identifico, portanto, com tudo aquilo que revela a mim quem eu 
sou, mesmo que eu não tenha plena consciência disso”. Como pontua, 
Figueiredo (2020, p. 43), podemos aludir que o desejo do auditório de 
embarcar num processo de autoconhecimento é identitário ao que o 
orador expressa. Deixar sua camiseta exposta ao contrário, é deixar-se 
ser visto pelo avesso, isto é, algo que o auditório ainda não tinha dado 
direito ao acesso para o orador. Acesso esse, à sua interioridade, a algo 
que não é qualquer um que tem o direito de ousar “ver”. Essa relação 
de identidade entre orador e auditório parece ficar clara no verso em 
destaque:

o seu juízo, o meu juízo

De modo que, no âmbito da identidade, Figueiredo (2020, p. 43) 
ainda explana que a identidade se manifesta “quando o ser humano se 
sente interpelado na alma, seja por uma percepção sensível (aisthesis), 
uma memória (mneme) ou uma imaginação (phantasia)”. Assim 
sendo, o auditório, frente à percepção de que está convidado para 
um desnudamento de espírito, terá sua imaginação e sensibilidade 
encaminhadas para uma expectativa de que poderá obter algum proveito 
por meio dessa experiência. Essa sensibilidade atiçada pelo orador e 
interpelada na alma do auditório mostra-se com mais clareza no verso 
em amostra:

Por isso um cheiro impregnava

Não é apenas o cheiro do café que impregnava, ou na verdade nem 
exista o aroma do café passado, mas sim, a sensação de que o auditório 
já se sentia conectado ao desejo do orador de “ser quem eu sou”, como 
descrito no primeiro verso da quarta estrofe. E, possivelmente, como 
uma atitude responsiva, o auditório reagisse ao desvelamento de caráter 
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a que assistia e viesse a se tornar cúmplice. “O perfume do invisível” 
– título sinestésico da composição – já se torna mais claro para nós 
quanto ao seu significado: perfume é a palavra figurativa para expressar 
aquilo que deseja impregnar, deixar exposto e exalado no ar (na alma); 
já, o invisível é o próprio objeto exposto e impregnado, qual seja: a 
conquista de encontrar uma expressão íntima, mostrar-se sem amarras, 
ou sem qualquer coisa que o castre em sua necessidade de ser aquilo 
que acredita ser realmente da sua natureza própria. Dito que o cheiro 
impregnava, fica implícito que o auditório se atraiu pela identidade do 
orador e busca trazer para si essa formação identitária, porque esse 
modo de ser é compatível ao seu estilo de ser, também. Desse modo, 
o auditório em estudo passou pelo segundo estágio da trajetória das 
paixões: identificação.

Vejamos se nosso objeto de análise realiza o terceiro estágio da 
trajetória das paixões, ou seja, o momento do despertar da paixão. 
Segundo Figueiredo (2020, p. 44), após o auditório sofrer o processo de 
identificação com a figura do orador, ele está propenso a ter sentimentos 
de prazer ou dor. Esse é o momento específico em que a paixão é sentida 
e, não apenas na alma, mas também no corpo, que se altera por processos 
psicofísicos. Na esteira desse pensamento, podemos exemplificar como 
processo psicofísico os sentimentos cravados na alma e que reverberam 
no corpo, como tremores, palpitações, leveza, mansidão, faces do rosto 
rubras etc. O verso “logo que o perfume do invisível te inebriou”, já 
tratado por nós como um norte para interpretarmos a manifestação 
do primeiro estágio, a disponibilidade, é o verso em que, segundo nossa 
percepção, parece representar-se efetivamente o despertar da paixão. 
Em vista disso, fizemos anteriormente, neste capítulo, a ressalva de 
que precisaríamos de mais caminhos analíticos para que pudéssemos 
extrair melhor o potencial do termo “inebriou”, presente na composição, 
em relação ao auditório. A título de recordação, retomando o dicionário 
Priberam (2008-2020), vemos que inebriar é, em seu sentido figurado: 
“Extasiar, arroubar; deliciar; encantar”. Isso nos permite considerar 
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que o auditório, ao presenciar o desnudamento espiritual do orador e 
ter seu próprio estado de espírito, também, tomado de maneira íntima 
(sua camiseta vestida ao contrário), sente prazer por não só assistir, mas 
experienciar um momento de descoberta “do eu” do orador evocando-o a 
fazer o mesmo. Tal possiblidade de poder ter no orador um modelo de se 
despir e livrar-se de qualquer amarra, oferece-lhe o sabor da liberdade. 
O fato de permitir que aconteça toda a performance do orador, que é 
ousada e ao mesmo tempo instigante, faz o auditório dar acesso para o 
orador explorar suas crenças e valores. Por conseguinte, cria uma laço 
identitário, o que faz o auditório legitimar a performance de “busca pela 
verdade íntima”, pois confia no orador, e só a confiança poderia fazê-lo 
se sentir preparado e seguro para enxergar o orador e a si mesmo com 
uma ótica nunca vista antes, o que é perceptível na novidade de espírito 
sendo florescida, confessada nos versos:

Para me despir e ser quem eu sou

Logo que o perfume do invisível te inebriou

Segundo a releitura de Aristóteles, feita por Figueiredo (2020, p. 37),  
o sentimento da confiança “é o oposto do medo. É acompanhada 
da esperança (antecipação) das coisas que levam à segurança como 
algo próximo”. Embasados nessa definição, constatamos o auditório 
exprimindo sua confiança no orador, pois sua posição não é apenas 
de negar o medo ante às movimentações do orador, mas de expressar 
a credibilidade que depositou nele e a esperança de vivenciar uma 
experiência benévola. Já que o medo desperta a dor e paralisa o ser, a 
confiança carrega em si o aconchego e a vontade de agir, de seguir em 
frente, pois o ser confiante acredita naquele em que se apoia. Além do 
mais, o desafio proposto ao auditório é auspicioso, logo, só um sentimento 
acompanhado pelo prazer é capaz de fazê-lo enfrentar o desafio. Para um 
enfrentamento, a necessidade de ter confiança e ver no orador alguém 
digno de crédito é indispensável. O termo inebriado, forçosamente, 
nos alude à outra paixão sentida pelo auditório em estudo, a saber, a 
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calma. Esse sentimento de calma, que detectamos em nosso objeto de 
análise, é elucidado por Figueiredo (2020, p. 36), em sua releitura de 
Aristóteles, da seguinte forma: “configura o estado de apaziguamento 
após um tormento estrondoso e recria a simetria entre os sujeitos.” 
Ora, como vimos, inicialmente, a desarmonia pairava no ambiente, que 
no entendimento implícito da composição, é a inquietação do orador 
por sentir uma enorme falta de estar em sintonia consigo mesmo. E 
isso é comungado pelo auditório, que tem do orador a disposição 
para que caminhem juntos a fim de que ambos possam se ver sem o 
obscurantismo que os aprisionava. Esse laço identitário revela-nos que a 
relação entre o auditório e o orador era, de certo modo, um desencontro, 
uma visão deturpada que tinham deles mesmos. Entretanto, esse estado 
de espírito é vencido pela confiança conquistada. Por consequência da 
confiança, do medo vencido, do mal-estar de se verem “embaçados” 
na relação desfeito, o auditório confiou no orador e viu nele a solução 
para esse problema, tendo esperança de um ambiente mais harmônico. 
Assim, pelo que vimos, obteve o resultado e colheu o fruto provindo 
dessa confiança: o estado inebriado, ou seja, leve, extático e seguro. 

A Mudança de julgamento é o quarto estágio da trajetória das paixões, 
e nosso capítulo continua averiguando se nosso objeto cumpre ou não o 
rito proposto por essa teoria. Figueiredo (2020, p. 45) explica que, após o 
despertar da paixão, há um impacto nos estados cognitivos concernentes 
às crenças e aos julgamentos por parte do auditório. Arrebatado pela 
paixão suscitada, o auditório tem seus juízos de valores divergidos, 
isto é, julga, opina e pensa com maior intensidade, de um modo mais 
original, ou intensifica algo que antes era mais ameno, ou até muda 
completamente o modo de pensar em relação a um tema, por exemplo. 
O fato é que nesse estágio – mudança de julgamento – o corpo físico e a 
alma caminham consonantes direcionados a uma causa. Esse estágio, 
em nosso objeto de análise, é subentendido pelo fato de o auditório 
ter seu juízo e sua crença divergidos, no seguinte aspecto: o auditório 
percebe que seu juízo sofrera uma evolução, ou seja, seu julgamento 
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sobre o orador, que outrora lhe parecia obscuro e desajustado, agora 
é julgado e acreditado de outra maneira. O ambiente, que era seco e 
ofusco, tornou-se mais verdadeiro e nítido, uma espécie de epifania. 

Chegou o momento de olharmos para o nosso objeto e vermos se ele 
concluiu ou não o último estágio da trajetória das paixões, a ação, que 
vem a ser o momento em que vemos o auditório conduzido a agir e se 
mostrar disposto para atuar no mundo reverberando o que sua alma e 
corpo estão clamando fazer (FIGUEIREDO, 2020, p. 46). Na composição 
em estudo, o último verso, coincidentemente, parece nos dar indícios 
para entendê-lo, sem nos esforçarmos para isso, de que se refere a uma 
alusão em se tratando da ação tomada pelo auditório averiguado neste 
capítulo. Vejamos o verso:

E o que tava quietinho ali se mostrou, meu bem

O auditório, que tinha seu “eu mais verdadeiro” escondido, e não 
se sentia seguro, nem consciente de torná-lo visível, agora tomou a 
ação de revelá-lo: “o que tava quietinho ali se mostrou, meu bem”. O 
auditório, vendo o orador capaz de encontrar sua essência mais pura e 
se sentindo atiçado para fazer o mesmo, porque foi conduzido, sentiu 
confiança e extasiou-se por isso. Dessa forma, partiu para o ato de tornar 
seu espírito nu, tal como o orador. Ambos invisíveis. Sendo quem eles 
são. Confiantes. Apoiados no entrelace da relação dos dois. Precisaram 
buscar a invisibilidade de tudo que os ofuscava e os enchia de modos 
de “não ser” ou “ser falso”, para que, invisíveis, isto é, desprendidos da 
escuridão da verdade de seus interiores, tornassem-se visíveis. Visíveis, 
como nunca antes foram.

cOnsiderações finais

No presente capítulo, propusemo-nos a pôr a composição da 
canção “Perfume do Invisível” sob análise, guiada pela teoria proposta 
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por Figueiredo (2020), exposta no capítulo teórico deste livro. Após 
concluirmos nossa análise, vamos reforçar e enfatizar proposições 
conclusivas, que pensamos ter obtido em nossa averiguação qualitativa. 
Salientamos, também, que a teoria citada nos guiou na interpretação de 
nosso objeto de análise. Vejamos, pois, as conclusões que se tornaram 
possíveis a partir da análise empreendida.

Nosso objeto de análise seguiu integralmente os estágios da trajetória 
das paixões. O auditório tinha em si a disponibilidade, o primeiro estágio, 
aberto e acessível, demonstrando ter, em seus valores,  a flexibilidade 
para mudar suas crenças, isto é, almejar valores evolutivos. Isso 
porque, ele tinha hábitos (desarmônicos) com os quais não se satisfazia 
completamente, o que o fazia querer uma experiência de um estilo novo 
para o seu ser.

O auditório viu no orador alguém que condizia com o que ele era 
e gostaria de ser, o que estabeleceu um laço identitário entre ambos. 
A identidade, o segundo estágio, entre ambos, pode ser resumida 
deste modo: ambos estavam presos na condição de “ser aquilo que 
não gostariam de ser”, mas buscavam inquietamente “ser aquilo que 
consideravam realmente ser”. A busca era pela verdadeira essência de 
seus íntimos. 

O auditório, em estado de disponibilidade e com vínculo identitário 
com seu orador, mostrou-se extasiado ao ver o desnudamento da alma 
exposta e chamativa, ativando o despertar da paixão, o terceiro estágio, 
da calma, sendo que, antes, o ambiente estava em desequilíbrio. Ao ver 
o orador mostrando uma versão mais verdadeira de sua alma, sentiu, 
além da calma (leveza, êxtase e bem-estar), a confiança de que estava 
diante de um orador que lhe propiciava algo bom e apontava-lhe um 
caminho seguro.

Movido pelos sentimentos da calma e da confiança, o auditório 
teve sua mudança de julgamento (o quarto estágio). O que julgava quase 
inerente a si e ao seu orador, em se tratando de um estilo de vida 
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ofuscado, sem transparência, passou a julgar o contrário, que em suas 
vidas, poderia sim, a verdade essencial do íntimo de cada um revelar-se.

O ciclo da trajetória das paixões se fecha em nossa análise, tornando 
evidente a tomada de ação (o quinto e último estágio). O auditório, 
tendo em sua alma e em seu corpo, os saberes, as crenças e as paixões 
movimentadas e prontamente dispostas para agir, deixa-se nu também, 
assim como seu orador. Agora, é ele que se mostra na sua versão mais 
íntima e essencial, isto é, mais livre, solto de amarras convencionais 
e rígidas. Desse modo, conduz-nos à reflexão de que tomou para si a 
atitude de levar a vida adiante, impregnada pelo “perfume do invisível”, 
ou seja, com coragem de viver mais próximo da verdade que lhe é 
mais aconchegante e realizável. Decide ter, em sua vida, o aroma da 
verdade e ser visto de modo invisível, isto é, sem armaduras e correntes 
prisioneiras.
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AS PAIXÕES DOS VULNERÁVEIS:
ANÁLISE RETÓRICO-PASSIONAL DE RELATOS 

DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

Gabriel Henrique Haddad

O Brasil, atualmente, sofre por diversas formas de exclusão social, 
uma delas é caracterizada pela ampla e complexa população em situação 
de rua. Tal fenômeno é decorrente de uma população heterogênea, 
com aspectos singulares e específicos, que enfrentam problemas 
relacionados ao desemprego, incidências e agravamento de problemas 
de saúde mental, uso abusivo de diversas drogas e rompimento dos 
vínculos afetivos e familiares. 

Com base em nossas observações sobre esse fenômeno da população 
em situação de rua, pudemos notar que muitas são as causas que levam 
um indivíduo a essa condição, contudo, são poucas as informações 
sobre a tomada de decisão dessas pessoas à luz da perspectiva retórico-
passional. Sendo assim, temos como intuito desta pesquisa evidenciar 
os efeitos passionais que podem ser capazes de persuadir um indivíduo 
e de como essa persuasão age no caráter psicofísico do ser, ao ponto de 
levá-lo à situação de rua e de vulnerabilidade. 

Para efetuar tal investigação, partimos da descrição feita por 
Aristóteles acerca das paixões e das proposições teóricas de Figueiredo 
(2018, 2019) ampliadas neste livro. Por meio do método de cunho 
etnográfico e da pesquisa de campo efetuada com o uso de entrevistas 
semiestruturadas, são investigadas as paixões vivenciadas por pessoas 
em situação de rua da cidade de Franca, SP. Analisaremos as transcrições 
das entrevistas com essa amostra da população, na busca de evidências 
motivadoras que possivelmente exerceram papel crucial na “tomada de 
decisão” dessas pessoas, com capacidade de levá-las ao seu extremo, 



trajetória das paixões: uma retórica da alma

255

submetendo-as a condições de miséria e vulnerabilidade. Com base no 
exposto, acreditamos que esta pesquisa pode contribuir para o campo 
teórico da Retórica, por analisar e refletir sobre como a instância do 
pathos pode influenciar na construção dos aspectos persuasivos.  

Para se alcançar a persuasão por meio do pathos, é necessário que 
o discurso seja deslocado do campo racional para o passional, o que 
só se torna possível mediante uma “disponibilidade emocional” do 
ouvinte. Assim, essa nova teoria traz consigo os desdobramentos dessa 
disposição e como essas emoções podem ser atingidas. 

Diante dessa conceituação proposta por Figueiredo (2018, 2019, 2020), 
investigaremos possíveis aplicações dessa teoria. O objetivo será refletir 
sobre as paixões aristotélicas em seu maior alcance e como os impactos 
da ação, advindos do despertar da paixão, conduzem o pensamento 
humano. Amparando-se na perspectiva da Trajetória das Paixões 
(FIGUEIREDO, 2018, 2019, 2020) a pesquisa focará, principalmente, no 
último estágio: a ação. 

Por meio desse último estágio, proporemos, de forma inovadora, um 
estudo inverso das etapas passionais. Partindo da ação, investigaremos 
as motivações dos entrevistados, com vistas de evidenciar as possíveis 
paixões que foram por eles vivenciadas para que tomassem, como 
escolha, o abandono do lar e se submetessem à situação de rua.

pessOas em situaçãO de rua

Para que se possa estabelecer uma melhor compreensão deste 
trabalho, é imprescindível que façamos a caracterização da população 
que se encontra em situação de rua. 

Essas pessoas à margem da sociedade são comumente intituladas de 
forma depreciativa e difamante. Dentre algumas delas estão: pedintes, 
mendigos, vagabundos, malandros, andarilhos e outros. Contudo, 
definições como essas, além de serem carregadas de preconceito, 
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trazem, às avessas, o que de fato essas pessoas são e lhes negligenciam 
os seus direitos como cidadãos. 

A fim de minimizar esses adjetivos pejorativos, foi criada uma 
terminologia adequada para denominar essas pessoas: População em 
Situação de Rua.

Diante do desafio na criação de políticas públicas que pudessem 
amparar essa população, foram necessários vários estudos e pesquisas 
aprofundadas para que se chegasse a uma identificação em comum. 
Assim, a população em situação de rua fica definida como:

[...] grupo populacional heterogêneo que possui em comum 
a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos 
ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional 
regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas 
degradadas como espaço de moradia e de sustento, de 
forma temporária ou permanente, bem como as unidades 
de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia 
provisória. 

(Definição utilizada no Decreto Presidencial 7.053 de 23 de 
dezembro de 2009)

Em vista da pluralidade de indivíduos, é de suma importância 
reconhecer suas individualidades e esclarecer que cada um desses 
cidadãos possui uma história única, que diverge entre as origens e 
as referências sociais. Posto isso, fica evidente que um tratamento 
massificado em relação a essas pessoas se mostra inadequado e ineficaz.

A heterogeneidade identificada na População em Situação 
de Rua evoca o reconhecimento da diversidade dos grupos 
existentes nas ruas e suas distintas localizações na 
cidade. São diversos os grupos de pessoas que estão nas 
ruas: imigrantes, desempregados, egressos dos sistemas 
penitenciário e psiquiátrico, entre outros, que constituem 
uma enorme gama de pessoas vivendo o cotidiano das 
ruas. (BRASIL, 2008, p. 8.)
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Os aspectos causais que motivam essas pessoas a viverem nas ruas 
são variados e, muitas vezes, até inter-relacionados. Questões como 
desentendimento familiar, desemprego, uso de drogas e transtornos 
psicológicos são, por exemplo, fatores que impulsionam o abandono do 
lar.  Nesse sentido, é normal que as políticas públicas utilizem os mais 
variados setores capacitados para auxiliar, de modo compatível, essa 
população fragilizada, e que visem alcançar a individualidade de cada 
pessoa, com respeito às suas condições e especificidades.

Para ilustrar a complexidade dessa população, apresentaremos, a 
seguir, um estudo, que teve como objetivo quantificar e investigar as 
características socioeconômicas dessas pessoas, em âmbito nacional. 
Os dados a seguir foram retirados do “CENSO NACIONAL SOBRE A 
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CENSO POP RUA”, realizado 
entre outubro/2007 e janeiro/2008: 

31.922 adultos em situação de rua, o que equivale a 0,06% da 
população dos municípios pesquisados.

Perfil:

» 82% das pessoas em situação de rua eram homens.

» Mais da metade (53%) possuía entre 25 e 44 anos.

» 67% das pessoas se declararam pardas ou negras – proporção bem 
maior do que na população brasileira em 2008 (45%).

» 52% possuíam algum parente que morava na mesma cidade em que 
estavam vivendo.

Principais motivos para viver na rua: problemas com álcool/drogas 
(36%); desemprego (30%) e desavenças com a família (29%).

Origem: 76% sempre viveram no município em que moravam ou em 
municípios próximos, contradizendo o senso comum de que as pessoas 
em situação de rua são oriundas de outros estados/regiões do país.
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Trabalho:

» 71% eram trabalhadores com alguma atividade remunerada. Dessas 
atividades destacam-se: catador de materiais recicláveis (28%), flanelinha 
(14%), construção civil (6%) e limpeza (4%). Somente 2% afirmaram estar 
trabalhando com carteira assinada.

» Apenas 16% pediam dinheiro como principal meio para a 
sobrevivência.

» 25% não possuíam documento de identificação, dificultando 
a obtenção de emprego formal e o acesso a serviços/programas 
governamentais.

Alimentação: 80% diziam conseguir fazer ao menos uma refeição por 
dia.

Acesso a benefícios: 89% afirmaram não receber qualquer benefício 
social. Dentre os que recebiam, destacaram-se: aposentadoria (3%), Bolsa 
Família (2%) e BPC (1%).

Escolaridade:

» 74% sabiam ler e escrever.

» 17% não sabiam escrever e 8% apenas assinavam o próprio nome.

» 64% não concluíram o 1º grau (Ensino Fundamental).

» 95% não estudavam na época da pesquisa.

Os resultados dessa pesquisa nacional, em síntese, demonstram os 
seguintes dados: a predominância de população masculina (82%); idade 
entre 25 e 44 anos da maioria (53%). Dentre os motivos para morarem 
nas ruas, segundo a pesquisa, foram elencados como os principais: 
problemas com álcool/drogas, desemprego e desavenças familiares.

A maior parte da população pesquisada tem histórico de inserção 
no mercado de trabalho, cerca de 71% exercem alguma atividade para 
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obtenção de renda. Em relação à alimentação, 80% dos participantes 
conseguem fazer ao menos uma refeição por dia, além disso, a 
predominância de pessoas que não têm nenhum acesso aos benefícios 
do Estado chega 89% dos entrevistados.

Embora não haja outro CENSO - POP RUA mais recente, existe um 
estudo realizado pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) 
em 2016, em que se estima haver cerca de 101.854 pessoas vivendo em 
situação de rua no Brasil. Na cidade de Franca-SP, onde a pesquisa foi 
realizada, segundo informações da Secretaria de Ação Social, o Centro 
POP (Centro de Referência Especializado para a População em Situação 
de Rua) atende, em média, 300 pessoas em situação de rua no município. 
A comprovação da vulnerabilidade dessa população se confirma diante 
desses dados, e ainda reforça a necessidade de políticas públicas 
adequadas para o amparo desses cidadãos.

As pessoas em situação de rua, além de estarem em uma condição 
de extrema dissociação, sofrem, diariamente, violações de seus direitos 
perante uma sociedade que oprime e ignora sua existência. “Desprovida 
de informações e acesso aos direitos básicos, a população em situação 
de rua depara-se diariamente com violações, não só dos direitos sociais, 
assegurados por lei, mas dos direitos fundamentais de todo e qualquer 
ser humano”. (BRASIL, 2015, p.17)

Por fim, tendo esses dados como parâmetros, entendemos ser de 
extrema necessidade a busca por alternativas que possam auxiliar, de 
algum modo, a resolução desse fenômeno da população em situação 
de rua. Surge a lembrança do cantor Criolo (2017) que, ao tratar da 
desigualdade em uma de suas canções, afirma que “este abismo social 
requer atenção”. 

Com intuito de rejeitar paradigmas preconceituosos e contribuir 
para novos caminhos de estudos, nesta pesquisa, pretendemos, por 
meio de uma análise retórico-passional, investigar, diante dos relatos 
de alguns desses cidadãos em situação de vulnerabilidade, dentre suas 
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particularidades, quais foram as possíveis causas do abandono de seus 
antigos lares.

prOcedimentOs metOdOlógicOs

Partindo dos estudos propostos por Figueiredo (2018, 2019) e no 
capítulo teórico deste livro, a presente pesquisa busca evidências de 
questões passionais, sob a ótica aristotélica, nas falas da população em 
situação de rua. A partir dessa hipótese, verificada de forma empírica 
as condições desta investigação, diante dos estudos teóricos e suas 
aplicações, levantamos a questão norteadora desta pesquisa: Será que a 
decisão dessas pessoas em morar nas ruas foi motivada por uma paixão 
(emoção) vivenciada?

Assim, elaboramos um instrumento investigativo que, de acordo 
com o nosso entendimento, é capaz de averiguar se tais condições 
hipotéticas podem ser consideradas válidas. Devido à especificidade do 
corpus do presente trabalho e por se tratar de questões de grupos sociais, 
foi escolhida, como metodologia mais apropriada de investigação, a 
etnografia. O princípio desse método é justamente estudar a cultura e o 
comportamento de determinados grupos sociais.

A pesquisa de campo foi realizada na cidade de Franca, interior 
paulista, onde se efetuou entrevistas com pessoas em situação de rua.1 
Essas entrevistas foram elaboradas de forma semiestruturada, pelo 
próprio pesquisador, assistido por profissionais das áreas de Serviço 
Social e Psicologia, visando uma abordagem direcionada e baseada nos 
preceitos fundamentais da dignidade humana. 

Com base no referencial teórico adotado, buscaremos entender 
as compreensões das pessoas entrevistadas acerca das experiências 
vivenciadas e, assim, tentar localizar, em suas falas, possíveis paixões 
despertadas nessa população em situação de rua que possam justificar, 

1 Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Franca.
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sob a luz da teoria retórica aristotélica e da trajetória das paixões, a 
motivação para o abandono do lar e a escolha de viver na rua. 

análise retóricO-passiOnal de relatOs de pessOas em 
situaçãO de rua

As transcrições selecionadas para análise se referem a três das 
entrevistas realizadas pelo pesquisador. Para melhor discernimento e, 
principalmente, prezando pelas garantias de sigilo e confidencialidade 
dos entrevistados, conforme previsão legal e termos de consentimento, 
foram utilizadas letras e números para a identificação dos participantes, 
os quais serão apresentados como P1 (participante 1), P2 (participante 2) 
e P3 (participante 3).

A seguir, cada uma das três entrevistas será apresentada na íntegra, 
seguida de sua análise retórico-passional.

análise – p1

1 - QUAL SEU NOME E SUA IDADE?

- O. M., 37 anos.

2 -VOCÊ SE IDENTIFICA COMO MULHER, HOMEM, NENHUM 
DOS DOIS OU COM UMA MISTURA DOS DOIS?

- Homem.

3 - VOCÊ SE SENTE ATRAÍDO POR MULHERES, HOMENS, OS 
DOIS, NENHUM DOS DOIS OU SE ATRAI POR PESSOAS INDE-
PENDENTEMENTE DO GÊNERO?

- Só mulheres.

4 - ONDE VOCÊ NASCEU?
- Ribeirão.
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5 - VOCÊ TEM FAMÍLIA? ONDE ELES MORAM?
- Tenho cinco irmãs e tenho um irmão também.

6 - CASO TENHA FAMÍLIA, ELES JÁ PROCURARAM POR VOCÊ 
E TENTARAM  LEVÁ-LO NOVAMENTE PARA O LAR?

- Não, não...

7 - VOCÊ FAZ OU JÁ FEZ USO DE DROGAS?
- Já.

8 - COMO ERA A CONDIÇÃO FINANCEIRA EM QUE VIVIA?
- Crítica, de pobre.... era difícil, era difícil “memo”.

9 - QUAL FOI O MAIOR MOTIVO QUE O FEZ VIR MORAR NA 
RUA?

- Briga com família, desunião... larguei da mulher... ela tem mui-
to ciúmes, ela tem muito ciúmes. 

10 - QUAL FOI A EMOÇÃO MAIS FORTE QUE VOCÊ SENTIU AN-
TES DE TOMAR ESSA DECISÃO?

- Foi a perca da minha mãe, na adolescência... depois que eu 
perdi minha mãe, aí eu amiguei com uma mulher, aí larguei e 
vim morar na rua. Ela me traiu um monte de vez já, muita briga 
também, né... porque ela tinha muito ciúmes.

11 - QUAL O SENTIMENTO MAIS IMPORTANTE PARA VOCÊ?
- Só de dor, só de dor, sentimento de alegria e felicidade tem 
não...

12 - QUAL ERA SEU MAIOR SONHO ANTES DE MORAR NA 
RUA? HOJE ESSE SONHO CONTINUA O MESMO?

- Casar de novo, ter uma casa, ver meus filhos... tenho uma filha 
de 17 anos e um filho de 13 anos.

13 - VOCÊ SE ARREPENDE? 
- Não... não... 
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14 - VOCÊ JÁ BUSCOU AJUDA DE PROFISSIONAIS COMO AS-
SISTENTES SOCIAIS OU PSICÓLOGOS?

- Não... ts ts... não.... 

15 - O QUE VOCÊ MUDARIA NO MUNDO? 
- Eu num sei... 

O relato acima descrito evidencia a traição como um dos fatores que 
motivaram o entrevistado a abandonar o lar. Sabemos que a quebra da 
fidelidade e a deslealdade vivida numa traição podem despertar tanto a 
paixão da Indignação, quanto a do Ódio. A quebra da confiança depositada 
em um cônjuge pode gerar desconforto, tristeza, aversão e dissociação.

Embora P1 não tenha se delongado em suas considerações, ainda 
assim se tornou possível a identificação de alguns aspectos passionais em 
seu discurso que pudessem justificar sua escolha, isto é, a experiência 
da Indignação e do Ódio. Outrossim, é razoável aludir a outra emoção 
diante da análise do fragmento “Casar de novo, ter uma casa, ver meus 
filhos”. Nele, a paixão da Confiança pode estar presente, visto que essa 
emoção está relacionada à esperança e à crença que o aproximam de 
meios para a salvação.

Para colocar em evidência os aspectos metodológicos sob a ótica da 
“trajetória das paixões”, conforme Figueiredo (2018, 2019), investigaremos 
todas as etapas que compõem esse percurso. É importante frisar que a 
etapa da ação será o ponto de partida na análise dos quatro entrevistados, 
afinal, todas as pessoas entrevistadas tomaram a decisão de morar na 
rua. Sendo assim, o objetivo da análise será a identificação das quatro 
demais etapas. Vejamos como isso se deu.

O início do discurso de P1 serviu como identificação do entrevistado, 
pois trouxe informações como: nome, idade, sexo e gênero. Verificamos, 
também, que o participante é um homem negro. Posteriormente, 
levantamos alguns questionamentos mais específicos, o que possibilitou 
o desenvolvimento da análise.
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Durante a entrevista, por mais que tenha aceitado e concordado com 
os termos da pesquisa, P1 aparenta ser quieto, introvertido, isso pode 
ser notado diante de suas respostas curtas e diretas.

Foi possível identificar, por meio da quarta pergunta, que ele não 
havia nascido na cidade de Franca, mas, sim, em Ribeirão Preto, há 
aproximadamente 90 km (noventa quilômetros) de distância, e que havia 
deixado a cidade por não se sentir confortável perto dos parentes.

Em relação a esses parentes, P1 esclarece ter irmãos em sua cidade 
natal:

“Tenho cinco irmãs e tenho um irmão também... todos de 
Ribeirão.”

Conseguinte,  levantamos a hipótese de um retorno ao lar, seguida 
da pergunta, cujo conteúdo era se a família já havia procurado por ele. 
Porém, essa hipótese foi negada pelo entrevistado. Questionado sobre a 
situação financeira em que vivia, o homem, de modo sucinto, descreve 
como sendo de pobreza. 

Segundo P1, o que o motivou a abandonar tudo e viver na rua foram 
as brigas entre seus familiares e o ciúme que sua companheira sentia. 
Ademais, ao responder sobre a emoção vivenciada, o participante cita a 
perda da mãe na adolescência. Nesse ponto, podemos levantar a hipótese 
de que o entrevistado tenha vivenciado a paixão da Indignação. 

A respeito dessa paixão aristotélica, Michel Meyer, em seu prefácio 
à obra Retórica das Paixões, faz uma correlação entre a indignação e a 
compaixão (ou piedade). Vejamos como o filósofo as descreve:

A piedade volta-se para aqueles que estão relativamente 
próximos, mas não em demasia, sendo de temer que sua 
sorte negativa nos atinja. Entretanto, a piedade concerne 
antes de tudo àqueles que se julgam de tal maneira acima 
dos outros que se mostram inconscientes das desventuras, 
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das reviravoltas, em sua, das paixões que podem sobrevir. 
Tudo o que diz respeito à desventura dos homens, 
forçosamente não voluntário, excita a piedade.

A piedade reflete também uma certa distância, embora 
se suponha uma participação, uma identificação. A 
indignação é sem dúvida o movimento completamente 
oposto da alma. Quando a piedade e a indignação afirmam: 
‘Isso não deveria ter acontecido’, procedem, uma do 
distanciamento do interessado, a outra, da aproximação. 
Todavia, o que Aristóteles sublinha expressamente é que 
a indignação reflete a não-aceitação (moral) do espetáculo 
das paixões, de sua desordem. (MEYER, 2000, p. XLVI, 
grifos nossos). 

Na descrição feita por Meyer, a indignação suscita naquele em que tal 
paixão é despertada o pensamento de ‘Isso não poderia ter acontecido’. 
Tal pensamento pode ser ratificado pela visão de Aristóteles, mencionada 
por Meyer (2000), quando afirma que a indignação expressa uma não 
aceitação de cunho moral do despertar dessa paixão, bem como a 
desordem que ela desencadeia emocional, psicológica e cognitivamente.

Em relação ao que Aristóteles discrimina como a paixão da 
indignação, vejamos esta citação:

Falemos então [...] sobre a indignação, contra quem as 
pessoas se indignam, por quais razões e em que disposição; 
[...] se a indignação é sentimento de pesar por quem parece 
ser feliz imerecidamente, fica claro, em primeiro lugar, 
que não é possível indignar-se contra todos os bens; de 
fato, se uma pessoa é justa ou corajosa, ou se deve alcançar 
uma virtude, não se sentirá indignação contra ela (pois 
nem há sentimentos de compaixão causados pelos defeitos 
contrários a essas qualidades) mas sim pela riqueza, pelo 
poder e por coisas análogas das quais [...] são merecedores 
os bons; [...] segue-se necessariamente que contra os que 
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têm o mesmo bem, se por acaso o têm há pouco tempo e 
graças a ele são felizes, sente-se maior indignação; [...] A 
razão é que uns parecem possuir bens que lhes são próprios 
e os outros não [...] de sorte que os demais parecem ter 
posse do que não lhes pertence. [...] se alguém, mesmo 
sendo bom, não alcança o que lhe convém isso provoca 
justa indignação. (ARISTÓTELES, 2000, p. 61-62).

De acordo com o que foi discutido pelo mestre estagirita, a indignação 
é sentida por aqueles que julgam imerecido o bem obtido por outrem, 
quando não merecem tal bem. Da mesma forma, sente-se indignação 
quando alguém bom, merecedor de certo bem, não o alcança. Portanto, 
P1, possivelmente, pode ter sido afligido pela indignação, por ter julgado 
sua condição, antes de viver em situação de rua, imerecida (por ter 
sofrido, como descreve em seu depoimento, traições e ter se envolvido 
em diversas brigas com a ex-mulher em razão de ciúmes). Assim, por 
julgar imerecido o sofrimento trazido pela situação em que se encontrava 
com sua antiga esposa, P1 demonstra justificativas plausíveis para a 
descrição da paixão da indignação em seu discurso.

Dessa forma, a indignação sentida por P1 pode ter sido o gatilho 
emotivo que suscitou sua ação de abandonar seu antigo lar e passar a 
viver em situação de rua. Como foi trazido por Figueiredo (2018, 2019) 
em sua ‘trajetória das paixões’, o estágio da ação é o último em sua 
descrição do percurso psíquico e físico pelo qual uma emoção passa em 
seu despertar na alma humana. Em nosso estudo, a ação avaliada no 
percurso de Figueiredo está implícita: a decisão dos entrevistados de 
viverem em situação de rua. 

Uma vez que o estágio da ação está patente no corpus do estudo, 
vejamos como os outros estágios da trajetória possivelmente ocorreram 
em relação às emoções relatadas por P1.

O primeiro estágio, a disponibilidade, diz respeito à disposição 
cognitivo-emocional que o sujeito, que será acometido por determinada 
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paixão, deve possuir para que tal emoção, de fato, seja evocada em sua 
alma. Nessa etapa, se a pessoa que é alvo da paixão possuir predisposição 
para que ela seja semeada em sua psique, a trajetória encontra sinal 
verde para o desenrolar dos estágios subsequentes. Vejamos de que 
forma isso pode ter acontecido com P1.

P1, em seu depoimento, nos confessa que sua relação familiar não 
estava nada próxima do ideal. Ele ainda menciona que vivia em situação 
de desunião e de brigas constantes com seus familiares, além de 
considerar a perda de sua mãe o estopim para o descontrole emocional 
em sua vida.

Por meio do contexto familiar que P1 descreve, é possível enquadrar 
a possível disponibilidade que fundamenta o despertar da indignação 
em sua vida. Por considerar a situação em que vivia como crítica, P1 tem 
todas as justificativas para que seu contexto familiar seja considerado 
por ele mesmo como imerecido, o que, por sua vez, dá margem para a 
predisposição à emoção da indignação.

Passemos agora à análise do estágio da identificação, o segundo, 
de acordo com Figueiredo (2018, 2019). Segundo a autora, só se pode 
sentir determinada emoção quando nos identificamos com ela. 
Em outras palavras, só podemos sentir uma emoção se ela está de 
acordo com a nossa construção cognitiva, se ela tem coerência com a 
nossa constituição psicofísica e está em consonância com as nossas 
predisposições emocionais.

O depoimento de P1 fornece as pistas necessárias para fundamentar 
nossas proposições analíticas e, a respeito da etapa da identificação, 
podemos ressaltar a conjuntura familiar precária em que o entrevistado 
diz ter vivido antes de sua situação de rua. Analisando suas respostas, 
é plausível pensarmos que alguém em tal condição, que sofre com 
as desavenças e  problemas familiares, da forma com que descreve 
o entrevistado em questão, esteja familiarizado com a emoção da 
indignação, que a sinta recorrentemente. Portanto, tal emoção pode 
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encontrar facilmente consonância com o arcabouço emotivo de P1. E, 
assim, outro estágio pode ser considerado “conquistado” pela paixão da 
indignação para que ocorresse seu despertar em P1.

Vejamos, então, como pode ter-se dado o próximo estágio da 
‘trajetória das paixões’: o despertar da paixão. Essa etapa descreve o 
que uma emoção nos causa fisicamente. Ainda nesse estágio, podemos 
observar como um processo cognitivo resulta em processos físicos, que 
Aristóteles (2012) e Meyer (2000) descrevem como de dor ou prazer.

No depoimento analisado, temos contato com argumentos que 
fundamentam a proposição de que P1 tenha passado pelo estágio 
do despertar da paixão. Ela pode ser observada no relato da tristeza 
ocasionada pelo falecimento da mãe, o que foi agravado por outras 
emoções arrebatadoras.  Ademais, quando responde à questão que o 
interroga acerca do sentimento mais importante na situação em que 
viveu, P1 menciona que sentiu dor e, complementa, ao afirmar que 
alegria e felicidade eram ausentes em sua realidade.

Para que possamos relacionar o depoimento de P1 com o estágio do 
despertar da paixão, vejamos como o Dicionário do Google define dor: 

sensação penosa, desagradável, produzida pela excitação 
de terminações nervosas sensíveis a esses estímulos, e 
classificada de acordo com o seu lugar, tipo, intensidade, 
periodicidade, difusão e caráter.

mágoa originada por desgostos do espírito ou do coração; 
sentimento causado por decepção, desgraça, sofrimento, 
morte de um ente querido etc.

De acordo com a descrição do verbete ‘dor’, podemos compreender 
de que forma e em qual conjuntura é possível afirmar que o estágio 
do despertar da paixão foi, literalmente, sofrido por P1. Dessa forma, 
nossa proposição analítica encontra justificativa clara no discurso do 
entrevistado.
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Tais observações nos levam ao estágio subsequente da trajetória das 
paixões, a mudança de julgamento, que será o último a ser analisado, 
visto que o quinto estágio, o da ação, está implícito na decisão do 
entrevistado em viver em situação de rua.

Em relação ao quarto estágio, Figueiredo (2018, 2019) o descreve 
como um subproduto da sensação de dor ou prazer evocada no sujeito 
que experienciou determinada emoção. Nessa etapa, nossas crenças 
e verdades são alteradas justamente pela dor ou prazer vivenciado no 
estágio do despertar da paixão. Em outras palavras, é nesse estágio 
que, o que acreditávamos ser verdade sofre profunda alteração.

A mudança de julgamento provavelmente se deu no momento em 
que P1 percebe que as brigas entre seus familiares e a falta de confiança 
em seu relacionamento corroboram o sentimento de ausência associado 
à morte da mãe. Evidencia-se, dessa maneira, que aquele convívio se 
transfigura em algo insustentável. 

De acordo com o relato, P1 leva a situação indesejável de sua relação 
de brigas e traições até o ponto extremo, em que não pode mais suportar 
viver daquela maneira, e, então, altera seu julgamento em relação à 
situação vivida. É como se expressasse: “Chega! Não dá mais”. É possível 
verificar, portanto, que a mudança de julgamento por ele vivenciada 
prenuncia a decisão que alterará o rumo de sua vida.

A tomada de decisão só é possível em decorrência de uma mudança 
de concepção em relação a uma dada situação, ou seja, só decidimos 
alterar algo quando concebemos, racional e emocionalmente, que o 
estado atual não está de acordo com o que almejamos.

Como podemos ver, no curso de ações descritas por P1 em seu 
depoimento, esse é exatamente o contexto em que se encontra: a 
convivência com sua ex-mulher, em meio a diversas traições e brigas, 
além do ciúme, o fez conceber, ao menos emocionalmente, a ideia de 
que aquela situação precisava de uma mudança. Assim, ele muda seu 
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julgamento acerca da condição em que se encontrava, pois não suportava 
mais viver daquela maneira.

Com o desenrolar dos quatro estágios da trajetória das paixões em 
relação à indignação sofrida por P1, temos a sua conclusão com o estágio 
da ação, que se dá quando ele decide abandonar seu lar e viver na rua.

Para sintetizar, nessa entrevista puderam ser observadas todas as 
etapas da trajetória das paixões, assim como as paixões da Indignação, 
do Ódio e da Confiança. 

análise – p2

1 - QUAL SEU NOME E SUA IDADE?
- Meu no é R. O., nasci numa sexta feira, 13 de junho de 1984, 
signo de câncer, tenho 35 anos de idade.

2 - VOCÊ SE IDENTIFICA COMO MULHER, HOMEM, NENHUM 
DOS DOIS OU COM UMA MISTURA DOS DOIS?

- Sou homem.

3  - VOCÊ SE SENTE ATRAÍDO POR MULHERES, HOMENS, OS 
DOIS, NENHUM DOS DOIS OU SE ATRAI POR PESSOAS INDE-
PENDENTEMENTE DO GÊNERO?

- Como sendo homem, né, sujeito homem, eu gosto é de mulher.

4 - ONDE VOCÊ NASCEU?
- Franca.

5 - VOCÊ TEM FAMÍLIA? ONDE ELES MORAM?
- Sim, Franca, alguma pequena parte, somos em muitos.
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6 - CASO TENHA FAMÍLIA, ELES JÁ PROCURARAM POR VOCÊ 
E TENTARAM  LEVÁ-LO NOVAMENTE PARA O LAR?

- Muitas vezes, já fui, volto, inclusive, igual tô na rua hoje, às 
vezes fico dois, três dias na rua e uma semana em casa. Mãe é 
uma só, né, é do fundo do coração, não pode ser abandonada.

7 - VOCÊ FAZ OU JÁ FEZ USO DE DROGAS?
- Sim.

8 - COMO ERA A CONDIÇÃO FINANCEIRA EM QUE VIVIA?
- Crítica, já trabalhei e se tiver uma oportunidade de emprego, 
trabalho! Acostumado mais com serviços rurais, na roça.

9 - QUAL FOI O MAIOR MOTIVO QUE O FEZ VIR MORAR NA 
RUA?

- Abuso, cruelmentemente da própria família dos meus irmãos 
mais velho, só isso, já deu pra entender? Dos meus irmãos mais 
velho, abuso, pronto. E minha mãe não podia fazer nada por 
mim, porque meu pai já era finado.

10 - QUAL FOI A EMOÇÃO MAIS FORTE QUE VOCÊ SENTIU 
ANTES DE TOMAR ESSA DECISÃO?

- Eu vou lhe responder agora. Quem ama cuida, igual coração de 
mãe num tem, sua mãe já tentou te matar, uma vez? Esse foi o 
sentimento, que minha mãe tentou me matar uma vez, eu tive 
que pular a janela de casa e morar na rua. E o conselho tutelar 
de Franca sempre me entregava na mão da minha família. Tor-
turado, amarrado na cama, enfrentando a morte de novo, mas 
eu sempre achava uma gretinha na janela, pulava um espaço de 
quase três metros de altura, quase quebrava o pé, mas eu ia pra 
rua. 
Quando o conselho tutelar me achava de novo, às vezes eu tava 
em Ribeirão Preto, Ituverava, tava longe da Franca, às vezes 
com quatorze ou treze de idade. Isso foi com a primeira vez que 
fui pra FEBEM, foi com nove anos que eu tive que fazer isso, pra 
sobreviver, neste mundo frio e cruel que você vê, assim como 
me encontro agora.
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a - POR QUE VOCÊ FOI PARA FEBEM? 
- Ué, porque eu fiz besteira, “157”, assalto. 

b - VOCÊ SE ARREPENDE? 
- Amargamente, sim! 

c - SOBRE A EMOÇÃO MAIS FORTE, O QUE VOCÊ SENTIU?
- Bom... um pouco revoltado. Angústia, tristeza... Aí vem o ódio, 
vem a dor e um pouco de revolta. Um sentimento amargo. 

11 - QUAL O SENTIMENTO MAIS IMPORTANTE PARA VOCÊ?
- Deus ouvir minha oração. O que eu sofri com o joelho no chão 
e a cara no pó, o que eu pedi não só para mim, mas por toda a 
humanidade dessa Terra. Ter minha casa, minha família com 
emprego.

12 - QUAL ERA SEU MAIOR SONHO ANTES DE MORAR NA 
RUA? HOJE ESSE SONHO CONTINUA O MESMO?

- Voltar ao reino da glória de meu pai, Jeová, a nova Jerusalém, 
aonde não existe fome, nem morte, nem sede, não há dor. Tere-
mos o corpo dos anjos, as ruas são ouros e cristais e os muros 
de jaspe. O reino de meu pai Jeová!

13 - VOCÊ SE ARREPENDE DE IR MORAR NA RUA? 
- Não... não... disso não. 

14 - VOCÊ JÁ BUSCOU AJUDA DE PROFISSIONAIS COMO AS-
SISTENTES SOCIAIS OU PSICÓLOGOS?

- Várias vezes, várias vezes, até perdi as contas.

15 - O QUE VOCÊ MUDARIA NO MUNDO? 
- Se eu tivesse condição de alguma coisa? Se Deus me desse a 
bênção que eu pedi tanto pra ele, o que eu mudaria no mundo? 
Dinheiro nada pode fazer isso, somente Jesus, o coração da hu-
manidade só Deus, porque dinheiro não é tudo nesse mundo, a 
ganância é o que nos leva à perdição, principalmente a desobe-
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diência para com Deus, dinheiro não adianta. O que eu mudaria 
nesse mundo, eu vou ser sincero, eu tinha que ser Jesus, algo 
que não sou e nem posso me pôr no lugar dele, sou apenas a 
imagem e a semelhança dele, e não posso mudar a humanida-
de, muito menos o coração do homem. E quando digo homem, 
serve pra mulher também, porque é apenas a costela de Adão.

De acordo com o roteiro de entrevistas, esta segunda análise se 
refere à fala do, aqui identificado, P2, que, segundo nossas observações, 
também se trata de um homem negro. 

Conforme foi citado anteriormente, todas as análises partem da 
Ação, etapa final da trajetória das paixões, sendo assim, evidenciaremos 
as quatro demais fases.

Após as questões iniciais de identificação, durante o percurso 
metodológico proposto pela entrevista, perguntamos a P2 qual foi o 
maior motivo que o fez ir morar na rua, e obtivemos a seguinte resposta:

“Abuso, cruelmentemente da própria família, dos meus 
irmãos mais velho, só isso, já deu pra entender? Dos meus 
irmãos mais velho, abuso, pronto. E minha mãe não podia 
fazer nada por mim, porque meu pai já era finado.”

Levando-se em conta apenas esse trecho da entrevista, é possível 
verificar diversas questões passionais trazidas pelo participante. O fato 
de o entrevistado iniciar sua fala com a palavra “abuso”, de imediato, 
leva-nos à presunção de um trauma de infância.

E é justamente esse sentido que P2 quis explicar em seu depoimento. 
Assumir, perante qualquer circunstância, ter sido violentado 
sexualmente, aparentemente justifica a substituição do termo estupro 
por abuso como forma de amenizar toda a dor causada. A paixão da 
Vergonha, descrita por Aristóteles, pode ser identificada nessa fala, pois, 
segundo o autor, ter relações sexuais com quem não convém e tirar 
proveito de pessoas indefesas são motivos de vergonha. Essa emoção 



trajetória das paixões: uma retórica da alma

274

torna-se mais aguda quando se analisa a expressão “própria família”. A 
proximidade, devido ao parentesco, traz à tona outra paixão aristotélica, 
que é a Indignação. 

Como dissemos, o estágio da disponibilidade decorre de uma 
predisposição passional, ou seja, para que a paixão possa aflorar com 
a capacidade de persuadir, ela precisa encontrar um terreno fértil para 
se desenvolver. No caso de P2, essa disposição é proveniente de seu 
convívio familiar.  

A segunda etapa da trajetória, a identificação, é derivada daquela 
disposição prévia do sujeito e só pode ser alcançada mediante a 
compreensão e a  assimilação emocional. Assim, de modo que se 
possa compreender com mais facilidade esse período, podemos dizer 
que a identificação é o momento em que o indivíduo, após se colocar 
à disposição, traz para sua realidade aquilo que está evidente, pois se 
identifica de algum modo com aquele cenário. 

No decorrer da entrevista, P2 também faz uso da repetição em – 
“meus irmãos mais velho” e “abuso” – isso se traduz como um modo 
de confirmar a sua resposta e não entrar em detalhes sobre o assunto, 
devido ao incômodo passional, tanto que finaliza sua fala com o termo 
“pronto”, ou seja, não havia mais o que dizer. Para o entrevistado aquilo 
já estaria claro.

P2 descreve o ambiente hostil e degradante em que vivia, o que 
entendemos ser a consumação do segundo estágio do percurso 
persuasivo, além disso, ainda nos possibilita elencar duas paixões 
descritas por Aristóteles: o Ódio e o Temor.

Segundo o filósofo, o Ódio é um sentimento intenso de ira e aversão. 
Oposto ao amor, pactua com a inimizade. Já o Temor se configura como 
uma situação de aflição ou perturbação causada por um mal, seja ele 
iminente, seja ruinoso ou penoso. São temíveis as coisas com grande 
capacidade destrutiva, aquelas que causam danos e levam ao desgosto. 
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Sabemos que, em função dos laços consanguíneos e afetivos, 
usualmente a família constitui o lugar onde se busca o amparo, a 
segurança. No entanto, quando isso é negado e trazido às avessas, torna-
se uma situação perturbadora, em que a pessoa vitimada se vê traída e, 
consequentemente, amedrontada.

Ao ser questionado sobre qual foi a emoção mais forte que ele sentiu 
para tomar essa decisão, obtivemos a seguinte resposta: 

“Eu vou lhe responder agora. Quem ama cuida, igual 
coração de mãe num tem, sua mãe já tentou te matar, uma 
vez? Esse foi o sentimento, que minha mãe tentou me 
matar, uma vez eu tive que pular a janela de casa e morar 
na rua. E o conselho tutelar de Franca sempre me entregava 
na mão da minha família. Torturado, amarrado na cama, 
enfrentando a morte de novo, mas eu sempre achava uma 
gretinha na janela, pulava um espaço de quase três metros 
de altura, quase quebrava o pé, mas eu ia pra rua. Quando 
o conselho tutelar me achava de novo, às vezes eu tava em 
Ribeirão Preto, Ituverava, tava longe da Franca, às vezes 
com quatorze ou treze de idade. Isso foi com a primeira 
vez que fui pra FEBEM. Foi com nove anos que eu tive que 
fazer isso, pra sobreviver, neste mundo frio e cruel que 
você vê, assim como me encontro agora.”

Nesse momento, antes de iniciar sua fala, o entrevistado fez  uso 
de uma pausa, pareceu estar se preparando para a resposta, e quando 
retoma a fala com a expressão “responder agora”, pode confirmar esse 
nosso raciocínio. 

No percurso de sua argumentação, P2 tenta buscar a empatia com 
o entrevistador, e isso pode ser identificado na indagação “sua mãe já 
tentou te matar, uma vez?”. Ele tenta estabelecer, em sua narrativa, uma 
proximidade, algo que o possibilite compartilhar aquele sentimento com 
o outro e demonstrar a paixão vivenciada. 
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A etapa seguinte, o despertar da paixão, não poderia estar 
melhor identificada nessa fala. Podemos realizar um rápido exame 
de consciência, como P2 propõe e nos coloca na mesma situação em 
que ele esteve. Por mais que não haja, de fato, uma identificação com 
o ocorrido, é cristalina a ideia de que naquele momento houve uma 
alteração do estado emocional de P2. Podemos verificar também 
mais alguns elementos patheticos em sua resposta, que corroboram 
com a crível alteração psicofísica sentida pelo entrevistado, que são 
identificados em: “Quem ama cuida, igual coração de mãe num tem, sua 
mãe já tentou te matar, uma vez? Esse foi o sentimento”,  assim como no 
trecho: “Torturado, amarrado na cama, enfrentando a morte de novo”.

Nessa fala, é possível observar que a Indignação, emoção listada na 
obra Retórica, foi possivelmente vivenciada por P2 quando, conforme 
relato, foi ameaçado de morte por sua mãe. Essa paixão pode ser 
despertada por meio do caráter, assim como a pena, pela crença de que 
o semelhante não merece o mal. A indignação reflete pelo entendimento 
do próximo não merecer aquilo que têm, de que a situação não é 
proporcional à virtude. O Temor também se faz presente nesse discurso, 
o medo da tortura, do sofrimento e da morte. 

Todas essas emoções são de grande poder persuasivo, principalmente 
para aqueles que estejam suscetíveis a elas. Logo, por meio desse 
entendimento, podemos considerar que a penúltima etapa da ‘trajetória 
das paixões’, a mudança de julgamento, se concretizou diante desses 
acontecimentos vivenciados pelo entrevistado.

No decurso de sua fala, o participante cita sua passagem, entre 
13 e 14 anos de idade, pela Fundação Estadual para o Bem-Estar do 
Menor (FEBEM). Nesse momento, questionado sobre o motivo de 
sua internação, ele alega ter praticado o artigo “157” do Código Penal 
Brasileiro, tipificado como roubo, e completou que se arrepende 
“amargamente” do que fez, trazendo à tona um sentimento de culpa e, 
novamente, a paixão da Vergonha. 
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Ao se ver castigado e continuamente ameaçado, P2 teme pela sua 
vida e se indigna com o tratamento que recebe de seus familiares. A 
reincidência desses desgostos o leva a concretizar o último estágio do 
percurso proposto por Figueiredo (2018, 2019), que é a ação. P2 abandona 
o lar e passa a viver em situação de rua. 

Os demais argumentos utilizados pelo orador demonstram uma 
grande devoção a Deus. No seu discurso, descreve passagens bíblicas, 
além de citar diversas vezes os termos “Jeová”, “Jesus” e “Deus”. Assim, 
é cabível que as paixões do Amor e da Confiança estejam presentes em 
sua manifestação. 

Desta maneira, elenca-se a presença das cinco etapas do trajeto 
persuasivo e das seguintes paixões: Ódio, Temor, Vergonha, Indignação, 
Amor e Confiança. 

análise – p3

1 - QUAL SEU NOME E SUA IDADE?
- Meu nome é J.A.S., minha idade, trinta e seis anos.

2 - VOCÊ SE IDENTIFICA COMO MULHER, HOMEM, NENHUM 
DOS DOIS OU COM UMA MISTURA DOS DOIS?

- Homem.

3 - VOCÊ SE SENTE ATRAÍDO POR MULHERES, HOMENS, OS 
DOIS, NENHUM DOS DOIS OU SE ATRAI POR PESSOAS INDE-
PENDENTEMENTE DO GÊNERO?

- Só mulher.

4 - ONDE VOCÊ NASCEU?
- Nasci em São Paulo, Artur Alvim, vivi lá vinte e dois anos.

5 - VOCÊ TEM FAMÍLIA? ONDE ELES MORAM?
- Tenho, no Jardim Portinari, somos em nove em Franca.
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6 - CASO TENHA FAMÍLIA, ELES JÁ PROCURARAM POR VOCÊ 
E TENTARAM LEVÁ-LO NOVAMENTE PARA O LAR?

- Já tentaram, porque eu fui criado dentro da igreja Assembleia 
de Deus, sou músico, entendeu? Mas eu que tenho que dar o 
primeiro passo. Já quis voltar, mas não com essa aparência, 
porque eu tô assim, como se diz, é... com a feição não assim 
aprumada dum cidadão, porque pessoas que é... a gente que é 
dependente químico, a pessoa vê a gente como um animal, um 
bicho, até corta a volta na calçada, entendeu? Mas como meu 
nome é J.A., eles me chamam de P., eu sei que o amor que eu dô 
pra essas pessoas eles reconhecem.

7 - VOCÊ FAZ OU JÁ FEZ USO DE DROGAS?
- Eu uso.

8 - COMO ERA A CONDIÇÃO FINANCEIRA EM QUE VIVIA?
- Eu sou mecânico, tenho minha carta, tudo certinho, mas, devi-
do a ocorrência que aconteceu quando eu casei, não me deram 
valor, entendeu? Pra mim não brigar, eu saí... aí eu conheci esse 
mundo. Ganhava mil e duzentos real por mês.

9 - QUAL FOI O MAIOR MOTIVO QUE O FEZ VIR MORAR NA 
RUA?

- Igual eu te falei... família, mas não a família da minha mãe... 
o casamento. Porque o que eu fiz, não deram valor. É porque 
eles são assim, uma família mais ou menos, meio, num é de 
grande... como se diz, posse de dinheiro, mas queria se tornar 
como um rico. Mas Deus conhece e sabe o que que eu fiz. Pra 
não brigar, eu saí de casa, por causa da mãe dela... não é negócio 
de agredissão, nada... fala demais, queria dinheiro toda hora.

10 - QUAL FOI A EMOÇÃO MAIS FORTE QUE VOCÊ SENTIU AN-
TES DE TOMAR ESSA DECISÃO?

- É deu perder o amor do meu filho, parça... isso daí foi a coi-
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sa mais triste pra mim. Eu tenho um só... chama T.S.C.S. Num 
posso ver ele, ela já arrumou outra pessoa. Ele tá com quatorze 
anos. É doido, véi, eu não sei explicar, mas só Deus conhece. 

a - POR ISSO QUE VOCÊ VEIO MORAR NA RUA?
- Não foi por causa disso, mas por causa da mãe da minha ex-
-mulher, entendeu? Aí eu conheci esse mundo, e outra, eu perdi 
um tesouro que Deus me deu, que é meu filho, mas Deus sabe 
o que faz.

11 - QUAL O SENTIMENTO MAIS IMPORTANTE PARA VOCÊ?
- É ter minha mãe de volta, meu pai, os irmãos ... e voltar a ser 
músico novamente.

12 - QUAL ERA SEU MAIOR SONHO ANTES DE MORAR NA 
RUA? HOJE ESSE SONHO CONTINUA O MESMO?
- Era ter uma casa, sossegadinho, um carro, entendeu? Ver o 
meu suor escorrer na minha cara. Esse continua sendo... poder 
ajudar as pessoas, igual... muitas pessoas no J., aqui ó... me co-
nhecem, se precisarem de mim qualquer hora, precisando, esta-
mos aí. 

13 - VOCÊ SE ARREPENDE DE IR MORAR NA RUA? 
- Arrependo... porque isso é destruição, é um caminho sem vol-
ta.

14 - VOCÊ JÁ BUSCOU AJUDA DE PROFISSIONAIS COMO AS-
SISTENTES SOCIAIS OU PSICÓLOGOS?

- Não, não, não... essa ajuda não. Ajuda mesmo é a gente mes-
mo criar vergonha na cara, mas buscar nossa felicidade, a gente 
tem que passar uma borracha por cima, é difícil, mas a gente 
tem que tentar...

15 - O QUE VOCÊ MUDARIA NO MUNDO? 
- Mudar eu não posso mudar nada... agora quem pode mudar 
é a gente mesmo, a gente pode fazer a alegria que a gente quer 
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buscar... a gente quer buscar o respeito e amar como se deve ser 
amado. Mudar eu não posso mudar, só Deus.

Conforme já informado anteriormente, as entrevistas buscam, 
por meio das respostas dos participantes, a identificação de possíveis 
emoções vivenciadas que tenham relevância na tomada de decisão 
dessas pessoas vulneráveis, além de testar a teoria da ‘trajetória das 
paixões’ nas falas delas.  

Nessa terceira entrevista, verificamos que P3, assim como os dois 
primeiros entrevistados, é um homem negro. 

A partir da Ação, que resultou a saída de P3 de seu lar, tentaremos, 
mais uma vez, identificar as etapas da teoria de Figueiredo (2018-2019). 

O participante, no decorrer da entrevista, descreve a situação em 
que vive e a tentativa frustrada de seus familiares de tirá-lo da rua. No 
trecho:

“Mas eu que tenho que dar o primeiro passo. Já quis voltar, 
mas não com essa aparência, porque eu to assim, como se 
diz, é... com a feição não assim aprumada dum cidadão, 
porque pessoas que é... a gente que é dependente químico, 
a pessoa vê a gente como um animal, um bicho, até corta a 
volta na calçada, entendeu?”

Ao citar sua aparência, P3 evidencia uma latente vergonha de sua 
fisionomia. Quando afirma não estar aprumado, o orador demonstra 
não se julgar a prumo, ou seja, não estar alinhado perante a sociedade. 
Aristóteles menciona que a paixão da Vergonha causa naquele que a 
sente uma preocupação no estabelecimento de uma boa imagem perante 
o olhar do outro. Por essa razão, é provável que esse sentimento esteja 
em evidência nessa situação. 

Durante a entrevista, P3 descreve o laço familiar, comenta sobre 
seu antigo relacionamento e o convívio com a ex-sogra. Esse aspecto 
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de convivência,  que o entrevistado relata, nos proporciona o possível 
entendimento de uma margem para a etapa da disponibilidade se 
estabelecer, afinal, há uma situação de proximidade, de certo contato e 
disposição entre os entes.  

Posteriormente, P3 busca demonstrar uma credibilidade em seu 
passado, descreve sua profissão e seu salário. No entanto, no decorrer 
da sua fala, ao citar sua ex-esposa, menciona seu desapontamento. Ao 
dizer que não teve o valor que julgava merecer, o locutor exterioriza um 
presumível sentimento de tristeza e chateação, o que se assimila, mais 
uma vez, à paixão da Indignação. 

Entendemos que, a partir dessa paixão, P3 alcança o segundo 
trajeto, a identificação. Isso se justifica por considerarmos que o 
participante traz, de certa maneira, uma frustração vivenciada, P3 
expõe seu sentimento, o que para ele parece ser devastador. O convívio 
na família, segundo o relato, não era saudável e por se sentir, de certa 
forma, desvalorizado e pressionado financeiramente, a única solução 
encontrada foi deixar sua casa. 

Nessa fala, podemos observar duas paixões aristotélicas, a primeira 
é o Ódio, pois é um sentimento dissociador, proveniente da inimizade, o 
que se justifica na impossível convivência com a mãe de sua ex-esposa. 
A segunda paixão é a Calma, que se destaca no momento em que P3 
explica que para evitar brigas deixou o lar. Mesmo havendo um desdém 
de sua sogra, o orador opta por tratar com indiferença essa situação. 

A cobrança e a pressão sofridas por P3, cada vez mais intensas e 
insuportáveis, oportunizam a seguinte etapa da trajetória das paixões, 
que é o despertar da paixão. Tanto a paixão do Ódio, quanto a da Calma 
são mais do que suficientes para a alteração do caráter psicofísico do 
ser. 

Toda a sequência na fala de P3 culmina para a concretização do 
penúltimo estágio do percurso. As paixões vivenciadas, o esgotamento, e 
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o desapontamento criam uma singular opção, a mudança de julgamento 
se consuma, a única alternativa aparente é o abandono do lar. 

Quando questionado sobre a emoção, P3, visivelmente chateado, 
afirma que perder o amor do filho foi, nas palavras dele, “a coisa mais 
triste”, completando com “doido, véi, eu não sei explicar”. Aqui é 
admissível elencar as paixões do Amor e da Indignação. O amor paternal 
é o sentimento que pulsa diante de laços consanguíneos, de forte afeição. 
Já, a indignação parece presente na tristeza do orador. Estar longe e ser 
negado de uma reaproximação pode causar um mal que se julga não 
merecer. 

Mais tarde, ao responder as últimas perguntas, P3 demonstra boa 
expectativa para o futuro. Por mais que admita ser um “caminho sem 
volta”, sonha em retomar suas atividades, reencontrar sua família, ter 
uma casa e um carro. 

No momento em que profere “ver o meu suor escorrer na minha 
cara”, P3 busca demonstrar que quer trabalhar duro e que considera 
honroso o cansaço da labuta. 

Embora todas as últimas respostas possam retratar a esperança, é 
no trecho a seguir que ela se faz mais evidente. 

“Ajuda mesmo é a gente mesmo criar vergonha na cara, 
mas buscar nossa felicidade, a gente tem que passar uma 
borracha por cima, é difícil, mas a gente tem que tentar...”

A felicidade parece estar acima de qualquer aparente tristeza, a 
expressão “passar uma borracha” simboliza o apagamento de todo o 
passado e de seus males. A dificuldade é incontestável, contudo, deve 
haver tentativa. A paixão da Confiança, possivelmente, está relacionada 
ao ato em si. Segundo o entrevistado, é crível a crença em Deus, em si 
próprio e na perspectiva de melhora e saída das ruas. 

Por meio dessa análise, as seguintes paixões aristotélicas foram 



trajetória das paixões: uma retórica da alma

283

identificadas: Vergonha, Indignação, Ódio, Calma, Amor e Confiança

balançO das três entrevistas

Finalizada a etapa das análises retórico-passionais das entrevistas 
transcritas, é pertinente que sejam apresentadas algumas considerações 
acerca das emoções identificadas nesses moradores em situação de rua. 

Dentre as paixões elencadas, foi possível notar uma similaridade 
entre todas as que foram reconhecidas. No íntimo de cada discurso, 
as paixões da indignação, do ódio e da confiança foram, possivelmente, 
vivenciadas por todos os entrevistados. Embora essas falas sejam 
distintas e cada um tenha apresentado suas motivações pelas mais 
variadas razões, a essência de todas elas aparentam ser iguais.

A revolta, que pode ser vinculada à indignação parece justificar o 
abandono do lar pela não aceitação da condição pré-existente. O ódio 
pode ser muito mais do que motivador, além de causar sofrimento, esse 
sentimento desassocia, levando o indivíduo ao seu extremo. 

cOnsiderações finais

Buscamos, neste trabalho, rever as reflexões inerentes à retórica 
aristotélica, principalmente no que diz respeito ao pathos e às paixões 
despertadas capazes de persuadir e levar os indivíduos às mais variadas 
ações. 

Com base nos discursos de pessoas em situação de rua que aceitaram, 
espontaneamente, passar por entrevistas, pudemos verificar, por meio 
de análises qualitativas da retórica, a correlação entre os elementos 
passionais, psíquicos e as condutas provenientes das ações extremas 
desses indivíduos. Entendemos que esse resultado possibilita um estudo 
futuro mais amplo, que venha a contemplar aspectos sociológicos e 
jurídicos capazes de neutralizar, de certo modo, os efeitos extremos do 
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emocional humano, por meio de estudos, políticas públicas e assistência 
direta a esses cidadãos vulneráveis. 

Finalmente, pudemos verificar que, se analisarmos casos específicos 
a partir da abordagem proposta, sob a ótica da Retórica e da trajetória 
das paixões, é possível que haja uma contribuição com a agenda de 
estudos sociais do tema em questão, tanto com base nas teorias do 
Direito e Garantias Fundamentais, quanto da Sociologia e da Psicologia. 
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STORYTELLING: A FORÇA DA NARRATIVA 
COGNITIVA NA TRAJETÓRIA DAS PAIXÕES

Giovanni Aurélio de Brito

Contar histórias precede a linguagem, 
pois é, na verdade, uma condição para 
a linguagem.

(Antonio R. Damásio)

Há algum tempo, tenho me debruçado sobre a importância das 
histórias e dos efeitos causados por elas. E tal fato dá-se através das 
lembranças da minha própria história de vida, em cuja infância a doce 
voz de mamãe, ao entreter os pequenos, após um longo dia de trabalho, 
ditava ensinamentos, conselhos e uma boa dose de lição de moral 
disfarçados de enredo, personagens, lugares e acontecimentos mágicos. 
Como era doce a fantasia criada na imaginação de uma criança... 

Com certeza esse foi o primeiro contato com a Trajetória das paixões: 
um processo que se desvela em etapas e que nos impele à mudança, ao 
aprendizado, à adesão. Tantas histórias que até hoje permanecem na 
memória, imbuídas de muito valor, carinho e zelo.

A presente análise visa, dessa forma, a demonstrar a aplicação e a 
eficácia da Trajetória das paixões como teoria de grande profundidade 
nos estudos retóricos e, para isso, utilizamos o Storytelling. Assim, 
iniciamos o percurso passando por sua conceituação, em seguida, 
adentramos os aspectos de sua força como narrativa cognitiva e, por fim, 
apresentamos uma estrutura, muito utilizada no meio da comunicação, 
com vistas à persuasão. Portanto, analisar os fatores que corroboram 
a percepção da narrativa cognitiva com a possibilidade de despertar 
paixões é fator intrínseco da Trajetória das paixões, proposta nesta obra.
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Storytelling

Para uma melhor compreensão do Storytelling, busquemos sua 
gênese nos primórdios da humanidade. Provavelmente, a primeira 
tecnologia dominada pelo homem foi o fogo, cuja ação gerou 
conhecimento. Dessa maneira, com o advento do conhecimento, a 
necessidade de sua transmissão também nasceu. Fatos comprovados 
arqueologicamente mostram que, na antiguidade, as pessoas registravam 
suas aventuras e feitos em cavernas, além de comunicá-los ao redor de 
fogueiras, em comunidades. Ali aconteciam os relatos das situações 
vividas, das caças, dos perigos e soluções. Nascia, assim, o ensino, o 
entretenimento, uma nova maneira de comunicar-se, de envolver-se, 
algo que gerava unicidade, sentimento de pertencimento a um grupo.

Aqueles que contavam histórias eram tidos como sábios, como 
detentores do conhecimento, chegando a tornarem-se, muitas vezes, 
líderes dos grupos. Já no período contemporâneo, no qual pessoas 
são frutos de um estilo de vida inconstante, influenciadas pelo uso 
massivo da tecnologia, nota-se cada vez mais uma maior necessidade 
de comunhão, de promoção de uma identidade, de comunicação de 
uma visão de mundo e, consequentemente, de provocação à adesão de 
uma ideia, de um estilo ou de um produto. Para isso, é necessário um 
novo olhar para esse público heterogêneo, multifacetado e formador de 
opinião. Com vistas a uma significativa adesão, é preciso utilizar uma 
nova maneira de conversar com este público por meio de experiências 
agregadoras.

Destarte, no intuito de elucidar sua conceituação, elegemos uma 
simples definição de Storytelling como a arte (interativa), a qual, por 
meio de palavras e ações, traz à tona elementos e imagens de uma 
história, por intermédio da imaginação do auditório. Tal definição 
comunga com a ideia do recurso de presença, que, segundo Perelman 
e Olbrechts-Tyteca (2014), trata-se de um dado psicológico responsável 
por exercer uma ação no nível perceptivo. Nesse ponto, Bacon (1944 apud 
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PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p. 133) reforça que “o papel da 
retórica, como técnica que permite ‘aplicar a razão à imaginação para 
melhor mover a vontade’, é essencialmente vinculado aos efeitos de 
presença”. 

Vivemos em uma sociedade de opções e escolhas intermináveis. 
Então, a seguinte questão faz-se pertinente: como obter atenção no meio 
de tantas informações, a ponto de as mensagens serem impactantes 
e eficazes? Estudos ligam a atenção a coisas que, de certa forma, 
provocam prazer, emoção ou medo. Assuntos ligados à sobrevivência 
diante da possibilidade de um perigo de vida são os que mais prendem 
a atenção, como também tudo o que abrange a perpetuação da espécie - 
que envolve desde o ato sexual até o nascimento de crianças, de filhotes 
-, as ideias que aludem à posteridade e, por fim, as questões relativas 
à consciência, à conexão com valores pessoais, sentimentos e emoção. 
Nesse nível de atenção voltado às questões de cunho emocional, 
Aristóteles já exortava: “as emoções são as causas que fazem alterar 
os seres humanos e introduzem mudanças nos seus juízos, na medida 
em que elas comportam dor e prazer” (ARISTÓTELES, 2015, p. 116 apud 
FIGUEIREDO, 2018, p. 143).

narrativa cOgnitiva

Apresentado um breve conceito do Storytelling, investigam-se, agora, 
alguns de seus aspectos – como a narrativa cognitiva e seus enlaces – 
que contribuem para a trajetória proposta neste livro.

Para isso, entendamos primeiro o texto narrativo como a 
modalidade mais utilizada na comunicação humana, uma vez que seu 
desenvolvimento se dá durante a vida e em conformidade às experiências 
vividas. A narrativa tem como características uma linearidade de 
acontecimentos, personagens, conflito e resolução que permeiam o 
imaginário do auditório de acordo com seu conhecimento prévio; trata-
se de uma narrativa clássica dotada de uma estrutura encadeada. 
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Nesta análise, enfatiza-se a narrativa cognitiva, pois ela diz respeito 
ao processamento e ao entendimento das histórias. 

Contar histórias é algo universal, é a maneira mais comum da 
comunicação humana. Nela, percebem-se histórias semelhantes em 
diferentes culturas e em diferentes tempos. Tais narrativas estão 
presentes no dia a dia do ser humano. No entanto, temos, na narrativa 
cognitiva em especial, uma organização de eventos que se dá em um 
nível perceptivo. O neurologista António Damásio1 afirma que 

Contar histórias precede a linguagem, pois é, na verdade, 
uma condição para a linguagem. (...) Os filósofos ficam 
enredados no problema da chamada “intencionalidade”, 
o intrigante fato de que os conteúdos mentais “se 
relacionam” a coisas externas à mente. A meu ver, esse 
aspecto dominante da “relatividade externa” da mente 
está alicerçado na atitude narrativa do cérebro. Ele 
inerentemente representa as estruturas e os estados do 
organismo e, enquanto regula o organismo, como é sua 
incumbência, naturalmente compõe histórias sem palavras 
sobre o que acontece a um organismo imerso em um meio 

(DAMÁSIO, 2000, p. 243).

A respeito das etapas que permeiam a Trajetória da paixão, 
temos na “Disponibilidade” a pré-disposição cognitiva do ouvinte 
frente às propensas emoções expostas em uma narrativa. Diante 
disso, fica evidente a importância das histórias como narrativas que 
evocam figuras, que comungam a memória de experiências vividas e 
provocam a imaginação, contribuindo diretamente para o envolvimento 
emocional. Através do bom manejo do orador ao despertar uma paixão, 
é estabelecida a conexão necessária entre ethos, pathos e logos, tornando 
o auditório propenso à adesão, desvelando sua emoção ao orador. Este, 

1 António R. Damásio nasceu em Portugal e radicou-se nos Estados Unidos. Ocupa a 
cadeira David Dornsife de Neurociência, Psicologia e Neurologia na Universidade do 
Sul da Califórnia, em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde também dirige o Institu-
to do Cérebro e da Criatividade.
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adquirindo a segurança em seu caminho argumentativo, persuade seu 
auditório,  conforme proposto por Figueiredo (2020) no primeiro capítulo 
desta obra. A essa disposição cognitiva, o pensamento de Damásio (2000) 
auxilia quando diz que o cérebro tem uma “atitude narrativa”, isto é, 
corresponde à organização de mapas mentais tecidos nas estruturas 
ancestrais do sistema nervoso. 

Nos meandros da Trajetória, a “Identificação” postula a prévia 
adesão, caracteriza a sinalização do despertar das paixões. Para tanto, 
temos no uso das narrativas a possibilidade de imersão do ouvinte num 
ambiente, fato esse compartilhado universalmente, por exemplo, pelo 
choro ao assistir a um filme ou ao ler um romance, já que, ao sensibilizar 
o auditório, abre-se o espaço da identificação. Consoante palavras de 
Figueiredo (2020), no primeiro capítulo, “eu me identifico, portanto, 
com tudo aquilo que revela a mim quem eu sou, mesmo que eu não 
tenha plena consciência disso”. 

Nessa esteira, a ciência, por intermédio de estudos comprobatórios, 
afirma que as emoções auxiliam na tomada de decisão. A esse 
protagonismo das emoções no âmbito psicofísico, encontra-se o que 
Figueiredo expõe como “Despertar das paixões”, visto que se manifestam 
no ouvinte as sensações de dor ou de prazer ocasionadas pela força 
dessas alterações, como sequelas das emoções. David Hume (2009), 
filósofo escocês em 1740, discute, em sua obra Tratado da Natureza 
Humana, a seguinte questão acerca das paixões: “A razão é, e só deve 
ser a escrava das paixões, e nunca pode fingir que qualquer outro cargo 
do que para servir e obedecê-las” (p. 451).

Os fatos relacionados ao papel das emoções têm por base estudos 
de ordem cognitiva e neurológica, realizados em pacientes que, após 
sofrerem dano cerebral sem a perda da razão, apresentaram diferentes 
comportamentos. Chapin (2017) relata um caso, em seu trabalho, de 
pacientes que ficaram incapacitados de tomarem decisões normais e 
cotidianas após uma cirurgia, sendo que as emoções são necessárias 
para uma tomada de decisão. 
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Essa hipótese apoia-se no trabalho de Damásio, que obteve resultados 
nos estudos realizados com um paciente do qual fora removido um 
tumor no lobo frontal. Aparentemente suas habilidades emocionais 
foram destruídas e, ainda, como sequela, o paciente passou a tomar 
decisões ruins em sequência. A cirurgia não destruiu seu intelecto, mas 
a capacidade de evocar e interpretar emoções para ajudá-lo a tomar 
decisões. A partir dessa experiência, Damásio desenvolveu sua hipótese 
de marcador somático, que profere que, no momento de uma decisão, a 
razão gera inúmeras possibilidades. Todavia, as emoções são necessárias 
nos grandes processamentos, pois, por meio de sinais somáticos podem 
classificar-se as alternativas criando um sentimento “bom” ou “ruim” 
sobre cada opção. Sem esses sentimentos, as alternativas parecem 
iguais, gerando indecisão. A respeito desse fato, Damásio, em sua obra 
O erro de Descartes, emoção, razão e o cérebro humano, fala-nos:

A emoção pode dar mais relevo à determinada premissa e, 
assim, influenciar a conclusão em favor dessa premissa. A 
emoção também auxilia no processo de manter na mente 
os vários fatos que precisam ser levados em consideração 
para chegarmos a uma decisão. A presença obrigatória da 
emoção no processo de raciocínio pode ser vantajosa ou 
nefanda, dependendo das circunstâncias da decisão e da 
história pregressa de quem decide. (DAMÁSIO, 1996, p. 11).

A fim de melhor se entender a profundidade da força cognitiva, 
as emoções, segundo Damásio, são as mudanças ocorridas no estado 
do corpo e do cérebro em resposta a estímulos. Tais mudanças 
contemplam alterações fisiológicas, a exemplo do  tônus muscular, 
frequência cardíaca, atividade endócrina, postura, expressão facial, 
entre outras mudanças. Assim, os estímulos transmitidos ao cérebro 
são transformados em uma emoção, como resposta ao paciente sobre 
o estímulo que foi provocado. A essas mudanças e emoções Damásio 
chamou de “marcadores somáticos”. 
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Percebemos que as alterações de cunho fisiológico ocasionadas 
pela força das paixões impactam diretamente as crenças pessoais e os 
julgamentos do auditório, atuando como força motora para a aceitação de 
uma nova realidade, uma nova proposta proveniente de uma experiência 
psicofísica; esse processo é intitulado por Figueiredo de “Mudança de 
Julgamento”. Nesse invólucro, encontram-se os fundamentos para a 
tomada de decisão, o que se assemelha a uma pré-ação, uma disposição 
para a vazão dos desejos caracterizados pela ação final proposta pela 
trajetória.

Aprofundando a força dessa transformação, o uso das histórias é 
um veículo poderoso que pode afetar as decisões por meio da emoção 
gerada, porquanto exige uma forte resposta neurológica. Algumas 
pesquisas indicam a produção de cortisol (conhecido como o hormônio 
do estresse) durante momentos tensos de uma história, permitindo 
também o foco; em situações dóceis, há a liberação da oxitocina, 
substância responsável pela conexão e pela empatia; já um final feliz 
para uma história desencadeia o sistema límbico (centro de recompensa 
do cérebro) para liberar dopamina, que faz com que as pessoas se sintam 
esperançosas e otimistas.

As histórias também são uma forma de simulação de vida, vez 
que propiciam às pessoas uma maneira de experimentar situações 
específicas sem o risco efetivo de terem de vivenciá-las. Sejamos mais 
claros: a neurociência apoia a ideia de que o cérebro não faz muita 
distinção entre simular uma experiência e realizá-la na vida real. Tal 
fato se deve ao estímulo das mesmas regiões neurológicas em ambas 
as situações. Explicando melhor: uma equipe de pesquisadores da 
Emory University2, durante uma experiência, percebeu a ativação do 

2 Esse fato foi relatado no Brain and Language, um periódico interdisciplinar, que 
enfoca os mecanismos neurobiológicos subjacentes à linguagem humana. A revista 
abrange a grande variedade de técnicas modernas em neurociência cognitiva, incluin-
do abordagens baseadas em lesões, bem como imagens funcionais e estruturais do cé-
rebro, eletrofisiologia, neurobiologia celular e molecular, genética e modelagem com-
putacional. Disponível em: https://www.journals.elsevier.com/brain-and-language.
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córtex sensorial (responsável por perceber a textura através do tato) num 
experimento em que pacientes leram uma metáfora envolvendo textura.

As ligações entre o cérebro e as histórias são claras. Jonathan 
Gottschall, em sua obra The storytelling animal: how stories make us 
human, afirma que:

A ficção é uma poderosa e antiga tecnologia de realidade 
virtual que simula os grandes dilemas da vida humana. 
O disparo constante de nossos neurônios em resposta a 
estímulos fictícios fortalece e refina os caminhos neurais 
que levam à navegação habilidosa dos problemas da vida. 
A ficção permite que nossos cérebros pratiquem reagir aos 
tipos de desafios que são, e sempre foram, os mais cruciais 
para nosso sucesso como espécie. (GOTTSCHALL, 2012, p. 
57, tradução nossa).

 Sendo assim, a propósito das histórias, Gottschall (2012) apoia a 
ideia de que os seres humanos são primatas com uma storytelling mind, 
acreditando que, como espécie, somos viciados em histórias. Ademais, 
prega que as histórias podem ser padrões que aproveitam a necessidade 
do cérebro de perceber e de identificar estruturas fixas nas experiências 
de vida. O cérebro humano busca padrões, mesmo que eles não existam. 
Esse fenômeno é chamado cientificamente de apofenia (tendência de 
perceber padrões significativos dentro de dados aleatórios). Essa busca 
constante por padrões confere ao ser humano uma vantagem evolutiva 
e supre, também, a pobreza de se estimar probabilidades. Desse modo, 
a mente humana está sintonizada para detectar padrões e procurá-los 
ativamente. Chapin (2017) pondera que talvez as histórias não tenham 
um objetivo específico, contudo aproveitam-se da tendência do cérebro 
em relação à apofenia e se destacam por apresentarem um padrão claro 
e reconhecido que ocorre repetidamente em todas as culturas, tempos 
e mídias. 
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Alicerçados pela força do processo cognitivo, entende-se o quanto o 
processo emocional proposto na Trajetória das paixões é claro e eficaz. 
Trata-se aqui do enlace das instâncias emocionais e racionais. Tal força, 
propiciada pela paixão despertada, age unicamente a favor da mudança 
de julgamento, da deliberação, da escolha e da ação, que é a vazão dos 
desejos e anseios humanos. 

Finalizando as premissas propostas no âmbito dos aspectos 
cognitivos, sabemos que o conhecimento desses processos corrobora a 
persuasão, pois apresenta de forma clara a trajetória passional durante 
o processo psicofisiológico. 

A trajetória proposta por Figueiredo é sem dúvida uma amplitude da 
teoria retórica, que, desde as paixões à prosódia, auxilia os contadores de 
histórias, os quais, por intermédio da narrativa, encantam e persuadem 
gerações.

Para que o entendimento relativo ao Storytelling contemple um 
eficiente ciclo, apresentaremos uma estrutura ideal para contar 
histórias, tendo como foco a diversidade de fins com o intuito de 
promover mensagens poderosas e eficazes, alicerçadas pela teoria da 
Trajetória das paixões.

estrutura dO storytelling

Ao analisar separadamente os termos que compõem o lexema 
storytelling, têm-se as seguintes definições apresentadas por Fernando 
Palácios e Martha Terenzzo (2016, p. 64), nas quais story “é a construção 
mental feita de memórias e imaginações que cada pessoa tem sobre 
uma determinada história”. Já telling, conforme os autores, “é uma 
versão da história expressa por um narrador, seja em forma de texto, 
roteiro ou relato, e depois ganha vida por meio de atuações, filmagens 
e publicações” (PALÁCIOS; TERENZZO, 2016, p. 64). Os termos “story” e 
“telling” complementam-se.
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Sobre sua estrutura narrativa, a Descola negócios inovadores (2015), 
em seu trabalho intitulado Storytellings: muito mais do que contar 
histórias, fruto do curso ministrado por Martha Terenzzo3, mostra 
as etapas responsáveis pela criação de uma história engajadora, 
encantadora e emocionante. A seguir, apresentamos seus cinco 
elementos fundamentais:

- Personagens:  elementos nos quais são apresentados os protagonistas, 
assim como detalhados seus hábitos, características, personalidade, 
vestimentas;

- Lugares: locais físicos, dentro da diegese, onde acontece a narrativa; 
o ato de apresentar um local com suas características torna a história 
tangível;

- Acontecimentos emocionais: momentos em que são descritos os fatores 
e os acontecimentos emocionais que provocaram ações e transformações 
na história;

- Acontecimento improvável ou peculiar: acontecimento complicador, 
um desafio, gerador de reflexão ou de uma nova atitude;

- Conflitos: momentos da escolha, da decisão; geradores de incômodo 
para a tomada de decisão, momento após o qual a história retoma seu 
fluxo normal em direção ao final.

Com a finalidade de demonstrar a Trajetória das paixões como cerne 
da análise, utiliza-se um quadro comparativo acerca da estrutura do 

3 Martha Terenzzo é uma profissional multifacetada com mais de 25 anos de experi-
ência nas áreas de Marketing e Inovação. Trabalhou para várias empresas de grande 
porte, como Cargill, Sadia, Parmalat, Bombril e Ajinomoto. Atualmente, é diretora da 
Inova 360º, empresa de Inovação e Negócios, que completou 10 anos em 2016. Martha 
ministra aulas de Inovação, Contexto Criativo, Storytelling e Design Estratégico na Pós 
e MBA da ESPM; e é palestrante no SEBRAE, Fundação Dom Cabral e em congressos 
brasileiros e internacionais. Tem sua própria empresa de Storytelling, chamada Story-
tellers Brand’N Fiction. Disponível em: https://s3.amazonaws.com/descola-app/docs/
ebook_descola_storytelling_v3.pdf. Acesso em: 10 maio 2019.
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Storytelling, bem como os elementos da trajetória e sua ampliação, com 
o propósito de verificar as ocorrências e as construções de um modelo 
eficaz ao bom orador.

Quadro 1 – Elementos do storytelling e da trajetória das paixões

Elementos do 
Storytelling

Trajetória das Paixões Ampliação da 
Trajetória

Personagens 
Identificação

Memória, 
Imaginação, 
Fantasia

Lugares

Acontecimentos 
emocionais

Despertar das PaixõesAcontecimento 
improvável ou 
peculiar

Conflitos Despertar das Paixões, 
Mudança de Julgamento, 

Ação

Deliberação, 
Escolha, 
Disposição

Fonte: Elaborado pelo autor.

No intuito de prover uma estrutura coesa, o Storytelling apresenta 
uma dimensão cronológico-sequencial que ordena os elementos um 
após o outro, sugeridos nos seguintes atos:

- O engajamento + Backstory: acerca do engajamento, dá-se como o 
momento de uma apresentação prévia da história, aqui, a situação e o 
personagem são auxiliados pelas expressões-chave: “era uma vez...”; 
“numa cidade...”. Já em relação ao backstory, numa tradução literal 
“pano de fundo”, esse é o momento em que, após a apresentação, 
revelam-se os sonhos, anseios, desafios, oponentes, parceiros, dentre 
outros aspectos da(s) personagem(ns).
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- Conflito: momento em que acontece algo na história, gerando dúvida, 
indecisão; a partir desse momento, dá-se a decisão, o que gera uma nova 
ação e suas consequências. 

- Tensão: momento pós-conflito que gera nervosismo, alude ao 
imprevisto, ao não esperado, uma mudança repentina, intensificação de 
um problema.

- Resolução: momento em que todas as respostas são reveladas, em que 
todo o enredo se une criando um sentido. Nesse momento, são retomados 
os valores concernentes aos objetivos propostos na apresentação.

Ampliando um pouco mais o quadro comparativo, mostra-se de 
forma macro a aplicação da trajetória dentro da estrutura do Storytelling:

Quadro 2 – Comparativo das estruturas do storytelling e da trajetória das paixões

Dimensão
Elementos do 
Storytelling

Trajetória das 
Paixões

Ampliação da 
Trajetória

Backstory

Personagens 
Identificação

Memória, 
Imaginação, 
Fantasia

Lugares

Acontecimentos 
emocionais

Despertar das 
Paixões

Acontecimento 
improvável ou 
peculiar

Conflito Conflitos Despertar 
das Paixões, 
Mudança de 
Julgamento

Deliberação, 

Tensão
Escolha, 
Disposição

Resolução Ação
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Embora numa narrativa os acontecimentos não devam obedecer 
unicamente a uma determinada cronologia, por correr o risco de se 
tornar uma mera descrição, o “contador de histórias” deve preocupar-se 
com a capacidade de despertar as emoções adequadas ao seu auditório. 
Logo, precisam ser claras e fazer sentido para que a mensagem torne-
se persuasiva, proporcionando a transformação do julgamento e a 
consequente ação, o que caracteriza o trajeto passional.

a trajetória das paixões na estrutura da narrativa

Visando a ratificar a Trajetória das paixões como teoria retórica de 
suma importância, propusemo-nos a iniciar essa seção por um percurso 
que apresenta algumas definições sobre as narrativas, passando pelas 
competências do hábito por meio da pirâmide neurolinguística, que tem 
por objetivo potencializar a mensagem. 

Na sequência, entenderemos a estrutura clássica dos três atos como 
meio organizador de uma narrativa, comparando-a com a estrutura 
proposta no Storytelling. 

As narrativas não são fórmulas prontas, são sistemas cujos 
elementos são selecionados e organizados com vistas a provocar uma 
reação. Optamos por elencar, a seguir, algumas delimitações, no intuito 
de facilitar o entendimento. São elas:

- Narrativa (Clássica): sistema cuja estratégia argumentativa atua 
em diversos domínios e cuja finalidade é provocar uma reação, como 
por exemplo, a surpresa, o suspense, a curiosidade, a expectativa, a 
satisfação, a frustração, entre inúmeras outras. Tem como estrutura 
organizada a estrutura de três atos, da qual falaremos ainda nesta seção;

- Narrativa Cognitiva: sistema de ordem perceptiva que se dá por meio 
do encadeamento de eventos, cujos estudos privilegiam as funções 
cerebrais no entendimento de histórias. Existem evidências de que o 
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cérebro é constituído por fios narrativos, o que torna tal entendimento 
intuitivo, como, por exemplo, falar a língua nativa;

- Storytelling: técnica para a contação de uma história, de um relato ou 
de um conto que possui estreita relação com a narrativa cognitiva. Trata-
se de histórias curtas, dotadas de moral e cujo objetivo é provocar uma 
reação.

Portanto, sobre o poder que as histórias exercem, principalmente 
no campo cognitivo, temos os quatro estágios da competência4, teoria 
que visa ao reconhecimento e à potencialização, almejando atingir, por 
exemplo, um grau profícuo de execução de uma atividade. Aqui, essa 
teoria é representada pela pirâmide dos estágios das competências do 
hábito. 

Sejamos mais claros: as histórias são narrativas que podem ser 
potencializadas. Uma história deriva de uma narrativa inicial que, pelo 
desenvolvimento de uma narrativa projetada, passa a interessar e a 
agradar. Isso se dá através do trabalho do bom orador. Retomemos, então, 
a ideia da narrativa cognitiva: o reconhecimento de padrões, tanto de 
estereótipos quanto de elementos universais, favorece a comunhão dos 
espíritos, potencializando a tomada de decisão que é desencadeada pela 
emoção. Ao buscarmos argumentos estruturados na força da narrativa, 
deflagramos, por meio da teoria retórica e dos meios que abrangem a 
multimodalidade, uma ação publicitária fundamentada, com o intuito 
de provocar adesão. 

Vejamos as etapas das competências:

⁴ Inicialmente descrita como Os 4 Estágios do Aprendizado de qualquer nova Habi-
lidade, a teoria foi desenvolvida nos anos 70 por Noel Burch. Disponível em: http:// 
http://www.metodoagil.com/estagios-da-competencia/#comment-9.
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Quadro 3 – Etapas, características e potencializadores da mensagem

Etapas Características Ação e/ ou 
Potencializadores

Incompetência 
Inconsciente 

Reconhecimento da 
incompetência e valor da 
necessidade de aquisição de 
habilidade.

Nesse caso, temos a 
habilidade inata das 
histórias que podem 
ser potencializadas 
com outras técnicas.

Incompetência 
Consciente

Reconhecimento da 
incompetência e início de 
aprendizado; momento de 
erros e de frustração.

Estudo e técnicas 
acerca da Retórica e 
da multimodalidade.

Competência 
Consciente

Experimentação e prática 
da habilidade adquirida; 
embora execute a habilidade 
com muita atenção para não 
ter falhas, o que gasta um 
tempo maior. Gera menos 
desconforto que a anterior.

Prática dos estudos 
e das técnicas acerca 
da Retórica e da 
multimodalidade.

Competência 
Inconsciente

Habilidade adquirida após 
constante treino e execução; 
velocidade e possibilidade de 
melhoria e adaptação.

Mensagem eficaz que 
gera identificação, 
desperta paixões 
e torna o auditório 
propenso a adesão.

Fonte: Elaborado pelo autor com base em texto disponível em: http://www.
metodoagil.com/estagios-da-competencia. Acesso em: 31 jul. 2020.
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Figura 1 – Pirâmide dos estágios das competências do hábito

Fonte: Roberto Brasileiro. Estágios da Competência e como eles podem ajudar 
em uma Transformação Ágil Blog MetodoAgil.com. Disponível em: http://www.

metodoagil.com/estagios-da-competencia. Acesso em: 31 jul. 2020.

Finalizando, temos o exemplo do Storytelling, cuja narrativa 
dinâmica oferece pistas que induzem atividades cognitivas no auditório/
espectador (dotado de experiências prévias), dirigindo sua atenção pelo 
viés das emoções. Se o potencializarmos com as propostas da trajetória 
passional, estaremos melhorando o óbvio. Além disso, por intermédio 
da competência inconsciente, ou seja, do aprendizado, tornamos a 
mensagem propensa à adesão. Encerrada a seção que trata dos estágios 
da competência, conheceremos a estrutura de três atos, que nos ajudará 
a vislumbrar os passos através dos quais a narrativa se apresentará. São 
eles:

	Ato I: Configuração;
	Ato II: Confronto; e

	Ato III: Resolução.
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Figura 2 – Estrutura de três atos

Fonte: The Elements of cinema. Gabe Moura. “The Three-Act Structure”, postado 
em 14 de junho de 2014. Disponível em: http://www.elementsofcinema.com/

screenwriting/three-act-structure. Acesso em: 1 ago. 2020.

Ao compararmos com a estrutura proposta no Storytelling e na 
Trajetória das paixões, temos no quadro abaixo:

Quadro 4 – Comparação entre as estruturas

Estrutura de três atos Estrutura do Storytelling
Trajetória das 
Paixões

1º Ato: Configuração Engajamento + Backstory
Identificação, 
Despertar das 
Paixões

2º Ato: Confronto
Conflito Despertar das 

Paixões, Mudança 
de Julgamento

Tensão

3º Ato: Resolução Resolução Ação
Fonte: Elaborado pelo autor.

Apesar de a divisão parecer simples, a compreensão dela se 
faz essencial para a ratificação da teoria das Trajetórias frente às 



trajetória das paixões: uma retórica da alma

303

estruturas epistêmicas. Trata-se de uma organização das sequências 
que perpassam a narrativa, alinhadas ao propósito do Storytelling, que, 
ao ser aplicado de uma forma sistêmica, porém adaptável, ajudará o 
processo de potencialização da mensagem persuasiva com o uso da 
teoria da trajetória passional. 

cOnsiderações finais

Nesta análise, objetivamos deflagrar a pertinência, a 
importância e a viabilidade da Trajetória das paixões, proposta por  
Figueiredo (2020), acerca da mensagem persuasiva que pode ser 
infinitamente potencializada pela utilização da teoria proposta. 

Sendo assim, a trajetória passional torna-se essencial aos estudos 
retóricos. Nesse sentido, a análise privilegiou um olhar aos elementos 
que podem intensificar a persuasão. Almejamos comprovar, outrossim, 
que a Trajetória das paixões é peça fundamental no encantamento de 
um auditório e o uso do Storytelling é um poderoso veículo de persuasão, 
seja na adesão de um conceito, produto, marca ou, até mesmo, de uma 
ideologia.
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A IMPERMANÊNCIA DAS EMOÇÕES: SÓCRATES 
E A TRAJETÓRIA DAS PAIXÕES

Letícia Machel Lovo

intrOduçãO 

A retórica como instrumento de persuasão e como método 
argumentativo atua como fonte teórica para a análise dos mais variados 
discursos. Ainda que seu propósito inicial tenha surgido mediante 
a forma oral, cada vez mais, os textos e, sobretudo, as linguagens 
midiáticas como as do cinema, do rádio e das redes sociais também têm 
sido objeto de análise neste viés.

Não obstante as demais possibilidades de teorias que permitem 
exames linguísticos, para este capítulo, de modo sintético e sem a 
intenção de exaurir o tema, a proposta versa sobre a “trajetória das 
paixões”1 presente na defesa socrática descrita na platônica Apologia de 
Sócrates.

Desta forma, este ensaio seguirá a seguinte conjectura: inicialmente, 
será elaborada uma explicação sobre a trajetória das paixões, 
privilegiando seu apego às questões atinentes ao pathos (considerando 
o tripé-retórico); posto isso, serão destacadas as paixões descritas por 
Aristóteles na Parte II de sua Retórica. 

Tomando por base este arcabouço teórico, alguns trechos da 
Apologia de Sócrates serão analisados sob a égide das emoções da 
alma de Sócrates que, ao proferir sua defesa perante o Tribunal de 
Atenas, na perspectiva deste estudo, demonstra mover-se em favor de 
suas emoções, construindo seu discurso sem conseguir excusar-se de 
sentimentos iminentes.

1 A “trajetória das paixões” foi desenvolvida por Figueiredo (2019) e também se encontra expla-
nada no primeiro capítulo deste livro.
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Assim, considera-se que o processo de humanização é imprescindível 
para a compreensão da existência retórica nos discursos e, também, para 
sua capacidade de materializar-se à luz da pluralidade. A retórica, de 
forma amoral, de algum modo, beneficia-se deste cenário impermanente 
por natureza.

E é sobre a natureza da impermanência que residem as emoções as 
quais, segundo os gregos, tinham um papel de destaque. A importância 
de se avaliar as sensações humanas estaria ligada à busca pela vida boa, 
conforme explica Luc Ferry:

Esta primeira resposta à questão da vida boa repousa na 
ideia fundamental de que o mundo não é um caos, uma 
desordem, mas, pelo contrário, uma ordem perfeitamente 
harmoniosa, que os gregos chamam de “cosmos”, uma 
ordem cósmica. Logo, ao mesmo tempo, justa, bela e boa, 
na qual cada ser tem seu devido lugar, correspondendo à 
posição que ocupa na hierarquia universal em função de 
suas qualidades naturais (FERRY, 2017, p. 29).

Talvez, por conta dessas qualidades naturais e dessa hierarquia 
universal é que as personagens aqui avaliadas, como Sócrates e seus 
algozes, integraram a experiência intelectual de estudiosos no mundo 
todo. Justamente por serem personalidades tão marcantes e por 
revelarem pluralidade de emoções, em especial no cerne da Apologia.

a retórica e a trajetória das paixões 

Na retórica há espaço para os mais diversos tipos de argumentos: de 
teses, de defesas, de instrumentos capazes de persuadir. Para a retórica, 
o mundo possível de percepção é traduzido por meio da linguagem e, desta 
maneira, torna-se real – materializado ou perceptível – principalmente 
para o orador (que escolherá as estratégias de argumentação) e para o 
auditório.
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Nesse sentido, explica João Maurício Adeodato:

Para a filosofia retórica, que parte de uma antropologia 
carente, a linguagem não é um meio para o mundo real, ela 
é o único mundo perceptível. Simplesmente não existem 
elementos externos a ela, que constitui – no mais estrito 
desse verbo – o meio ambiente do ser humano. Todo 
objeto é composto pela linguagem, o que significa dizer 
que o conhecimento é formado por acordos linguísticos 
intersubjetivos de maior ou menor permanência no tempo, 
mas todos circunstanciais, temporários, autorreferentes e 
assim passíveis de constantes rompimentos. (ADEODATO, 
2017, p. 104)

 É sobre esta temporalidade que o autor enxerga a retórica como 
dependente de referências momentâneas. Ou seja, o mesmo discurso 
pode ser proferido de maneiras diversas, simplesmente por mudança 
nos sentimentos e sensações do orador e do auditório. Neste viés, a 
retórica existe e resiste à impermanência humana e, muito por isso, o 
elemento pathos se destaca de modo proeminente.

 Para melhor entendimento sobre a disposição do pathos no tripé 
retórico, Maria Flávia Figueiredo ensina:

Antes, porém, é importante ressaltar que o pathos, ao lado 
do ethos e do logos, integra o tripé retórico. Enquanto o 
primeiro se refere ao auditório e ao conjunto de paixões 
por ele sentidas, o vértice do ethos pode ser relacionado ao 
orador, ou seja, compreende a construção imagética que 
ele próprio sustenta de si; ademais, tudo o que remonta 
à imagem que o auditório cria de seu orador. O logos, por 
sua vez, abrange toda a matéria que compõe o discurso 
proferido, ou seja, as provas, os argumentos, as figuras, os 
exemplos, a linguagem, o estilo. (FIGUEIREDO, 2019, p. 12)

Assim, ainda que o orador preconize algum dos vértices do tripé-
retórico em seu discurso, o auditório será movido pelas paixões, 
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mesmo que de modo variável. As emoções do auditório não poderão 
ser ignoradas, uma vez que integram desdobramentos passionais, 
dependentes de composições heterogêneas e circunstanciais.

Portanto, é na instância do pathos que se torna possível a trajetória 
das paixões, segundo Maria Flávia Figueiredo (2019, p. 13), criadora do 
esquema utilizado como inspiração para as colocações deste capítulo. 
Para tanto, a autora define os cinco estágios da paixão: disponibilidade, 
identificação, alteração psicofísica, mudança de julgamento e, por fim, 
ação.

No cerne da disponibilidade, a autora ensina que para o discurso 
persuasivo, é preciso que o orador argumente prioritariamente no 
terreno emocional de seu ouvinte. É imprescindível que o auditório 
tenha “disponibilidade afetiva” porque somente assim “a trajetória 
das paixões recebe aval para percorrer, de forma imbatível, a máquina 
humana” (FIGUEIREDO, 2019, p. 14).

A segunda estapa poderá vir à tona após o estágio da disponibilidade. 
Assim, na identificação, há “um aspecto primordial do processo 
persuasivo, sem o qual nenhum dos passos subsequentes se fariam 
possíveis” (FIGUEIREDO, 2019, p. 14). Desta maneira, só acontece a 
identificação do auditório se antes houver sua sensibilização pelo 
discurso.

A alteração psicofísica, terceira fase, ocorre em decorrência de 
“processos identitários” (FIGUEIREDO, 2019, p. 14). Neste caso, a paixão 
manifesta-se nitidamente não apenas de maneira epistêmica, mas, 
sobretudo, “atinge o corpo, e o interpela, e o conduz, juntamente com a 
mente, a uma mudança de julgamento” (2019, p. 14).

A referida mudança de julgamento compõe a quarta fase. Para 
Figueiredo (2019, p. 15), “nessa sintonia e instigado pela mudança de 
julgamento, o auditório se vê convocado à ação”. Tem-se, então, a última 
etapa do esquema.
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No campo da ação, “assistimos ao espetáculo das atitudes ou 
disposições do auditório para com o mundo” (FIGUEIREDO, 2019, p. 15). 
Portanto, considera-se que o processo persuasivo chega ao final de seu 
ciclo. 

Em síntese, a trajetória das paixões obedece ao compêndio a seguir:

Figura 1 – Emoções da alma/trajetória das paixões

Fonte: Elaborado pela autora a partir da “trajetória das paixões” proposta por 
Figueiredo (2019).
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platãO, apOlOgia de sócrates e a trajetória das paixões

Conforme descreve Will Durant (2000, p. 39), Platão foi um jovem 
belo e vigoroso. Apesar de financeiramente abastado e possuidor de 
um perfil que não costumava, à época, “produzir filósofos” (2000, p. 
39), tinha um “espírito sutil” (2000, p. 39). Era amante da sabedoria e da 
dialética inspirada por seu mestre Sócrates: 

O espírito sutil de Platão descobrira um novo prazer no 
jogo “dialético” de Sócrates; era uma delícia ver o mestre 
esvaziando dogmas e perfurando presunções com a afiada 
ponta de suas perguntas. Platão entrara para aquele esporte 
como entrara para uma luta grosseira; sob a orientação 
do velho “mutuca” (como Sócrates chamava a si mesmo) 
passara do simples debate para a análise cuidadosa e a 
discussão proveitosa. (DURANT, 2000, p. 39)

Platão tornou-se admirador e amigo de seu mestre. Segundo Will 
Durant (2000, p. 39), ousava dizer que agradecia a Deus por “ter nascido 
grego e não bárbaro, homem livre e não escravo, homem e não mulher; 
mas, acima de tudo, por ter nascido na era de Sócrates.” Platão tinha 
28 anos quando Sócrates morreu. Seus escritos e diálogos trazem as 
marcas da presença socrática em sua vida, em especial na Apologia.

O contexto da morte de Sócrates é o período que marca os 
acontecimentos narrados na Apologia em forma de defesa à acusação 
feita por Anito e Mileto, que atribuíram a Sócrates a responsabilidade 
por ter corrompido os jovens de Atenas, ensinar-lhes a arte do debate e 
a avidez pelo conhecimento, além de ter negado aos Deuses.

Sócrates era um líder intelectual e, embora pacífico, provocou revolta 
em alguns. Para Anito e Mileto, portanto, seria melhor que morresse.

Sobre essas circunstâncias, Will Durant descreve:
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O resto da história é do conhecimento do mundo inteiro, 
pois Platão a contou em prosa mais bela do que poesia. 
Somos privilegiados por podermos ler aquela simples e 
corajosa (senão legendária) “apologia” ou defesa, na qual 
o primeiro mártir da filosofia proclamou os direitos e a 
necessidade de livre pensamento, sustentou seu valor 
pessoal para o Estado e recusou-se a pedir clemência à 
multidão que ele sempre desprezara. Ela detinha poderes 
para perdoá-lo; ele desdenhou de fazer o apelo. Foi uma 
singular confirmação de suas teorias o fato de os juízes 
quererem pô-lo em liberdade, enquanto a multidão irada 
votava pela sua morte. Não tinha negado ele aos deuses? 
Maldito aquele que ensina aos homens mais depressa do 
que eles podem aprender (DURANT, 2000, p. 36).

Apesar de sua defesa no tribunal ateniense, Sócrates foi condenado à 
cicuta em 399 a.C. por um júri de 501 atenienses, aos 70 anos, preferindo 
morrer com os ideais nos quais sempre acreditou e que, até então, 
ensinou. Sócrates “talvez achasse que estava na hora de morrer, e que 
nunca teria nova oportunidade de morrer de forma tão proveitosa” 
(DURANT, 2000, p. 36).

Assim, à morte de Sócrates, precede um diálogo conhecido pela 
filosofia e muito difundido nos cursos de direito. Para este estudo, 
pretende-se analisar alguns trechos de sua fala, em especial, após ter 
ciência de que morrerá. No entendimento de Renato dos Santos Belo 
(2015, p. 45), “em sua defesa, o filósofo não pediu clemência, mas também 
não reconheceu a acusação”.

Neste contexto, pergunta-se: como associar a defesa de Sócrates com 
a trajetória das paixões? O ponto-chave é compreender de que forma 
os diálogos platônicos interpretavam o mundo e a existência humana, 
conforme explica Luc Ferry:

Segundo Platão, o mundo é, portanto, inteligível pela alma 
antes que encarne e pelo filosófo que, tendo-se libertado das 
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ilusões dos sentidos ou das convenções, pode contemplar 
a harmonia do mundo tanto quanto as ideias que dela dão 
conta, pois se trata na verdade da mesma coisa (FERRY, 
2017, p. 93).

Ou seja, ainda que o homem-filósofo necessite se desvincular das 
ilusões para prosseguir no caminho da verdade e da justiça – aqui 
associado ao logos – mesmo assim, sobretudo ao contemplar o mundo 
das ideias, muitas vezes, haveria de enfrentar a impermanência das 
paixões humanas.

É neste diapasão que este capítulo se desenvolve. Sócrates, 
conhecido por sua eloquência e personalidade de homem ético e sábio, 
vê-se diante das sérias acusações destiladas por Anito e Mileto, que têm 
por consequência sua condenação à morte. 

Assim, para a finalidade desta análise, a reflexão versará sobre a 
trajetória das paixões na fala de Sócrates após tomar conhecimento de 
que as referidas acusações ensejaram a sua morte. 

 análise 

Trecho 1: 

[...] deveis também, senhores juízes, considerar a morte com 
esperança, tendo em mente a seguinte verdade, ou seja, que 
um homem bom não pode ser atingido por nenhum mal na 
vida ou após a morte, e que suas ações não são negligenciadas 
pelos deuses. Assim, igualmente, isso que aconteceu a mim 
não aconteceu por acaso; vejo com clareza que é melhor para 
mim morrer agora e livrar-me de transtornos. (PLATÃO, 
2015, p. 77)

No início desta fala, Sócrates, já sabendo que foi condenado à morte, 
convida seus espectadores a experimentarem da sua emoção, que 
consiste em ponderar que morrer possa significar esperança. 
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Ocorre, portanto, o primeiro estágio da trajetória das paixões, 
a disponibilidade. Sócrates tomou ciência de sua sentença e o 
terreno emocional estava aberto às emoções. Nasceram, então, duas 
disponibilidades afetivas: a dele, pelo trágico desfecho sobre o qual 
tomou conhecimento, e a do povo de Atenas (seus espectadores).

Segundo Edson Bini (2015, p. 65), “a decisão foi realmente 
apertadíssima, não expressando de modo algum a vontade da maioria 
do júri”. Ou seja, para muitos atenienses, a morte de Sócrates realmente 
seria um prejuízo ou, quiçá, uma injustiça e o filósofo sabia disso.

Trecho 2: 

Eis a razão por que o sinal em momento algum interferiu em 
minha conduta; assim não experimento ira contra aqueles 
que me condenaram ou meus acusadores. Contudo, não foi 
esse o propósito de me terem acusado e condenado. Pensaram 
estar me ferindo e nisso são culpáveis. (PLATÃO, 2015, p. 77)

No trecho 2, Sócrates demonstra ter iniciado o segundo estágio da 
trajetória das paixões. Ocorre a identificação quando o filósofo aciona 
processos cognitivos de ordem sensível, ao demonstrar a paixão da 
indignação.

Sócrates revela-se indignado por aparentemente sentir que não 
é merecedor do destino que lhe foi imposto, no sentido de que, seus 
acusadores e seus julgadores são culpáveis em pensar que a condenação 
à morte iria ferir seus sentimentos.

Vale destacar, como curiosidade, uma característica marcante de 
seu ethos. Vem à tona certo ar de ironia ao longo de sua fala, deixando 
claro que para ele – homem justo e sábio – a morte não seria o pior dos 
destinos.
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Trecho 3: 

Tudo que peço a eles é o seguinte: quando meus filhos crescerem, 
senhores, puni-os causando-lhes os mesmos transtornos 
que causei a vós; se vos parecer que se importam mais com 
dinheiro ou qualquer outra coisa do que com a virtude, e se 
pensarem que são pessoas de importância, quando não são, 
censurai-os como vos censurei, por não se importarem com 
o que deviam se importar e pensam que se transformaram 
em pessoas dignas, quando não são dignos de nada. Se assim 
agirdes, terei sido tratado justamente por vós, o mesmo tendo 
ocorrido com meus filhos. (PLATÃO, 2015, p. 77-78)

No trecho destacado, ocorrem o terceiro e o quarto estágios da 
trajetória das paixões: a alteração psicofísica fica demonstrada com os 
sentimentos de prazer e de dor na fala de Sócrates.

O filósofo, com ousadia, afetado pelas paixões de seu destino prestes 
a acontecer, interpela o povo de Atenas para que tratem seus filhos 
como ele conduzia seu público. Insiste para que acreditem que a vida 
boa não está associada ao acúmulo de riquezas, mas, sim, à capacidade 
de reflexão. 

Na sequência, sobrevém a mudança de julgamento, identificada 
pela conjunção do corpo e da mente em sintonia, experiência ocorrida 
por conta dos sentimentos de dor e de prazer. 

Dor, pela injustiça que Sócrates enxerga em função da conduta de 
seus acusadores e dos jurados. E, paradoxalmente, prazer, ao pensar que 
se o tratamento com seus filhos for o que sugeriu ao povo, compreenderá 
que de alguma forma existiu justiça no tratamento que recebeu.

Trecho 4: 

Mas agora é chegada a hora de partirmos. Parto para a morte 
e vós para a vida. Entretanto, qual de nós caminha para 
melhor sorte é algo que somente o deus sabe. (PLATÃO, 2015, 
p. 77-78)
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O trecho acima contempla o último estágio da trajetória das paixões, a 
ação. Neste viés, as atitudes de Sócrates em relação ao mundo obedecem 
ao espetáculo das paixões. O filósofo termina sua fala avisando que 
partirá para morte, contudo, não sabe dizer se este destino seria ruim, 
deixando uma reflexão ao povo de Atenas e aos seus acusadores: talvez 
morrer seja melhor sorte do que viver. 

Como uma espécie de redenção, comum ao pensamento grego 
da época, explica Luc Ferry (2017, p. 30): “[...] a morte, no fundo, só 
nos levará a perder a parte mais insignificante de nossa existência 
individual; ela não poderá por fim à dimensão da vida que participa do 
esplendor imperecível das leis do universo”. É neste contexto, por fim, 
que Sócrates despede-se do povo de Atenas.

cOnsiderações finais 

Atendendo à complexidade do tema, resta-nos compreender que 
a trajetória das paixões está longe de ser totalmente investigada 
em um ensaio sintético. Em que pese a extensão da temática e a 
multidimensionalidade das paixões, o estudo encerra seu propósito, 
respaldado em uma das faces retóricas pertencentes à Apologia de 
Sócrates.

Conforme ensina Luc Ferry (2017, p. 31), os gregos acreditavam “em 
uma partilha pacífica, justa, bela e boa do mundo, da qual resultaria, 
precisamente, a harmonia do cosmos, em cujo seio os seres humanos 
podiam enfim ocupar seu lugar”. Neste contexto, Sócrates entendia seu 
lugar em Atenas.

Após tomar ciência de que seu destino seria a morte, conduzido 
pelas paixões, proferiu um discurso sensível ao seu modo de enxergar a 
vida. Não recusou aos seus ideais e, mesmo considerando injustas todas 
as acusações, ponderou ser justo morrer em nome da legitimidade de 
sua conduta até ali.
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Por fim, vale destacar a notoriedade da defesa socrática nas esferas 
não somente da filosofia, mas também do direito e da linguagem, que 
tem por consequência, merecido destaque nas análises e reflexões ao 
longo da história, por tratar-se de um discurso movido não somente por 
escolhas racionais, mas, sobretudo, por critérios sensíveis e afetivos.
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FÉ PASSIONAL: A TRAJETÓRIA DAS PAIXÕES NO 
MITO DA CRIAÇÃO

Luan Marques Domingues
Valmir Ferreira dos Santos Junior1

As paixões, em um processo argumen-
tativo, são pontes que permitem a co-
nexão e a proximidade dos homens por 
meio da identificação de traços defla-
grados em comum.

(Maria Flávia Figueiredo)

históricO e descriçãO dO livrO das Origens2

A perspectiva na qual a retórica se enquadra é a dos discursos 
que visam a conquistar a adesão do auditório e, por consequência, 
desencadear uma ação. É assim que adentramos no pensamento de 
Aristóteles ao conceber a retórica como “a capacidade de descobrir o 
que é adequado para cada caso com o fim de persuadir” (ARISTÓTELES, 
2012, p. 12). Qualquer ato retórico se pauta no seguinte tripé: um orador 
(detentor de um ethos) que enuncia seu discurso (elaborado por meio 
do logos) com vistas a angariar a adesão de seu auditório (receptáculo 
do pathos) por meio das paixões despertadas. Assim, o auditório é 
passionalmente instigado e racionalmente impelido a aderir a uma tese 
proposta pelo orador acerca de determinado tema ou questão.

Dessa maneira, fica evidente que, no jogo argumentativo, o bom 
orador, que deseja obter êxito com seu discurso, procurará ativar o campo 
da razão, por meio de argumentos plausíveis com o fim de convencer o 
auditório. Mas, além disso, também se esforçará para ativar o campo 

1 Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade de 
Franca (UNIFRAN) com fomento FAPESP (Processo: 2019/01843-8).
2 Trechos deste capítulo constam em Marques e Figueiredo (2020).
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das emoções3 com vistas a persuadir, logrando que seu auditório haja da 
maneira com que ele deseja. Pelo exposto, fica evidente a importância 
das afecções no processo persuasivo, no qual o homem é considerado 
um complexo de razão e paixões.

Sob essa perspectiva, que coloca as paixões como peça fundamental 
no tabuleiro da argumentação, decidimos estudar o texto mitológico da 
criação na crença judaico-cristã sob a perspectiva das paixões aristotélicas 
e da Trajetória das paixões, proposta por Figueiredo (2018, 2019), uma 
vez que tal discurso teve, e ainda tem, forte influência na maneira com 
que o ser humano lida com questões relacionadas à origem, à estrutura 
e à organização do cosmos, bem como na maneira com que interpreta a 
gênese e o propósito da humanidade.

O objetivo deste capítulo é delinear uma leitura do texto judaico-
cristão da criação em seu primeiro relato (capítulo I do livro de Gênesis), 
pelo viés da retórica das paixões segundo Aristóteles e da Trajetória das 
paixões proposta por Figueiredo (2018, 2019). Pretendemos, portanto, 
verificar as possíveis paixões despertadas no auditório daquele tempo, 
cerca do ano 400 a.C., frente a esse relato. 

Ainda trazemos à baila a reflexão da possibilidade da leitura retórico-
passional ser uma ferramenta profícua para a leitura de textos diversos, 
principalmente quando seus contextos de produção e de recepção não 
são facilmente recuperáveis. Acreditamos que esse tipo de leitura possa 
fornecer ao leitor maior liberdade, uma vez que o livra das correntes 
da literalidade do texto e o conduz a uma incursão que a riqueza das 
perspectivas polissêmicas de um texto pode oferecer.

Acerca do fazer argumentativo do livro das origens, propomo-nos a 
iniciar um percurso descritivo por meio de contribuições que julgamos 
singulares sobre o enunciado. Assim, refletiremos de maneira sucinta 
acerca de: seu contexto de produção; seu contexto de recepção originário; 

3 Consideramos os termos paixão, afecção e emoção como sinônimos em nosso texto.
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as possíveis intenções do autor e a maneira como o texto chegou até 
nós hoje. Dessa maneira, examinaremos a justificativa de sua escolha, 
a complexidade dessa narrativa e a relevância que o tema da criação do 
cosmos, dos seres animados e, em especial, do ser humano possuem na 
atualidade.

O texto que escolhemos para esta reflexão se encontra dentro de um 
quadro maior de livros chamado bíblia. O teólogo biblista Mauro Strabeli 
(1990) a classifica como um conjunto de livros, uma pequena biblioteca, 
que se constituiu pela junção de textos provenientes de diversos tempos 
históricos e que contém inúmeros assuntos, surgidos de acordo com o 
dia a dia e as necessidades do povo de sua época de produção. Assim, a 
bíblia é o escrito que reflete a história de um povo, nos mais diversos 
gêneros discursivos, como mito, novela, saga, entre outros.

Entendemos, então, a bíblia como conjunto de pequenos livros, com 
multiplicidade de gêneros narrativos, que relatam de certa forma um 
pouco da história do povo israelita. O objeto analítico deste capítulo 
(capítulo 1 do livro de Gênesis) se encontra inserido neste conjunto maior 
chamado bíblia e imerso em um conjunto menor chamado Pentateuco, 
composto pelos cinco primeiros livros da bíblia. 

Uma vez compreendido em linhas gerais o quadro maior em que 
se encaixa o material que fundamentará nossa análise, passemos à 
compreensão do quadro menor em que está inserido tal texto, que é 
o livro do Gênesis. A palavra ‘gênesis’ é de origem grega, genesí, que 
significa origem, nascimento. Assim, o livro das origens traz em 
sua primeira parte, que compreende os capítulos 1-11, as narrativas 
referentes ao nascimento, estrutura e organização do cosmos, das 
coisas e do ser humano. Ele traz também a formação do “povo de Deus” 
(Israel) na segunda parte do livro, que compreende os capítulos 12-50. 
(STORNIOLO; BALANCIN, 1991).

Segundo Viviano (2014), a primeira impressão ao ler o Gênesis 
é que estamos com uma obra literária ultrapassada em mãos. Em 
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consonância com tal visão, as narrativas apresentadas no livro parecem 
não corresponder aos problemas do mundo contemporâneo, porque não 
condizem com os critérios de cientificidade concebidos atualmente. Com 
isso, percebemos que existe uma distância real entre a maneira como 
pensamos e vivemos o mundo na atualidade e o universo pré-científico 
em que foi escrito o objeto de estudo. O homem da pós-modernidade 
é marcado pelo domínio das técnicas e da ciência, está à procura da 
veracidade dos fatos pelas comprovações empíricas. Portanto, quando 
pensamos no livro de Gênesis, fica claro que ele se insere em um contexto 
de produção muito longínquo, em que as narrações mitológicas eram 
o meio de disseminação mais comum de ideias e conhecimento. Além 
disso, tal meio de divulgação apresentava e estabelecia a visão de mundo 
e os valores culturais de seu tempo.

A curadoria dos textos bíblicos durou quase mil anos, ou seja, para 
se obter a forma como temos acesso a esse texto hoje foram necessárias 
quase cem décadas. Três são os momentos centrais contidos em suas 
narrativas. O primeiro deles, por volta de 971-931 a.C., é o período do 
rei Salomão. Nesse tempo, encontra-se a produção dos textos relativos 
ao pecado e ao paraíso. Os anos 800-700 a.C. são marcados pela escrita 
da história dos patriarcas e de José. O período de cerca de 586-400 a.C. 
é a fase em que Israel passa pelo exílio e pós-exílio na Babilônia, e é 
nesse período que se encontra o texto referente à criação em sete dias 
(KRAUSS; KUCHLER, 2007).

Os capítulos iniciais do livro das origens tratam do início do mundo, 
do cosmos e do homem. A intenção fundamental desse texto pode ser 
a de sanar questionamentos inerentes ao ser humano, como: ‘de onde 
viemos?’; ‘para onde vamos?’; ‘como surgiu o mundo?’; e ‘como as coisas 
passaram a existir?’. Na tentativa de responder essas indagações, o 
autor desse texto afirma a existência de um ser supremo e poderoso: 
Deus. Além disso, ainda estabelece a condição do homem diante da 
obra da criação: ser necessitado de Deus. Com isso, vemos a noção 
de dependência do homem à transcendência, uma vez que Deus é 
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apresentado como infinito, soberano e poderoso e o homem como finito, 
incompleto e frágil.

A narrativa das origens encontrada em Gênesis 1, 1-31; 2, 1-4a é a 
primeira colocada na ordem do livro, mas não foi a primeira a ser escrita. 
Possivelmente foi escrita por sacerdotes, por volta de 586-538 a.C., no 
tempo em que o povo de Israel se encontrava no exílio da Babilônia.

Uma das hipóteses que possa justificar a escrita desse texto é que ele 
possa ter sido redigido para despertar os judeus em relação ao valor de 
sua identidade, de seus costumes, de suas crenças e de seus hábitos que 
passaram a ser esquecidos pelo longo tempo de exílio. Uma vez distante 
de sua pátria, os costumes e práticas religiosas, que caracterizavam 
Israel como povo, começaram a ser perdidos e até trocados pelos novos 
costumes dos babilônios.

O discurso em questão foi redigido como um poema, que mostra a 
situação do homem como criatura dependente de Deus. A ideia de um 
Deus único pode demarcar que todo o resto na face da terra, e além dela, 
são apenas seres criados e não deuses. Há assim, uma dessacralização 
do mundo.

a trajetória das paixões nO mitO criaciOnal

Neste capítulo, pretendemos fazer uma análise qualitativa de nosso 
objeto de estudo. Para cumprir tal objetivo, contaremos com o referencial 
retórico, em especial a retórica das paixões do mestre Aristóteles e a 
trajetória das paixões proposta por Figueiredo (2018, 2019). O texto 
escolhido para análise consiste em trechos do Capítulo 1, primeiro relato 
da criação, do livro do Gênesis da bíblia.4 

4 Atualmente existem muitas traduções da bíblia, porém, para este capítulo, adotamos 
o texto presente na Bíblia de Jerusalém (1980), por se tratar de uma tradução consi-
derada apropriada para os estudos científicos do texto bíblico, por exegetas e herme-
neutas.
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No trecho de Gênesis 1, 1-31; 2, 1-4a, encontramos o primeiro relato da 
criação, que é possivelmente uma obra de sacerdotes que procuravam 
reforçar os fundamentos de sua fé monoteísta ao povo de Israel, que se 
encontrava em exílio na Babilônia (auditório originário). Nele, também 
se tem a ideia do mundo como a criação de uma força superior chamada 
Deus.

O sublinhar do monoteísmo está presente em todo o texto, em 
oposição à cultura babilônica (conjuntura em que fora escrito o 
enunciado), que era politeísta. Tal criação do universo se dá de maneira 
gradual e contínua, e soma a totalidade de seis dias, cada dia da semana 
compreendido como uma etapa no processo de formação do cosmos. O 
sexto dia é o ápice das origens: nele, se dá o surgimento do ser humano 
que é visto como o centro de toda a criação.

dispOnibilidade

Na etapa da disponibilidade é válido ressaltar as principais paixões 
aristotélicas que o discurso em questão pode despertar em seu auditório. 
Como aponta Figueiredo (2018, 2019), a etapa da disponibilidade diz respeito 
ao espaço cognitivo que o auditório possui para sentir determinada 
paixão. Tal espaço é construído subjetivamente, por intermédio das 
experiências particulares e vivências de cada um dos sujeitos que 
compõem o auditório. Em vista disso, é necessário atentarmo-nos a dois 
pontos: (1) a disponibilidade não é criada pelo orador e sim ativada por 
ele com o seu discurso; (2) não é profícuo ao analista discorrer a respeito 
das questões que justificam determinada disponibilidade a uma dada 
emoção, haja vista que tal processo é subjetivo e, em decorrência disso, 
diferente em cada um dos indivíduos do auditório.

As paixões aristotélicas possivelmente despertadas pelo discurso em 
questão são a calma, a confiança, o medo e o amor. Portanto, vejamos as 
definições dessas emoções com base em Aristóteles (2012) e Figueiredo 
(2019).
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A calma é, para Aristóteles (2012, p. 93), certo prazer sem insolência 
e uma indulgente esperança. Ainda de acordo com as palavras do 
estagirita (ARISTÓTELES, 2000, p. 17), tal paixão é “[...] a inibição e o 
apaziguamento da cólera”.

Para Figueiredo (2019, p. 9), tal emoção é “[...] o contrário e talvez 
o antídoto da cólera. Configura o estado de apaziguamento após um 
tormento estrondoso e recria a simetria entre os sujeitos”.

Com base nas duas definições, podemos compreender a calma como 
um estado pacífico, em que não existem motivos para a ira, ou cólera. 
Dessa forma, a calma se assemelha à concepção costumeira de paz, 
tranquilidade.

O medo para Aristóteles (2000, p. 31) é “[...] desgosto ou preocupação 
resultantes da suposição de um mal iminente, ou danoso ou penoso”.

Na visão de Figueiredo (2019, p. 9), o temor é “[...] uma dor ou distúrbio 
decorrente da projeção de um mal iminente que tem caracterização 
destrutiva e penosa. É acompanhado de uma expectativa. Temem-
se, assim, os maus que podem nos arruinar ou arruinar quem nos é 
querido”.

Ao ponderar as duas definições, pode-se compreender o temor como 
a expectativa atormentadora a respeito de um mal iminente, capaz de 
afligir a nós ou àqueles que nos são queridos.

A confiança é definida pelo mestre estagirita como “[...] o contrário 
do temor” (ARISTÓTELES, 2000, p. 35). “[...] a esperança [ou confiança] 
é acompanhada da suposição de que os meios de salvação estão 
próximos, enquanto os temíveis ou não existem, ou estão distantes” 
(ARISTÓTELES, 2000, p. 35).

Por Figueiredo (2019, p. 9), a confiança é definida como “[...] o oposto 
do medo. É acompanhada da esperança (antecipação) das coisas que 
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levam à segurança como algo próximo, enquanto as causas do medo 
parecem inexistentes ou distantes”.

Dessa forma, é possível compreender a confiança como uma 
expectativa em relação a um acontecimento futuro que proverá os meios 
de salvação para uma situação adversa no presente.

Por fim, o amor é definido pelo filósofo grego (ARISTÓTELES, 2000, 
p. 23) da seguinte forma: “Seja amar o querer para alguém o que se julga 
bom, para ele e não para nós, e também o ser capaz de realizá-lo na medida 
do possível. Amigo é o que ama e é, por sua vez, amado. Consideram-se 
amigos os que assim se acham dispostos reciprocamente”.

Figueiredo (2019, p. 9), por sua vez, define o amor como “[...] desejar 
para alguém aquelas coisas que você considera boas (desejando-as para 
o outro e não para si) e tentar, ao máximo, fazer com que elas ocorram. 
É, pois, o laço de identidade com o outro”.

À vista disso, é possível interpretar o amor, em perspectiva 
aristotélica, como um laço de simetria entre quem sente e aquele 
que desperta tal paixão. Ademais, o amor pode ser compreendido, 
então, como um sentimento prazeroso de querer o bem sem nenhuma 
pretensão além do bem-estar daquele que é amado.

Por meio da descrição e reflexão das paixões apontadas na 
disponibilidade, é possível considerar as prováveis disposições em que 
o auditório do discurso em questão possa ter se encontrado. Vejamos a 
seguir como o estágio da identificação pode fertilizar o espaço disponível 
para as paixões elencadas aqui.

identificaçãO

No estágio da identificação ocorre o mais intrigante dos processos 
em toda a trajetória, o reconhecimento. É nessa etapa que o auditório 
reconhece traços em comum entre o discurso e si. Tal processo ocorre 
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muitas vezes sem a completa consciência do auditório, ou seja, de forma 
inconsciente. Figueiredo (2019) aponta que tal processo possibilita que o 
auditório reconheça traços de suas vivências, preferências, história no 
discurso e, por sua vez, tal reconhecimento que garante o despertar de 
uma paixão, uma vez que só podemos identificar aquilo que conhecemos, 
em outras palavras, só sentirei uma emoção se ela fizer parte do meu 
arcabouço de emoções reconhecíveis.

Nesta etapa, em relação ao discurso em questão, o auditório 
pode identificar-se com certas ideias gerais presentes no texto que 
se relacionam com suas vivências, ideais e compreensões de mundo. 
Algumas dessas ideias são, por exemplo, a existência de um único Deus, 
a compreensão de que Deus criou o mundo para o bem-estar do homem 
e o amor incondicional de Deus para com sua criação. Tais ideias podem 
encontrar consonância no íntimo do auditório disponível às paixões 
discutidas anteriormente e, logo, podem gerar processos identitários 
que garantirão o despertar de emoções, como veremos a seguir.

despertar das paixões

O primeiro versículo traz a questão da temporalidade no texto. 
A expressão “No princípio” marca o início da obra criacional em 
determinado momento da história e tal fato pode remeter, o auditório 
disponível, à paixão da calma, uma vez que ela é, para Aristóteles 
(2012, p. 93), certo prazer sem insolência e uma indulgente esperança. 
O homem, ao se deparar com um princípio na ordem da criação, pode 
se sentir livre do pensamento de que o mundo em que vive é um caos 
primário, ou que se tenha emanado dele, e traz a esperança de que há 
uma organização do cosmos quista por um ser superior.

Em “Deus criou o céu e a terra”, encontra-se a ideia de um poder 
absoluto denominado Deus, que possui uma vontade manifestada 
pelo verbo transitivo direto “criar”. Essa marca linguística pode levar 
ao despertar da afecção da confiança, pois aquilo que está próximo de 
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acontecer pode trazer algo de positivo. Ao pensar no transcendente que 
demonstra sua vontade em criar o plano da imanência, “o céu e a terra”, 
tem-se a segurança de que a mesma vontade se estenderá ao cuidado 
das coisas feitas. Assim, para os que possuem fé na teoria criacionista, 
há alguém (Deus) em que se pode buscar socorro nos momentos de 
dificuldades.

Como vimos, a confiança é o oposto do temor, isto é, o que inspira 
confiança é exatamente o contrário do que inspira temor. Dessa forma, ao 
ter um ser superior que cria o mundo em que vivemos, por consequência, 
que cuida de nós, é passível a compreensão de que sejamos confiantes 
em nossa existência e bem-estar, uma vez que alguém superior zela 
por nós. Aristóteles (2000, p. 35) segue sua reflexão sobre a confiança, 
ao afirmar: o “que inspira confiança é o distanciamento do temível e 
a proximidade dos meios de salvação. E igualmente se há meios de 
reparação e de proteção numerosos ou importantes”. Assim, pautados 
no fato de que Deus pode nos proteger, uma vez que atenta por nós e nos 
construiu um mundo para que vivêssemos, as circunstâncias temíveis 
do acaso ou do caos desordenado, que pudesse pairar sobre a gênese 
do mundo e da humanidade, são distanciadas pela paixão da confiança, 
que pode ser despertada em um auditório crente no mito criacional e na 
imagem de Deus existente na bíblia.

De acordo com Figueiredo (2018, 2019) e a sua trajetória das paixões, 
a paixão da confiança pode ser despertada no auditório que acredita na 
bíblia não como literatura, mas como um livro revelado por Deus, uma 
vez que ele possui a disponibilidade (1º estágio da trajetória das paixões) 
para sentir tal paixão, já que detém a crença de que a narrativa bíblica 
traz, de fato, um relato sobre a origem de todas as coisas.

Em ressonância com a proposição da autora, o auditório que crê no 
relato criacional contido no livro de Gênesis traz uma pré-disposição a 
sentir a paixão da confiança, uma vez que tal emoção, aliada à crença, 
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em relação à veracidade do que é relatado nos versículos analisados, 
possui ‘espaço’ cognitivo para ser trabalhada pelo orador.

O segundo versículo traz a percepção daquilo que existia antes do ato 
criador de Deus: o caos. Esse caos aquoso é a total ausência de ordem, 
simbolizado pela “terra vazia e vaga”. Tal construção discursiva, que 
aponta para o fato de o caos ser anterior à criação de Deus, pode suscitar 
a emoção do temor (medo), pois o cosmos se apresenta sem sentido e 
sem perspectiva de existir.

O filósofo belga Michel Meyer, em seu prefácio do livro II da Retórica 
de Aristóteles, define o medo, sucintamente, porém de forma profunda, 
da seguinte forma: “O temor [...] [pressupõe] uma diferença [...], 
materializada por uma assimetria na relação. Tememos os fortes, não 
os fracos” (MEYER, 2000, p. XLIV-XLV). Com base nessa proposição do 
filósofo, é possível depreender que o medo apresenta uma diferença, um 
distanciamento, entre quem o sente e quem (ou o que) o desperta, ou seja, 
ao sentir medo, aquele que sente exprime a sua posição de inferioridade 
em relação àquele (ou àquilo) que é causador dessa paixão, justamente 
por afirmar, com o temor, que aquele ou aquilo que é causador do medo 
detém poder suficiente para causar algum mal.

Dessa forma, ao sentir o medo em relação ao caos anterior à criação, o 
auditório originário dos versículos de Gênesis afirma o poder hierárquico 
que o caos, as trevas, possui em relação ao seu status enquanto ser criado 
por Deus, incapaz de se defender sem o auxílio divino. Assim, essa pode 
ser uma das razões que justificam o possível medo que o auditório pode 
sentir em relação a esse versículo que narra o caos antes da criação.

Após refletir sobre as causas do possível despertar do medo, 
analisemos tal versículo sob a ótica da Trajetória das paixões, de 
Figueiredo. Tal perspectiva de mundo como massa sem forma e 
ordenamento é muito similar à mitologia do antigo Oriente Próximo, 
segundo os biblistas pesquisadores. “O segundo versículo nos diz que, 
antes do ato criador de Deus, o mundo era massa informe que existia 
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como caos aquoso. Essa descrição do mundo está de acordo com a 
mitologia do antigo Oriente Próximo” (VIVIANO, 2014, p. 57). Vê-se aí, 
uma intertextualidade com esse discurso. No antigo Oriente, também 
havia um relato criacional advindo dos babilônios, chamado Enuma 
Elish5.

Dessa forma, para o auditório originário da narrativa de Gênesis, o 
povo que precisava ser persuadido a deixar de seguir cultos e crenças 
politeístas para seguir a crença monoteísta de Javé, a estratégia da 
identificação, estágio descrito por Figueiredo, pode ter sido uma 
estratégia muito profícua para o sucesso retórico do texto analisado.

Como vimos, o intuito do estágio da identificação é fazer com que 
o auditório reconheça alguma semelhança com a paixão proposta pela 
tese apresentada e alguma característica intrínseca, que traz em si, ou 
seja, reconhecer algo da paixão, ou contexto persuasivo, que o remeta 
a algum traço seu. Dessa maneira, o orador de Gênesis, ao apresentar 
uma intertextualidade com um mito já conhecido de seu auditório, por 
meio de uma nova narrativa, uma nova tese que se apresenta à adesão 
desse auditório, pode engatilhar a trajetória que as paixões percorrem, 
em sentido persuasivo, na cognição daqueles que se almeja persuadir, 
uma vez que ele insere traços narrativos do conhecimento do auditório.  
Tais traços, passíveis de serem recuperados pelo auditório, podem trazer 
a sensação de familiaridade e, por consequência, garantir o despertar de 
alguma paixão que corroborará a persuasão. Segundo Figueiredo (2020), 
só há sensibilização porque houve identificação. O processo identitário 
é o gatilho para o despertar das paixões.  

No mito de Gênesis, como vimos, o primeiro ato da criação é a 
luz. Isso nos permite observar uma possível intenção de apresentar o 

mundo como aquele que tem determinada ordem natural. Assim, a luz 

⁶ O mito de Enuma Elish é uma epopeia babilônica da criação dos deuses, do universo 
e da espécie humana. Um manuscrito considerado cópia deste mito foi encontrado por 
volta de 1.100 a.C., em Sultantepe, na atual Turquia. 
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precede o restante da criação e permite ao ser humano enxergar, ter a 
percepção primária do que está ao seu redor. Pode ser gestada a emoção 
da calma, ao suscitar a esperança de que o caos será eliminado pela obra 
criadora, e também do amor por ter recebido de Deus, por meio da luz, 
a possibilidade de “ver/perceber” a própria vida, a própria história: o 
passado, o presente e projetar o futuro.

Podemos ainda encontrar no texto a expressão “Deus separou a luz e 
as trevas”. Tal trecho pode trazer a concepção de demarcação temporal 
do dia, que é formado por luzes e trevas, manhã-tarde-noite. Além 
disso, é possível denotar também a imagem de ordem sobre o caos, que 
é cunhada pelo discurso, o que pode despertar mais uma vez a paixão 
da segurança, nesse caso, a segurança de que o homem não precisa 
se preocupar com o que será de si e do mundo, ou com as perguntas 
antropológicas: De onde viemos, para onde vamos, quando tudo 
começou? Elas serão sanadas pela demonstração de ordem e sentido no 
mundo transmitido por Deus, isto é, tudo está sob o controle de Deus e 
é ele que dá sentido a toda existência.

No fragmento a seguir está o terceiro dia em que o Deus dos judeus 
cria a imagem da terra posta em destaque com a formação da flora e a 
capacidade de reprodução das árvores e demais vegetais por meio de 
sementes: “11 Deus disse: ‘Que a terra verdeje de verdura: ervas que 
dêem semente e árvores frutíferas que dêem sobre a terra, segundo sua 
espécie, frutos contendo sua semente’ e assim se fez. 12 A terra produziu 
verdura: ervas que dão semente segundo sua espécie, árvores que dão, 
segundo sua espécie, frutos contendo sua semente, e Deus viu que isso 
era bom. 13 Houve uma tarde e uma manhã: terceiro dia”.

No processo de separação dos limites das águas, aparece a terra 
como lugar da vida, geradora de vida. Tal trecho pode ser compreendido 
pelo auditório como um presente que é preparado para a humanidade.  
Com a construção desse sentido, de que a terra é um regalo oferecido 
ao homem, nota-se uma provável estratégia retórica por parte do autor 
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do texto, que pode ter almejado criar empatia entre auditório e orador, a 
fim de fazer com que aqueles que têm contato com o discurso, tornem-
se propícios a dar credibilidade à narrativa contada como um texto 
real sobre a origem do mundo. Também verificamos o uso da figura 
retórica da repetição por meio das palavras “deem” e “semente”. Esse 
uso parece objetivar persuadir o leitor de que Deus se importa tanto 
com a humanidade que o necessário para a subsistência dela não é, 
em primeira instância, fruto de seu esforço, mas sim gratuidade da 
soberania divina. “Mais uma vez, aqui o autor mostra um mundo que 
não está sob o controle de divindades pagãs” (VIVIANO, 2014, p. 58).

Dessa forma, em “ervas que deem semente” e “árvores frutíferas que 
deem sobre a terra”, uma afecção plausível de ter acometido os leitores 
daquela época é a calma, pois Deus, em sua bondade, preparou aos seres 
vivos o necessário para sobreviver, alimentos em abundância nas mais 
diversas espécies. Vejamos de que forma podemos justificar a possível 
instigação da calma no auditório do texto de Gênesis.

Seguindo, o aclamado filósofo belga Michel Meyer, no prefácio da 
Retórica das paixões, de Aristóteles, assim define a calma: “[...] é uma 
verdadeira paixão porque reflete, interioriza uma certa imagem que o 
outro forma de nós, de sorte que, ao mesmo tempo, agimos sobre ele, 
mantendo (ou encontrando) nossa calma a seu respeito. Daí sua retórica. 
Ela recria a simetria” (MEYER, 2000, p. XLIV, grifos nossos).

Como Figueiredo, Aristóteles e Meyer bem pontuam, a calma 
pode ser sintetizada pelo estabelecimento do estado de tranquilidade, 
despreocupação e harmonia, ou seja, aquele que sente calma não 
se encoleriza, não se torna aflito ou agoniado. Por meio do exposto, 
é plausível afirmar que o orador do livro de Gênesis, ao afirmar que 
Deus criou formas de prover frutos que se multiplicarão por suas 
sementes e nutrirão a vida na terra, pode suscitar a calma em seu 
auditório justamente por aliviar a preocupação do auditório originário 
com seu sustento, uma vez que Deus já cuidou dessa necessidade, ao 
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garantir que tal falta fosse suprida. Logo, ao garantir que Deus, com sua 
criação, proverá os meios para manter a vida do homem, o orador, com 
sua estratégia retórica, pode encaminhar seu auditório à persuasão, 
aderindo à tese de que o Deus presente em Gênesis é o Deus que merece 
ser seguido e louvado.

A paixão da calma, justamente por exemplificar o movimento que 
as paixões produzem em nosso espírito, pode servir como modelo para 
a discussão do terceiro estágio da Trajetória das paixões de Figueiredo, 
o ‘despertar da paixão’. Nessa etapa, Figueiredo lança mão de uma 
conhecida frase de Aristóteles sobre as paixões, para exemplificar a 
função desse estágio. Vejamos a citação: “As emoções são as causas que 
fazem alterar os seres humanos e introduzem mudanças nos seus juízos, 
na medida em que elas comportam dor e prazer” (ARISTÓTELES, 2015, 
p. 116 apud FIGUEIREDO, 2019, p. 14, grifo da autora). Assim, fica claro 
que uma paixão despertada no auditório irá causar tais alterações, que 
não afetaram apenas a porção cognitiva desse auditório, mas também, e 
principalmente, a porção física, o corpo.

Dessa forma, para finalizar a reflexão acerca do estágio do despertar 
da paixão, é válido mencionar que em relação à paixão da calma 
ocorre no auditório a atenuação ou a eliminação de sentidos e efeitos 
físicos causados por outras paixões. Sendo assim, a paz de espírito e 
tranquilidade da alma são reestabelecidas.

mudança de julgamentO

Nesse estágio o auditório transforma concepções antigas por meio 
dos processos de identificação e despertar da paixão. Figueiredo (2019) 
pontua que os efeitos da paixão na mente e no corpo estimulam a 
transformação de compreensões do auditório acerca de determinada 
questão reapresentada pelo discurso, o que fundamenta os efeitos 
persuasivos em sentido retórico.
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No caso do discurso analisado, o auditório disponível à paixão da 
calma, da confiança, do amor e do temor pode compreender que o Deus 
existente no relato de Gênesis seja, de fato, o Deus verdadeiro e único 
e, por consequência, invalidar a ideia politeísta trazida pelos babilônios.

Tal estágio é fundamental, pois garante que o despertar da paixão 
encontre vazão para o mundo por meio de uma ação. Ademais, a 
mudança de julgamento justifica toda a trajetória das paixões, uma 
vez que tal estágio funciona como uma ponte entre a evocação de uma 
paixão e o intuito do orador ao proferir seu discurso.

 Nessa perspectiva, o despertar da calma, do medo, da confiança e 
do amor no auditório originário do texto de Gênesis é que garante que 
um novo ponto de vista possa ser aceito, uma vez que desestabiliza o 
emocional desse auditório e possibilita a transformação de questões 
anteriormente compreendidas como saberes consolidados.

açãO

Figueiredo (2019) apresenta a ação como o estágio final que uma 
paixão percorre na alma humana. Como a autora bem discute, a ação é 
o intuito de qualquer orador quando profere um ato retórico, portanto, a 
ação é a linha de chegada da paixão em sentido argumentativo.

O autor do discurso analisado, como vimos anteriormente na 
discussão de suas possíveis intenções, pode ter almejado reestabelecer 
a fé do povo de Israel em um Deus único, capaz de suprir todas as 
necessidades humanas e detentor de poder infinito, que criou todo o 
universo que o homem habita.

Dessa forma, por meio da apresentação de seu discurso, o orador 
suscitou paixões em um auditório cognitivamente disponível a elas e, 
em decorrência disso, transformou crenças e ideias preexistentes em 
função do exílio babilônico. Tal transformação pode ter sido tamanha 
que garantiu a aceitação da provável tese do orador: a compreensão de 
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um único Deus, um Deus bondoso e generoso, que é capaz de criar um 
universo inteiro para o bem-estar de suas criaturas.

cOnsiderações finais

Podemos concluir, assim, que o mito das origens teve e ainda tem 
importância singular na vida de muitos povos que acreditam na força 
de um Deus único e onipotente (Javé). Sua leitura pelo viés retórico 
passional liberta o auditório de se ater a uma visão reduzida e simplista 
do texto e convida-o a mergulhar no discurso para perceber a riqueza 
polissêmica que ele oferece. Dessa maneira, a trajetória das paixões se 
mostra como uma ferramenta de leitura para quaisquer outros textos.

Também podemos inferir a contribuição da proposta de Figueiredo 
para o campo retórico, uma vez que apresenta de maneira clara e distinta 
os processos cognitivos e psicológicos do aflorar das paixões humanas.  

Por fim, é profícuo ressaltar a forma com que a trajetória das 
paixões pode auxiliar no processo analítico de textos considerados como 
atos retóricos, uma vez que ela se apresenta como uma possibilidade 
de caminho investigativo que discute a forma com que as emoções 
são despertadas, desde sua fertilização na cognição humana, até a sua 
reação no mundo por meio de uma ação.
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O HUMOR NO PÚLPITO E  
O DESPERTAR DA CONFIANÇA

Luana Ferraz

O campo da religião é um daqueles em que o poder da palavra se 
apresenta de forma mais evidente. O estabelecimento e a reafirmação do 
sagrado nesses discursos propõem, ao homem, um modo de relacionar-
se com o poder divino, um modo de conceber o transcendente e de 
comportar-se no mundo material, tendo em vista o estreito vínculo 
com a divindade. Compreendemos, assim, que o campo da religião 
oportuniza a emergência de discursos relacionados ao ensinar (docere), 
uma das três grandes funções dos discursos retóricos. 

A transmissão de saberes e/ou regras de bons costumes não 
costuma ser, no entanto, tarefa das mais divertidas. O conteúdo sério 
frequentemente dá ao discurso religioso um aspecto austero e ajuizado. 
O cristianismo, em específico, religião tão disseminada entre nós, traz 
em sua história marcas contundentes dessa severidade. Seus dogmas, 
baseados em um princípio monoteísta e na perfeição de um Ser Todo-
poderoso, não dialogam facilmente com comicidade. A pessoa divina, em 
sua forma trinária, é “puro espírito, sem corpo e sem sexo, [...] imutável 
e imóvel, está eternamente absorvido em sua autocontemplação. Ao 
menos é assim que o apresenta a teologia clássica, construída sobre os 
conceitos platônicos e aristotélicos” (MINOIS, 2003, p. 111). Como se vê, 
não há aí a falha, o erro, o desvio que motiva o riso.

Já dizia Aristóteles (2007, p. 33) que “a comédia é [...] imitação de 
maus costumes”, dos vícios pouco graves, incapazes de despertar o 
pathos trágico, isto é, o terror ou a piedade. Se a excelência do plano 
divino coíbe a existência do objeto da comédia, é a fratura neste 
mesmo plano que a possibilita: a constatação da imperfeição humana, 
a decadência da criatura que gozava das mais ideais condições de 
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existência por intervenção de um poder maléfico. O riso é um “prêmio 
de consolação” dado às criaturas defeituosas, que se zombam entre 
si, fazendo transparecer a solidariedade na queda. Daí sua natureza 
ambivalente, boa e má, muitas vezes ressaltada pelos teóricos.

A diabolização do riso, herdada da tradição exegética, patrística 
e medieval não encontra, contudo, condições de prosperar na 
contemporaneidade. Desde a metade do século XX, encontramo-nos 
submetidos a uma nova doxa, à busca imperativa da alegria. Rendemo-
nos ao riso utilitário, “produto e argumento de venda” (MINOIS, 2003, p. 
593); e mesmo o discurso religioso sucumbiu à ludicidade do espetáculo. 
Da atenuação da gravidade do conteúdo resulta, naturalmente, uma 
mudança na forma do discurso, um “tom leve”, ou se recorrermos 
à terminologia ciceroniana (1991, 2002), um estilo ameno, agradável e 
elaborado, mas não muito enérgico.

Para que o fim desejado seja atingido, ou pelo menos tenha mais 
chances de sê-lo, o conteúdo educativo e lúdico e o estilo agradável das 
pregações são acompanhados por um desempenho adequado do orador, 
que se movimenta no espaço, gesticula, altera as expressões faciais e 
modula a voz de acordo com o sentimento que pretende manifestar. 
Toda essa performance, já prevista pelos retores da Antiguidade, pode 
realmente distinguir os oradores notáveis dos medianos. Por esse 
motivo, verifica-se que também os religiosos contemporâneos recorrem 
em grande medida a esses expedientes.

Um importante representante desse estilo bem-humorado e vivaz, 
dentro da comunidade cristã católica, é o padre Tarcísio Gonçalves 
Pereira (1961-2007), conhecido como Padre Léo1. Sacerdote ligado 
à Renovação Carismática Católica (doravante RCC) e fundador da 
Comunidade Bethânia, espaço de acolhida de dependentes químicos, 

1 Conforme narrado por Jardim (2015), o pseudônimo Léo foi adotado pelo religioso 
quando adolescente para o diferenciar de um colega que tinha o mesmo nome (Tar-
císio) e frequentava, no mesmo período, o grupo de oração STAROUP (Somos Todos 
Amigos Renovados. Orando, nos Unimos ao Pai).
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portadores de HIV, alcoólatras e pessoas em situação de rua de todas as 
idades, Padre Léo se afirmou como um especialista na evangelização por 
meio de histórias, causos e piadas, tornando-se figura muito requisitada 
em encontros e retiros espirituais. Por considerarmos expressivo o 
potencial oratório das narrativas humorísticas inseridas por Padre Léo 
ao longo de suas pregações, selecionamos, como objeto de análise deste 
capítulo, um trecho de uma palestra ministrada pelo orador em um dos 
muitos retiros dos quais participou. 

A palestra “Confiar em Deus” foi proferida em um acampamento 
promovido pela RCC durante o Carnaval de 2004, mais especificamente, 
na manhã do domingo, 22 de fevereiro, no Rincão do Meu Senhor 
(Figura 1), espaço para a realização de eventos da Comunidade Canção 
Nova, construído em 1995 e ampliado em 1999, e localizado em Cachoeira 
Paulista, interior de São Paulo. Para que possamos compreender a 
dimensão do evento, vale registrar que, durante todo o período do 
acampamento, passaram pelo local cerca de 20.000 católicos de todo 
o Brasil. No dia da palestra do Padre Léo, reuniram-se no auditório 
do espaço cerca de 5.000 pessoas, incluindo jovens, adultos, crianças, 
homens, mulheres, casados e solteiros (Figura 2).

Figura 1 – Auditório Rincão do Meu Senhor, vistas externa e interna

Fonte: site www.cancaonova.com2

2 Disponível em:  https://blog.cancaonova.com/infraestrutura/files/2013/10/Rinc%-
c3%a3o_01.jpg?file=2013/10/Rinc%C3%83%C2%A3o_01.jpg. Acesso em: 3 jul. 2020.
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Figura 2 – Stills da palestra “Confiar em Deus”: auditório

Fonte: Canção Nova Play

A palestra, ministrada pelo sacerdote no palco erguido a 1 metro de 
altura do solo, durou exatos 70 minutos e 16 segundos.3 Nesse ínterim, 
Padre Léo caminha próximo ao auditório, conta histórias, ora e canta 
acompanhado pela banda localizada na lateral do palco. A indumentária 
do religioso é simples: camisa de mangas curtas e calça jeans. O aspecto 
clerical da vestimenta é mantido, porém, pelo uso da clérgima (colarinho 
que envolve o pescoço e forma um quadrado branco pequeno à base da 
garganta) e pela cruz peitoral por fora da camisa.

A pregação do padre teve como ponto de partida o trecho bíblico de 
1Pe 5,7: “Ele tem cuidado de vós, confiai-lhe todas as vossas preocupações”. 
Nela, o sacerdote exorta seu auditório com alguns exemplos do cotidiano. 
Um deles constitui o nosso objeto de análise neste capítulo: a história 
de quando o padre precisou realizar um exame médico constrangedor, 
narrada entre os minutos 17’30’’ e 25’53’’. Antes porém de apresentarmos 
o ensaio analítico da narrativa de Pe. Léo sob o ponto de vista da trajetória 
das paixões, discutiremos brevemente alguns aspectos relacionados 
à importância das narrativas na construção de discursos persuasivos, 
iniciando pela caracterização das narrativas de experiência pessoal.

3 A palestra pode ser assistida, na íntegra, no canal Canção Nova Play, da plataforma 
de vídeos YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=v0wMNfpc79Y. Acesso em: 
30 ago. 2020.
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narrativas de experiência pessOal: Os relatOs de vitória 
sObre as adversidades

As narrativas de experiência pessoal, contadas por pessoas comuns, 
ou mesmo por contadores de histórias profissionais, normalmente 
incluem episódios de violência, proximidade com a morte, coragem e 
esforço diante dos perigos. De acordo com Labov (1997), esses episódios 
ganham destaque nas biografias de narradores que desejam comunicar 
as experiências mais importantes de suas vidas. O que o autor verifica 
em sua pesquisa é que os eventos mais relatáveis de uma história são 
os menos comuns ou os que podem provocar o maior efeito sobre as 
necessidades ou os desejos dos ouvintes. A partir de uma perspectiva 
retórica, poderíamos dizer, portanto, que os eventos mais relatáveis, 
aqueles a que os oradores dão preferência, são os mais impactantes, os 
que têm maior potencial de mover paixões.

Por acreditarmos que o orador que se dispõe a contar uma 
experiência pessoal o fará de forma autêntica e fiel aos acontecimentos 
reais, nós, ouvintes,  concedemos a ele nossa atenção e credibilidade. 
Essa credibilidade, todavia, depende de que o acontecimento narrado 
seja inusitado, mas verossímil. Uma história estapafúrdia pode ser 
inicialmente interessante, mas fará com que o orador pareça menos 
sincero em suas intenções. Em última instância, essa condição pode 
levar ao comprometimento da areté, isto é, do que percebemos como o 
caráter honesto do orador.

Além disso, é relevante que o orador esteja atento às possíveis 
avaliações sociais da narrativa. Os sujeitos envolvidos nas ações 
que compõem cada história narrada pelo orador estão suscetíveis à 
qualificação atribuída pelo auditório. Podem, assim, ser considerados 
bons ou maus, elogiáveis ou culpáveis. Por isso, é comum que o orador 
tente imprimir o seu ponto de vista no discurso com o uso de artifícios 
linguísticos diversos, como o léxico avaliativo e recursos de amplificação, 
como a hipérbole. Outra característica das narrativas de experiência 
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pessoal observada por Labov (1997) consiste na “transferência de 
experiência”. Esse processo se apoia em referências a um mundo 
concreto, apreensível pelos sentidos, que dão às narrativas um efeito de 
verdade que colabora para a persuasão.

A finalidade discursiva das narrativas de experiência pessoal 
estudadas por Labov (1997) aproxima-as dos relatos descritos por Perroni 
(1992). Essa autora oferece-nos uma classificação que contempla três 
tipos de narrativas: relatos, estórias e casos. Os relatos são narrativas 
que recuperam experiências pessoais, sem compromisso com um 
enredo fixo, mas com a “verdade” dos fatos vividos. As estórias são 
narrativas próximas aos contos populares, com enredo fixo e princípio 
estruturador (conflito – resolução do conflito). Frequentemente essas 
estórias destacam-se pela personificação de seres não-humanos, pelo 
distanciamento do narrador em relação à ação e pela existência de um 
fundo moral, de uma lição a ser ensinada. É o que reconhecemos em 
estórias como Chapeuzinho Vermelho ou Branca de Neve.

Os causos, por sua vez, configuram-se como estórias extraordinárias, 
que têm aparência de verdade, mas são desligadas de qualquer 
compromisso com o real. Nessas estórias, prevalece a liberdade 
de criação, e o narrador sempre se mostra próximo às ações, se não 
como agente, como observador ou conhecido dos protagonistas. A 
simplicidade, a concisão, o apelo ao sobrenatural, o exagero e as 
funções de educar e divertir normalmente aproximam os causos de 
outras configurações narrativas e ocasionam alguma confusão na sua 
caracterização. Entretanto, quando comparados a contos ou mesmo 
a configurações mais breves, como as piadas4, os causos se destacam 
pela perda do anonimato, pelo distanciamento da noção de construção 
coletiva.

⁴ Referimo-nos, nesse caso, às piadas que circulam livremente entre os povos e de-
sempenham importante papel na construção do humor conversacional, e não àquelas 
que são elaboradas por humoristas profissionais com o intuito de compor espetáculos 
artísticos.
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Os causos, como as narrativas de experiência pessoal, “pertencem 
a seus autores”. Há mesmo contadores especializados em algumas 
temáticas, tais como os eventos sobrenaturais, os cômicos, ou os 
picantes. Cada um desses eventos é narrado com a voz e com o corpo 
do contador, que, em última instância, atua como fiador da veracidade 
do narrado. A despeito das hipérboles que em muitos casos permeiam 
os causos ou as narrativas de experiência pessoal, na construção dessas 
histórias, o orador frequentemente se diferencia e se constitui como um 
sujeito vitorioso, que supera diferentes conflitos, o que o torna objeto de 
emulação e confiança.

Embora seja reconhecido como um padre contador de causos, 
entendemos que Padre Léo propõe, em cada palestra ou pregação, uma 
mescla de gêneros narrativos mais ou menos ficcionais, como piadas, 
causos e narrativas de experiência pessoal cômicas. Especificamente 
no trecho que analisamos neste capítulo, identificamos uma narrativa 
de experiência pessoal. Assim como as demais narrativas, os relatos de 
experiência pessoal podem assumir grande importância na persuasão. 
Prova disso é a inclusão, pela tradição retórica, da narratio entre as partes 
em que o orador deve organizar o discurso quando objetiva angariar a 
adesão de um auditório. Esse é o ponto de que trataremos a seguir.

a narraçãO cOm funçãO persuasiva

A narração retórica não consiste numa simples enumeração de ações, 
mas em um espaço de controvérsia, de avaliação de pessoas e situações. 
Por isso, para ser eficaz, o orador deve concentrar-se em expor os 
fatos de forma clara, porém, em alguma medida, impressionante; sem 
se estender demais, mas sem suprimir detalhes relevantes. Também 
não podemos identificar a narratio retórica à narração literária. Ainda 
assim, segundo o pensamento aristotélico, algumas características são 
partilhadas pela narração oratória e pela fábula poética, sejam elas a 
verossimilhança e a adequação na construção dos caracteres, ou seja, 
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das características morais e dos habitus das personagens. Além disso, 
é válido sublinhar que Aristóteles (2005) já reconhece que as narrativas 
são recursos retóricos muito ajustáveis a propósitos emotivos, mais 
eficazes quando dirigidos a auditórios não-especializados.

Na esteira do pensamento do filósofo estagirita, os tratadistas 
romanos caracterizaram diferentes genera narrationis. Alguns deles 
enfocam as situações, outros dão destaque às pessoas. De qualquer 
maneira, a tônica na verossimilhança é uma constante. Nesse sentido, 
o autor anônimo da Retórica a Herênio (1997, p. 83-84) nos orienta que a 
narração é verossímil

[...] se a apresentamos de acordo com o que exige o 
costume, a opinião comum e a natureza, se se respeita a 
duração dos fatos, a dignidade dos personagens, os motivos 
das decisões, a adequação dos lugares, de maneira que 
não possamos objetar que não houve tempo suficiente ou 
motivo algum, ou que o lugar não era apropriado, ou que as 
pessoas não puderam fazê-lo ou permitir que o fizessem. 
Inclusive se os fatos são verdadeiros, todos esses preceitos 
devem ser respeitados na narração, pois com frequência a 
verdade não alcança credibilidade se eles não são levados 
em conta (tradução nossa).5

As histórias, verdadeiras ou ficcionais, que se concentram nos 
fatos são organizadas em torno de atributos, alguns deles intrínsecos, 
que compõem o cerne da ação: o evento em questão, suas causas e 
consequências. Ao lado deles, temos os também relevantes atributos 
circunstanciais, que reúnem circunstâncias como o tempo e o lugar 

⁵ No original: “[...] si la exponemos de acuerdo com lo que exige la costumbre, la opi-
nión común y la naturaleza; si se respeta la duración de los hechos, la dignidad de los 
personajes, los motivos de las decisiones, la adecuación de los lugares, de manera que se 
nos pueda objetar que no hubo tiempo suficiente o motivo alguno, o que el lugar no era 
apropiado, o que esas personas no pudieron hacerlo o permitir que lo hicieron. Incluso 
si los hechos son verdaderos, todos estos preceptos deben ser respetados en la narración, 
pues con frecuencia la verdad no logra credibilidad si éstos no son tenidos en cuenta.”
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em que a narrativa se desenvolve. Todos esses atributos, essenciais ou 
acessórios, são selecionados pelo orador na etapa em que ele inventaria 
as provas mais condizentes com o seu propósito argumentativo, com 
as quais comporá o seu discurso. A partir dos atributos selecionados, 
da sua organização e da sua materialização linguística, oral ou escrita, 
as histórias tornam-se capazes de ilustrar um argumento, de chamar a 
atenção do auditório e/ou de criar reações emocionais favoráveis à causa 
defendida pelo orador.

As narrativas cômicas, em especial, como a que analisamos neste 
texto, são recursos correntemente escolhidos pelos oradores para 
cumprir as funções mencionadas. Em vista dessa observação, trazemos 
na próxima seção algumas considerações sobre o risível na/da retórica.

O humOr na persuasãO

Conforme aventamos em Ferraz (2019, p. 73), o humor pode ser 
concebido como “a criação intencional de um objeto risível, que toca a 
inteligência e os afetos, levando o auditório à adesão pelo riso.” Nesse 
sentido, podemos reconhecer como humorístico tudo aquilo a que 
os retores da Antiguidade denominam ridículo com função oratória. 
Aristóteles (2005), por exemplo, faz menção ao papel do riso no despertar 
das paixões. No segundo livro da Retórica, o filósofo compara o riso 
ao jogo, às festas, às circunstâncias marcadas pela ausência de dor e 
pelo cultivo da esperança. Tal comparação indica as funções dadas pelo 
estagirita ao riso: relaxar e distrair o auditório.

Cícero (2002), por seu turno, insere a discussão sobre o riso na etapa 
da invenção, associando-o, portanto, às ideias, argumentos e provas que 
alicerçam o discurso. O espaço dedicado ao riso na obra do arpinate 
deve-se ao reconhecimento de sua importância na persuasão. Dentre as 
questões teóricas relativas ao estudo do humor na oratória, Cícero (2002) 
se concentra na exposição dos objetos do riso, sejam eles, o próprio 
orador, outras pessoas ou coisas exteriores; na classificação dos tipos de 
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risível, baseados nas situações ou nas palavras; e na função oratória do 
riso, que, para o autor, pode consistir, em cada caso, em provocar uma 
disposição favorável no auditório, em contribuir para a boa imagem do 
orador, em enfraquecer o adversário, em relaxar o auditório ou em uma 
alternativa para se desviar de situações embaraçosas.

Da reflexão ciceroniana também nos interessam especificamente 
neste trabalho os cuidados que convêm ao orador considerar quando 
pretende provocar o riso, dando-lhe uma função persuasiva. Para 
o tratadista, é fundamental que o orador fique atento às paixões que 
podem ser despertadas no auditório por assuntos específicos. Desse 
modo, importa que aquele que profere o discurso não se exceda em 
fazer piadas sobre grandes maldades ou desgraças, já que assim correria 
o risco de incitar a indignação ou a ira dos ouvintes. Também é válido 
não zombar de pessoas queridas ou próximas de si e do auditório ou 
daqueles que padecem de deficiências físicas graves, pois ofender aos 
nossos queridos é como ofender a nós mesmos, e mostrar impiedade 
também pode causar cólera e indignação.

Conforme a sistematização aristotélica, a indignação é mesmo 
uma paixão contrária à piedade. Para Aristóteles (2000), é lícito que os 
homens de bem se alegrem diante da punição daqueles que praticam 
o mal, bem como se entristeçam diante daqueles que procedendo mal, 
não são punidos, mas alcançam algum êxito. Aos que, ao contrário, 
alegram-se com a injustiça é dirigida a indignação. Assim, consideramos 
a indignação contrária à compaixão por referir-se ao contentamento 
face ao sofrimento daqueles que não o merecem, sofrimento este que, 
por compaixão, despertaria o pesar.

A cólera, por seu lado, é oposta à calma. É paixão que resulta, muitas 
vezes, do desprezo por algo ou alguém a quem consideramos, sobretudo 
quando entendemos que esse desprezo não é merecido. De acordo com 
Aristóteles (2000), os homens virtuosos compreendem que os seres 
que sofrem imerecidamente grandes revezes são dignos de piedade e 
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socorro, não de zombaria. Por isso, encolerizam-se contra aqueles que os 
ultrajam. E partir do ponto de vista que assumem, seria até vergonhoso 
se não procedessem dessa maneira.

As observações sobre a relevância do humor na persuasão e 
especialmente sobre a sua função afetiva, iniciadas na Antiguidade, 
foram herdadas pela Nova Retórica, ainda que o aspecto emocional 
do discurso não seja o foco da discussão de muitos autores, como os 
próprios precursores Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996 [1958]), por 
exemplo. Tanto no Tratado da argumentação (1996), publicado pela dupla 
de autores, quanto na obra que Olbrechts-Tyteca dedica posteriormente 
ao que denomina “cômico da retórica” (1974), os pesquisadores reiteram 
as funções afetivas do humor: valorizar o orador, desvalorizar o 
adversário, reanimar e relaxar o auditório.

Tendo em vista, portanto, as funções afetivas do humor e das 
narrativas na persuasão, optamos por aplicar as reflexões de Figueiredo 
(2020) sobre a trajetória das paixões a uma das narrativas humorísticas 
que compõem a palestra “Confiar em Deus”, ministrada por Padre Léo 
em fevereiro de 2004. É essa análise que passamos a apresentar a partir 
de agora.

a trajetória das paixões em análise

Conforme expusemos anteriormente, a argumentação de Padre 
Léo na palestra cujo excerto analisamos está centrada na defesa da 
tese expressa em 1Pe 5,7: “Ele tem cuidado de vós, confiai-lhe todas as 
vossas preocupações”, especialmente na segunda parte do versículo: “[...] 
confiai-lhe todas as vossas preocupações”. Desse modo, temos como tese 
principal: “Devemos confiar em Deus, a despeito das opiniões e das 
adversidades da vida”. Essa tese é posta antes de completarem-se os 
primeiros dois minutos da palestra.
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A apresentação da tese principal no início da pregação facilita o 
desenvolvimento de uma argumentação apoiada em narrativas reais ou 
fictícias. Na classificação de Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), essas 
narrativas são consideradas argumentos que fundamentam a estrutura 
do real. Esse tipo de argumentação é utilizado quando o orador pretende 
conduzir à generalização de uma regra ou opinião por meio de casos 
particulares sensíveis e realistas, quando tenta criar um modelo digno 
de imitação, ou quando busca sustentar uma opinião já estabelecida, em 
torno da qual ainda possa existir algum desacordo. Nesse sentido, as 
narrativas são argumentos que contribuem para a construção de uma 
realidade. Por outro lado, elas só se justificam quando amparadas pelas 
experiências compartilhadas pelos interlocutores, orador e auditório. É 
a experiência que garante a confiabilidade da narrativa, ainda que ela 
seja parcialmente mentirosa ou ficcional.

As narrativas reais, em especial, nomeadas por Amossy (2018) como 
exemplos históricos, são muito eloquentes e dialogam efetivamente com 
a memória e a imaginação. O alto poder de penetração dessas narrativas 
na mente dos interlocutores garante-lhes, portanto, um grande potencial 
de veicular noções afetivas, conforme pontua Meyer (2008). Uma vez que 
os movimentos passionais motivados pelos exemplos podem reforçar 
ou enfraquecer a argumentação em curso, o orador deve manter-se 
atento para a que a situação particular utilizada como exemplo insira-se 
positivamente no quadro da comunicação.

Outro aspecto a ser ressaltado é que as narrativas podem anteceder 
ou suceder a apresentação da tese. No primeiro caso, a argumentação 
costuma tomar a via da indução. No segundo, as narrativas assumem um 
importante valor pedagógico, pois permitem a elucidação de questões 
que pareceriam obscuras ao auditório. Podemos assim considerar a 
existência de duas operações enunciativas distintas, chamadas por 
Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996) e Fiorin (2015) exemplo e ilustração. 
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Segundo esses autores, os exemplos, indutivos, contribuem para 
a formulação de um princípio geral, especialmente quando o orador 
consegue amplificar a tese pela enumeração de vários exemplos que se 
reforçam. As ilustrações, por sua vez, concretizam as ideias por meio 
de textos figurativos. Dessa maneira, além de esclarecer a tese e dar-
lhe forma, a ilustração serve para comover o auditório. Por conta de 
suas funções específicas, exemplos e ilustrações habitualmente ocupam 
posições diferentes no discurso. Quando a tese defendida ou contestada 
pelo orador é apresentada no final do encadeamento argumentativo, ela 
é normalmente precedida por exemplos; quando tal proposição se situa 
no começo do discurso, como na palestra de Padre Léo, o mais comum 
é que seja seguida por ilustrações. Por conseguinte, a configuração do 
discurso que ora analisamos guarda em si grande potencial passional.

Após apresentar a proposição que representa a tese principal, 
Padre Léo lança, ao auditório, duas teses de adesão inicial: somos 
impotentes em relação a nossos problemas e confiamos em estranhos a 
ponto de obedecermos a ordens absurdas e de enfrentarmos situações 
constrangedoras. As teses de adesão inicial preparam os ouvintes para 
a aceitação da tese principal. Essas ideias preliminares são facilmente 
aceitas pelo auditório e estabilizam o percurso argumentativo em que 
se apoia a tese principal. Para fundamentar a adesão inicial, o orador 
se utiliza de fatos ou presunções – suposições consideradas normais ou 
verossímeis pelos membros do auditório (PERELMAN; OLBRECHTS-
TYTECA, 1996; ABREU, 2005).

É importante sublinhar que, no dia 22 de fevereiro de 2004, Padre 
Léo se dirige a um auditório particular. Embora amplo e diversificado, 
podemos considerar que o auditório que ouvia o sacerdote naquela 
manhã era formado por uma maioria esmagadora de cristãos. Por haver 
o controle de ao menos essa variável, o consideramos um auditório 
particular. Esse aspecto é muito importante para a argumentação, haja 
vista os argumentos escolhidos pelo padre para sustentar cada uma de 
suas teses. A primeira tese preparatória, somos impotentes em relação a 
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nossos problemas, poderia ser facilmente tomada como ponto pacífico 
na argumentação apenas por recurso à doxa. Entretanto, para que não 
restasse qualquer discordância em relação a ela, Pe. Léo leva o auditório 
a concluí-la por meio de um exemplo: a história de Pedro, apóstolo e 
autor do versículo que inspira a reflexão do dia.

Pedro foi um dos primeiros discípulos escolhidos por Jesus (Mt 4,18-
19) e, ao lado de Tiago e João, formava o trio de apóstolos mais próximos 
ao Mestre (Mc 5,37; 9,2; 14,33). Sua capacidade de liderança é sempre 
destacada no texto bíblico, por exemplo, quando seu nome aparece 
antes dos demais na relação dos discípulos (Mt 10,2-4; At 1,13-14) ou 
quando assume o papel de porta-voz dos doze apóstolos (Mt 15,15; 18,21; 
Mc 10,28; Lc 12,41). Sua dedicação garantiu a Pedro o posto de principal 
apóstolo entre os judeus e de fundador da Igreja de Cristo (WINTER, 
2005). Graças a sua personalidade vigorosa e a todas as suas realizações, 
a tradição cristã lhe atribuiu grande autoridade. 

Ao utilizar-se do prestígio de Pedro e da sua palavra como homem de 
honra, registrada na Bíblia, Padre Léo fortalece a primeira tese de adesão 
inicial, já que no auditório ao qual se dirigia e nas circunstâncias no qual 
o discurso fora proferido, dificilmente esse prestígio seria contestado. 
Para a maior parte dos cristãos que assistiram à palestra do sacerdote, 
Pedro certamente constitui uma autoridade, tanto da ordem do saber 
quanto do poder. Mais que isso, o primeiro Papa da Igreja é um modelo 
a ser imitado. Conforme recorda-nos Fiorin (2015), pelo uso do modelo, 
o orador procura criar uma identificação. Segundo o próprio autor, essa 
prática é bastante comum no discurso religioso católico, que se vale de 
modelos de virtude como a Virgem Maria ou os santos para indicar o 
caminho que deve ser percorrido pelos cristãos. Naturalmente não se 
espera que homens comuns atinjam a excelência dos modelos, mas que, 
apresentados a eles, desenvolvam emulação e se esforcem por diminuir 
a assimetria que os separa.
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No exemplo apresentado, o padre mineiro destaca o caráter 
perseverante de Pedro, isto é, dá ênfase à confiança do evangelizador, 
já presente antes do encontro com Jesus, e ainda maior depois que 
foi convidado pelo Cristo a segui-lo. Antes do encontro com o Mestre, 
quando ainda era pescador, o apóstolo consertava as redes pela manhã, 
mesmo sem nada haver pescado durante toda a noite (Lc 5,5). Esse 
comportamento indicia, segundo Pe. Léo, a esperança de Pedro e a sua 
tenacidade. Nas circunstâncias apresentadas, seria normal a qualquer 
homem sentir medo, a paixão contrária à confiança. Não havia previsão 
de melhora ou certeza da causa do mau resultado. No entanto, embora 
o mal iminente da escassez se apresentasse a Pedro, este nada parecia 
temer.

Até mesmo esse homem obstinado, repleto de fé e esperança, vacilou 
e censurou Jesus na ocasião em que o Mestre anunciou a proximidade 
de sua morte no Calvário (Mt 16,22). À repreensão de Pedro, o Cristo 
responde: “Afasta-te! Para trás de mim, Satanás! Tu és para mim ocasião 
de queda, pois teus intentos não são os de Deus, mas os dos homens” 
(Mt, 16,23). Segundo Pe. Léo, todos precisamos, por vezes, ser chamados 
de volta ao que dá o fundamento da esperança, inclusive os confiantes, 
como Pedro. Assim como o apóstolo, não temos controle sobre as 
notícias que recebemos ou sobre os nossos infortúnios, sobre aqueles 
dias em que voltamos com as redes vazias, e, mesmo nessas ocasiões, 
devemos manter a esperança de salvação que provém da fé na Palavra 
de Deus.

A segunda tese de adesão inicial, confiamos em estranhos a 
ponto de obedecermos a ordens absurdas e de enfrentarmos situações 
constrangedoras, é defendida desde o início do discurso do sacerdote e 
sustentada por alguns exemplos, tais como os seguintes:

(1) ... pessoa tá com câncer... aí vem alguém na televisão... 
fala olha... aqui é a descoberta do doutor... Hipócrita não 
sei das quanta... formado na universidade não sei daonde... 
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que aí põe um nome esquisito... ninguém sabe onde que 
fica... esse doutor fala... agora as descoberta mais recente 
diz... que a pessoa tomar a própria mijada... ela é curada do 
câncer... NUM TEM ÔTA::... comprano urinor novo::... pa 
beber... porque nã::o... viu?... você viu falar na televisão?... 
a::h... foi um doutor... éh::... um doutor... NOssa... é um is-
piciaLISta... já curou MAis de um miLHÃO de pessoa... que 
não tinha câncer e não bebeu a mijada ((risos))... esquecero 
de falar esse detalhe...

(2) ... NÃO... se você fizer o CHÁ::... da LÍNgua da perereca 
VERde... pessoal sai por aí caçano perereca verde pa arran-
cá a língua dela... por quê?... porque alguém falô... um dou-
tor não sei quê... deu na televisão... falô no jorNAL... BASta 
dizer isso oh... soube que falaro na televisão?... não... ah... 
nóh... é?... é falaro... falaro... era um doTO::R... o grupo de 
dotor... o grupo de ispicialista falô::... tá comprovado... já 
tem um monte de gente lá... e vai atrá::s...

É também vinculada a essa tese a ilustração que analisamos de 
ora em diante. A narrativa humorística refere-se a uma experiência 
pessoal do orador e encontra-se transcrita a seguir, segundo as normas 
elaboradas pelo Projeto NURC/SP (Anexo A).

... vou contar uma coisa que aconteceu comigo... vou 
revelar pocês... nunca passei tanta vergonha na minha 
vida... eu tinha uma enfermidade no intistino... chamado 
colite... o que é bonito nas doença é o nome né?... cê cê lê 
uma bula cê fica impressionado... cê tem um problema de 
O-tite... dor de ouvido... CO-lite... inflamação no... cólon... 
no intistino... aí... picisava fazer um ixame... picisava fazer 
uma chapa... uma::... batê uma chapa das tripa... você já 
bateu chapa do purmão?... vai lá... a gente só abr/abria a 
camisa... encostava assim... antigamente... pa arrumar 
emprego tinha que levar a chapa do purmão né?... abria 
lá... NÃO susPIra... ficava igual uma estauta lá e a muié 
saía correndo ia lá fora pertá a luzinha assim pra ( ) ((risos)) 
né?... abreugrafia... então tinha que bater uma chapa do 
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intistino... eu fui... não sabia que jeito... que que era... 
cheguei lá falou olha tem que vir um dia antes... pa ensinar 
a preparação... tá bom... fui lá um dia antes... no hospital 
lá em São José dos Campo... tomara que aquela moça não 
teja assistindo... e não descubra que é eu... fui no hospital... 
falou olha... o senhor tem que toma::r... quatro colher de 
óleo de rícino... de noite tem que tomar um vidrinho... de 
leite de magnésia... durante o dia não pode comer nada... 
só tomar um suco de laranja... coAdo... (falô::)... fiz o 
dia inteiro... gente... óleo de rícino é meDOnho... aquilo 
tem um cheiro pavoROso... só de pensar nele já imbruia 
o estômago da gente... ah... mandou vou tomar né?... eu 
tô com dor... tá saindo sangue... num controlo... situação 
difícil... e já fazia tempo que tava com esse problema... eu 
antigamente gostava de usar macacão... parei na época por 
causa desse problema... aí... no dia seguinte fui pro hospital 
cedo... dipois daquela noite inteirinha sem dormir... 
porque é impressionante... o que olha... aí a gente descobre 
qua::nta bobage tem cabe dentro da gente uai... tá:: lôco... 
cê sai de lá e daqui a pouco vortava e mais e mais e mais e 
mais... umas quinze vez... vortava fra::co... aí uma irmã de 
São Luiz mandou me levar de tomóvel... cheguei lá entrei 
na... salinha... a moça veio com um imbruinho assim azul... 
falou o senhor por favor... tira a roupa... e veste esse:: 
ventalzinho... aí:: tirei a roupa... fiquei de cueca... e pus o 
vental/e eu era bem mais gordo né?... e aquele ventalzinho 
num fechava... ele ficava aqui... intão... eu fiquei aqui... com 
uma frente-única aberta... e eu fiquei muito vergonhado... 
eu muchava né?... falei que que eu vou... por que que eu fui 
gestar tanto? que nem o ((risos))... o João XXIII eu tava... 
ai vontade de ser magro naquela hora né?... pra fechar 
aquela aqui... aí eu fiquei lá:: meio no cantinho assim não 
é?... que a coisa vinha até aqui... uma coisa medonha... 
aí tava lá no cantinho... a moça entrou olhou... deu uma 
risadinha... não sei se pra mim ou de mim... nessas hora 
a dúvida fica né?... cê num sabe... e falô::... o senhor tem 
que vestir de trás pra frente... aí eu fiquei imaginando... 
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atrás... as costa toDInha livre... e falou tem que ser sem 
cueca... mas gente... eu queria morrer de vergonha... mas 
eu num tinha nem força pra sair dali... fui rezando pedindo 
a Deus Nossa Senhora que me desse ajuda... tirei... vesti 
aquilo... e muchei mais ainda... muchava aqui atrás aquilo 
parecia que tava dessa largura... e eu fiquei meio de fasto 
assim né?... ela chegou... falou o senhor pode deitá aqui faz 
favor?... eu deitei ela falou assim não é... é de bruço... eu 
vô::... eu vô ter que fazer assepsia... assepsia é fazer BARba 
da gente... a muié começô a raspá eu... eu queria morrer... 
e a hora que começô a lavage... NOS-sa se-nho-ra... eu 
enfiava minha cara naquele travesseirinho ali e pedia ô 
meu Deus... leva eu agora... eu tô preparado... leva... agora 
e na hora... dá uma boa hora de morte... agora... e aquela 
mangueirinha não havia meio de... entrar pra lavar... e a 
mocinha falava assim o senhor... pode relaxá::... a gente tá 
acostuma::da... ((risos))... eu vou ver me::... aí... com muito 
custo... ela começou a despejar de... acho que tinha soda... 
ácido sulfúrico... porque... aquilo ia entrando dentro das 
tripa... aquilo ia ardeno ardeno ardeno... e a vontade que... 
começou... pressioNAR... e eu falei moça... e... eu num tô 
controlano... ela falou não o senhor pode usar aqui o vaso... 
eu falei com a senhora aqui dentro?... faz favor... tá loco... 
a senhora me dá licença... ela deu licença... e ela vortô e 
eu ainda tava lá ainda... aquilo dói dói dói... de novo... 
quatro vez... quando cabô aquele:: sacrifício... me levaro 
pra uma sala... deitaro eu numa camona... de bruço... 
mangueirada... esparadrapo... começaro derramar lá 
dentro o... contraste... aí depois vão chacoalhano ocê assim 
praquele contraste entrar nas tripa... óia o que a gente é 
capaz de fazer pa salvar o intistino da gente... e pa salvar a 
nossa alma?... o que a gente é capaz de fazer?... VEja... eu 
fui capaz de ficar peLAdo... deixar a muié fazer sepsia lá ni 
mim... uma moça que eu nunca vi e se DEus quiser Nossa 
Senhora Aparecida me ajudá NUNca vô ver ((risos))... ou 
tomara que Ela num reconheça que é eu... milhó ainda 
né?... ((risos))... uma esTRAnha... uma esTRAnha... aGOra... 
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quando chega na hora de rasgar meu coração disse oh... 
com aquele padre lá?... ah num vô não... naquele outro 
padre num vô não... eu eu vô contar pu padre?... não... aí 
eu num conto pu padre... piO::R... eu num conto pa DEus... 
Pedro está dizendo... confiai-lhe TOdas... todas significa?... 
todas... e o que é confiar?... confiar é fazer isso aí... eu fiz 
e quanta... quase todas as senhoras que tiveram FI::lho 
tiveram que fazer coisa similar... não é verdade?... tem que 
faZE::r... cê tem uma... cê tem uma do... quantos HOmens... 
quantos homens MORrem em consequência do câncer 
de PRÓStata... porque não tem outro jeito de descobrir... 
dipois que der no ixame de sangue... sem fazer o toque na 
pessoa... mas na hora que fala que você tá com problema 
meu fio... ah:::... ocê procura um médico esTRAnho... um 
desconhecido... pequenininho... MA::S... ((risos)) é... dá um 
jeito né?... eu vou morrer?... NÃO... NÓS vamos atrás... 
NÓS queremos salvar nossa saÚde... MAS aquilo que causa 
tudo isso nós trancamos aqui dentro... e num tem um óleo 
de RÍcino capaz de cê beber... que lava o seu coração dessas 
tranqueiras todas... não existe... existe sim... um óleo 
muito mais profundo que é o óleo do Espírito... que fluiu 
do coração rasgado de Jesus... completamente pelado na 
cruz... humilhado... diante de todo mundo... pra ensinar 
pra mim e pra você... esse é o Ú-NI-CO jei-to...

A princípio, a narrativa apresentada no retiro da RCC encontra 
um auditório propenso a sentir certas emoções. Referimo-nos, neste 
momento, à primeira etapa da trajetória das paixões: a disponibilidade. 
Nesse auditório particular, entendemos que as emoções mais afloráveis 
são diretamente influenciadas pelas virtudes cristãs. Ainda que os 
ouvintes ali reunidos sejam diversos em muitos aspectos, a escala 
de valores da maioria é construída, em grande medida, pelo respeito 
às qualidades morais elencadas em 2Pe (1, 5-7), bondade, sabedoria, 
domínio próprio, perseverança, piedade e fraternidade. Assim, o estado 
emocional em que esses ouvintes estão dispostos favorece o despertar 
de paixões que são correlativas a essas qualidades, tais como a calma, o 
amor, o favor, a compaixão e a confiança.
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Como podemos ver, a paixão que Pe. Léo deseja provocar em seu 
auditório, a confiança, já se encontra entre as que estão mais disponíveis. 
Basta, portanto, que o orador encontre artifícios que a potencializem e a 
façam fluir. De fato, esse é um efeito que as narrativas podem produzir. 
Conforme expusemos anteriormente neste capítulo, elas são expedientes 
capazes de provocar repercussões emocionais intensas, sobretudo em 
auditórios não-especializados. Essa capacidade de despertar paixões 
resulta da identificação, de o quanto a narrativa se aproxima do que 
já foi vivenciado, nesse caso, pelos ouvintes, de o quanto ela remete a 
temas que os interessam ou os faz recordar de pessoas que lhes são 
próximas ou mesmo conhecidas.

Seguindo essa lógica, Padre Léo lança mão de uma história de 
experiência pessoal potencialmente vexatória, por meio da qual pode 
demonstrar sua coragem, não apenas por haver enfrentado a situação 
narrada, como também por expô-la ao auditório. Com efeito, no discurso 
do sacerdote fica claro que essa exposição não deriva da impudência, da 
despreocupação com a imagem que o auditório criará dele, mas atende a 
um propósito maior: demonstrar a segunda tese de adesão inicial. É isso 
que justifica o sacrifício, marcado na fala do padre pelo verbo “revelar”, 
em “vou revelar pocês”, que assume o sentido de “fazer conhecer um 
segredo”; e pela hipérbole em “nunca passei tanta vergonha na minha 
vida”, o que amplia ainda mais a gravidade do segredo divulgado.

Essa é uma estratégia, como veremos, bastante eficiente. A vergonha 
é uma paixão que consagra a assimetria. Sentimos vergonha quando 
fracassamos, quando somos humilhados ou quando transgredimos uma 
norma social diante de alguém. Esse “outro” é, nesse momento, colocado 
em posição de superioridade, uma vez que, não sendo acometido pelas 
mesmas falhas, está em posição de nos julgar negativamente. No 
contexto retórico analisado, Padre Léo pode ser percebido, inicialmente, 
como um orador superior, pois é detentor de um poder, conferido por 
Deus e pela instituição à qual pertence – Igreja Católica –, e de um saber 
especializado. Contudo, ao declarar ter uma história muito vergonhosa 
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para contar, ele se aproxima de seu auditório, promove um sentimento 
de comunhão que rompe possíveis resistências ao discurso. É quando o 
auditório pensa “ele é um dos nossos” que a identificação com o discurso 
se intensifica e a tese amplia seu poder de penetração. 

Mais que isso, Pe. Léo chega a ocupar um lugar de inferioridade 
em relação a seus ouvintes, posição que é denunciada pelo riso que 
acompanha o trecho citado anteriormente, “vou revelar pocês... nunca 
passei tanta vergonha na minha vida...”. A superioridade é uma condição 
comumente sublinhada pelos estudiosos que se ocupam da produção 
do efeito humorístico. Rimos, nos outros, das falhas não muito graves 
ou perigosas. Falhas essas que não admitimos possuir. Daí a outra 
paixão que normalmente acompanha o riso: a confiança. Não tememos 
o que aconteceu ao outro porque não possuímos os mesmos “defeitos”. 
No discurso analisado, a surpresa com o reposicionamento do orador 
é tamanha que apenas a expectativa da falha e suas consequências 
vexatórias já são motivo para o riso. No entanto, devemos ressaltar 
que não há o estabelecimento de uma assimetria ampla com polos 
invertidos, mas de uma “assimetria amenizada”, em que a identificação 
com a narrativa ainda pode acontecer, a despeito da superioridade do 
auditório em relação ao orador no episódio narrado.

Interessante notar que o tom pedagógico se mantém durante todo 
o discurso de Pe. Léo. Em momentos como “o que é bonito nas doença 
é o nome né?... cê cê lê uma bula cê fica impressionado... cê tem um 
problema de O-tite... dor de ouvido... CO-lite... inflamação no... cólon... no 
intistino...” e “assepsia é fazer BARba da gente...”, observa-se o uso da 
definição. As definições muitas vezes são importantes para garantir a 
clareza do discurso. Sempre que o orador supõe que um termo pode 
não ser compreendido por seu auditório, ele deve procurar, dentre as 
expressões do vocabulário corrente, aquelas que são mais adequadas 
para, em primeiro lugar, fazer-se entender, e, em segundo, impressionar.

Aristóteles (2005, p. 244) considera que a clareza é “a definição 
suprema da expressão enunciativa”. Esclarecer as expressões obscuras 
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é, além de uma forma de ensinar (docere), também um modo de o orador 
se aproximar do auditório, de mostrar-se preocupado, atento às suas 
necessidades. É uma manifestação de virtude do ethos. Entretanto, 
o papel das definições utilizadas por Pe. Léo não é apenas fornecer o 
sentido de uma palavra ou expressão, mas “pôr em destaque certos 
aspectos de uma realidade que correriam o risco de ficar no último plano 
da consciência” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 1996, p. 195-196).

A “definição oratória” é classificada por Perelman e Olbrechts-
Tyteca (1996) como uma figura de escolha, que confere mais vivacidade 
à expressão, e, por isso, tem maiores chances de produzir uma reação 
emocional no auditório. Ao assistirmos à palestra de Pe. Léo, percebemos 
que os ouvintes riem quando o pregador enuncia suas definições 
inusitadas. Trazer à tona sentidos inesperados como a suposta imponência 
dada aos nomes das doenças (otite é uma dor de ouvido “chique”; colite 
é uma inflamação no intestino com um nome garboso) é uma boa forma 
de surpreender o auditório e alcançar o efeito humorístico, assim como 
a metáfora de que o pregador faz uso em “assepsia é fazer barba”. Neste 
último caso, a recategorização metafórica construída na definição 
é responsável pela produção do riso. Uma das funções da metáfora é 
relacionar domínios experienciais distintos pelo compartilhamento de 
traços perceptuais (LIMA, 2003). No excerto analisado, percebemos que 
o termo “assepsia”, “conjunto de meios (especialmente físicos) usados 
para impedir a entrada de germes patogênicos no organismo e prevenir 
infecções” (HOUAISS, 2009), é recategorizado pela expressão “fazer a 
barba” graças ao compartilhamento do traço “raspagem de pelos”. O 
termo barba que, por definição comum, refere-se ao “conjunto de pelos 
que nascem no queixo e nas faces do homem” (HOUAISS, 2009), nesse 
contexto, se aplica, pois, aos pelos localizados no ânus e no períneo.

Curiosamente, Bakhtin (1993, p. 327) registra que os motivos e 
imagens da “substituição do rosto pelo traseiro” são abundantes e 
apresentam numerosas variações na literatura e nas línguas do mundo 
inteiro. Esse motivo tradicional encarna o movimento de alto para baixo 



trajetória das paixões: uma retórica da alma

358

comum à construção do cômico popular. A passagem do alto ao baixo 
material e corporal oferece ao auditório, pela imaginação, uma imagem 
renovada do objeto inserido no discurso. A imaginação, por sua vez, 
possibilita, também, a identificação. Temos, assim, o acionamento de 
diferentes processos cognitivos: a expressão “fazer a barba” remete-nos 
a uma impressão sensível, tátil; e quando introduzida como definição 
metafórica de assepsia, desperta a imaginação do auditório. 

A construção das imagens mentais e as impressões sensíveis a elas 
associadas são ainda potencializadas pela sequência do discurso, “a muié 
começô a raspá eu”. Essas construções, que rementem a percepções 
sensoriais, são recorrentes na narrativa de Pe. Léo. Vejam-se, nesse 
sentido, trechos como “ela começou a despejar de... acho que tinha soda... 
ácido sulfúrico... porque... aquilo ia entrando dentro das tripa... aquilo ia 
ardeno ardeno ardeno...”, em que também é feita uma referência a uma 
impressão tátil; ou “óleo de rícino é meDOnho... aquilo tem um cheiro 
pavoROso... só de pensar nele já imbruia o estômago da gente...”, em que 
o orador retoma uma impressão olfativa. As impressões sensíveis dão 
mais “concretude” à narrativa de experiência pessoal contada pelo padre 
e facilitam a “transferência de experiência” (LABOV, 1997) entre o orador 
e o auditório. Assim, a narrativa torna-se mais crível e mais envolvente, 
o que, por conseguinte, amplia o seu poder de mover as paixões. Tal 
afirmação pode ser comprovada pela adesão manifestada pelo auditório 
em todos os trechos citados, nos quais pode-se ouvir e ver o riso dos 
ouvintes.

Outro importante expediente utilizado pelo orador para criar 
identificação com o seu auditório é a variação linguística. Na transcrição 
da história narrada por Pe. Léo é possível reconhecer uma série de 
aspectos fonético-fonológicos que caracterizam a linguagem rural 
do Brasil, dentre eles, a redução vocálica (intestino/intistino; exame/
ixame; melhor/milhó), o rotacismo (pulmão/purmão; voltava/vortava), 
o ieísmo (mulher/muié; embrulha/imbruia), a aférese (automóvel/
tomóvel; aventalzinho/ventalzinho), a desnasalização (bobagem/
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bobage; lavagem/ lavage; levaram/levaro; deitaram/deitaro; começaram/
começaro) e o apagamento do /d/ no gerúndio (controlando/controlano; 
ardendo/ardeno; chacoalhando/chacoalhano). Além disso, podemos 
observar, na configuração dessa variedade, a eliminação das marcas 
de plural redundantes em trechos como “batê uma chapa das tripa...”, 
“quatro colher de óleo de rícino...”; “umas quinze vez” e “nessas hora a 
dúvida fica né?...”. Essas e outras ocorrências identificáveis ao longo do 
discurso do padre atuam na construção de um ethos de simplicidade e 
na produção do humor, por sua vinculação ao estereótipo do “caipira”. A 
reprodução (ou representação) do dialeto caipira, nesse contexto, evoca 
sentidos construídos sócio-historicamente, que remetem à irreverência 
das piadas e dos causos cômicos. Temos, assim, a atuação da memória 
em prol da identificação.

A fim de estabelecer comunhão com o auditório, Padre Léo também 
recorre a inferências que levam à produção de imagens mentais 
cômicas, como em “eu antigamente gostava de usar macacão... parei na 
época por causa desse problema...”, trecho a partir do qual pode-se inferir 
que o tempo necessário para retirar a roupa composta pela junção 
de blusa e calça em uma só peça seria menor do que aquele durante 
o qual o padre conseguiria controlar a evacuação, o que poderia levar 
a um “acidente”, logo imaginado pelos ouvintes. Seja por inferência, 
metáfora ou por outros recursos, a tônica do discurso de Pe. Léo é, 
como temos visto, a criação de imagens mentais, baseadas, sobretudo, 
em impressões sensíveis. Nessa situação, podemos dizer, portanto, que 
o orador faz uso da hipotipose, uma figura retórica que opera como 
recurso de amplificação. Por meio dela, o orador intensifica o discurso, 
aumentando a saliência perceptiva do universo narrativo. A finalidade 
dessa amplificação é, notadamente, mover os afetos do auditório, o que, 
em muitos casos, está vinculado à produção do efeito humorístico.

Ao lado do discurso verbal não poderíamos deixar de ressaltar os 
artifícios não-verbais de que se vale Pe. Léo. Durante o discurso do 
religioso é possível presenciar um vasto repertório de expressões faciais 
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e gestos que dão vivacidade à narrativa do orador. Esses expedientes 
performáticos se coadunam com o texto verbal para produzir uma 
hiperbolização narrativa que leva ao efeito cômico. Alguns exemplos 
do fenômeno podem ser observados em 18’21’’, “a gente só abr/abria 
a camisa... encostava assim...” (Figura 3); em 22’09’’, “aí eu fiquei 
imaginando... atrás...” (Figura 4); em 22’37’’, “e muchei mais ainda...” 
(Figura 5); em 22’41’’, “aquilo parecia que tava dessa largura...” (Figura 6); 
em 22’47’’, “e eu fiquei meio de fasto assim né?...” (Figura 7); em 24’12’’, 
“aquilo ia ardeno ardeno ardeno...” (Figura 8); em 25’02’’, “aí depois vão 
chacoaiano ocê assim...” (Figura 9); e em 25’23’’, “eu fui capaz de ficar 
peLAdo...” (Figura 10).

Figura 3 – Abreugrafia                                      Figura 4 – Imaginando atrás

    Fonte: Canção Nova Play                                          Fonte: Canção Nova Play

Figura 5 – Murchei mais                                      Figura 6 – Dessa largura

Fonte: Canção Nova Play                                   Fonte: Canção Nova Play
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Figura 7 – De fasto                                                Figura 8 – Ardendo

Fonte: Canção Nova Play                                       Fonte: Canção Nova Play

Figura 9 – Chacoalhando                                Figura 10 – Capaz de ficar pelado

Fonte: Canção Nova Play                                       Fonte: Canção Nova Play

A eclosão do riso marca o terceiro estágio da trajetória das paixões: 
o despertar da paixão. De acordo com o que lemos no capítulo 
introdutório desta obra, com o despertar da paixão, o auditório “passa 
[...] a experienciar as alterações e os processos fisiológicos que lhe 
ocasionarão as sensações de prazer e/ou dor” (FIGUEIREDO, 2020, p. 44).  
Desse modo, podemos presenciar as manifestações da paixão no corpo, 
as quais acompanham mudanças psíquicas. No que diz respeito ao riso, 
essas manifestações são incontestáveis. No tratado De oratore, Cícero 
(1950, p. 104) se dedica a responder as questões que considera mais 
relevantes sobre o riso e seu uso na oratória, principiando pela questão 
“em que consiste o riso?”. Assumindo-se incapaz de dar uma boa resposta 
a essa pergunta, o teórico ressalta exatamente as manifestações físicas 
do riso:
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[...] o que é o riso em si mesmo, o que o provoca, onde 
reside, como ele nasce e explode de repente, a ponto de 
não o podermos reter apesar do desejo que temos de fazê-
lo, como a agitação produzida se comunica aos flancos, à 
boca, às veias, aos olhos, à fisonomia, deixo aos cuidados de 
Demócrito explicar. Tudo isso é estranho à nossa conversa; 
e se fosse de outra forma, eu não me envergonharia de 
confessar a minha ignorância em questões que mesmo 
aqueles que se pretendem muito fortes são tão ignorantes 
quanto eu (CÍCERO, 1950, p. 104-105, tradução e grifos 
nossos)6.

No entanto, o riso, assim como outras manifestações físicas, como o 
choro, por exemplo, pode surgir como resultado de diferentes paixões. 
Algumas pessoas choram quando sentem uma alegria intensa, outras 
quando acometidas por grande dor. Da mesma forma, há os que riem 
quando estão confiantes e os que o fazem quando envergonhados. Por 
esse motivo, como analistas, devemos permanecer atentos às pistas 
deixadas pelo orador, para que possamos identificar as paixões que ele 
provavelmente pretende despertar com seu discurso, bem como as que, 
de fato, podem ter sido acionadas.

As alterações psíquicas que acompanham as perturbações físicas 
conduzem, então, ao quarto passo da trajetória: a mudança de julgamento. 
Nesse discurso, especificamente, a mudança de julgamento esperada 
pelo orador é motivada pelo despertar da confiança no auditório ou por 
seu fortalecimento. É nesse sentido que opera a analogia proposta pelo 
sacerdote, a qual conduz a uma deliberação: se confiamos cegamente 
em homens, por que não confiar em Deus? Afinal, homens são falhos e 

⁶ No original: “[...] ce qu’est le rire en lui même, ce qui le provoque, où il réside, comment 
il naît e éclate tout d’un coup, au point qu’on ne peut le retenir malgré le désir qu’on en ait, 
d’où vient que l’ébranlement produit se communique ensemble aux flancs, à la bouche, 
aux veines, aux yeux, à la physionomie, je laisse à Démocrite le soin de l’expliquer. Tout 
cela est étranger à notre entretien; et quand il en serait autrement, je ne rougirais pas 
d’avouer mon ignorance dans des questions, où ceux mêmes qui se prétendent trés forts 
sont aussi ignorants que moi”.
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instáveis – até mesmo os que nos parecem mais pertinazes –, ao passo 
que Deus é absoluto em poder e permanência. Protegidos por um ser 
superior detentor de tais atributos, estamos certamente autorizados a 
sentir segurança, uma vez que, segundo Aristóteles (2000), esta deriva 
da superioridade em relação às pessoas e às situações que, de alguma 
forma, poderiam nos prejudicar.

Dessa maneira, a partir da análise do discurso de Padre Léo, 
observamos que os ouvintes são levados, por indução, a deliberar que 
confiar em Deus é a melhor alternativa possível para as suas vidas. Esta 
é uma função da analogia: possibilitar a verificação de uma hipótese 
por indução; o que se dá pelo estabelecimento de uma “semelhança de 
relação” (GRENET, 1948 apud PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 1996, 
p. 424), expressa pela fórmula genérica A está para B assim como C está 
para D. Ou seja, a confiança que depositamos em homens que podem 
nos socorrer em situações difíceis também deve ser depositada em 
Deus, que, mais que qualquer ser humano, tem poder de amparar os 
que Dele necessitam e a Ele recorrem em momentos de aflição (medo).

A essa deliberação, conduzida pela analogia, segue-se, provavelmente, 
uma escolha: a confiança em Deus, que parece a opção logicamente 
mais favorável. Daí o surgimento de uma disposição, um desejo de 
agir. A ação propriamente dita, não temos condições de avaliar se 
ocorrerá ou não; se, de fato, o discurso de Padre Léo produzirá alguma 
mudança de comportamento nos ouvintes ou se tudo se manterá como 
tendência. Todavia, embora o discurso em questão pareça requerer uma 
deliberação para ação imediata, entendemos que sua natureza pode ser 
considerada mais epidítica que deliberativa. Tendo em vista o auditório 
de cristãos católicos ao qual o orador se dirige, julgamos que seu discurso 
busque, mais que qualquer outra coisa, reiterar valores esquecidos ou 
minimizados, com o intuito de intensificar a adesão dos ouvintes a um 
princípio fundamental da doutrina cristã.

Com efeito, devemos considerar que a palestra já comercializada em 
CD e DVD e atualmente disponível na plataforma YouTube alcançou um 
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auditório muito maior do que aquele que a assistia presencialmente em 
2004. Ainda assim, reafirmamos o seu caráter prioritariamente epidítico, 
já que a gravadora da comunidade e o canal Canção Nova Play, no qual 
o vídeo da palestra pode ser encontrado, têm como público-alvo adeptos 
do cristianismo, em especial católicos. Desse modo, consideramos que 
o discurso de Padre Léo analisado neste capítulo pode ser considerado 
eficaz, a despeito da ação efetiva, por ser capaz de criar uma tendência 
para a ação e o fortalecimento de um valor primordial da doutrina a 
que se vincula; e que essa eficácia é em grande medida tributária dos 
artifícios retóricos de que o orador lança mão para mover as paixões do 
auditório.

cOnsiderações finais

Toda trajetória registra um percurso realizado com base em algumas 
coordenadas, e, nesse sentido, a trajetória das paixões não se distingue 
de tantas outras. Como assegura Le Breton (2009), além de transitórias, 
as paixões são impossíveis de serem transferidas em substância de 
um indivíduo ou grupo a outro. Sequer podem ser consideradas, 
exclusivamente, processos fisiológicos restritos ao interior de um ou 
vários corpos. São, sim, relações, que “fazem parte de um sistema de 
sentidos e de valores próprios a um grupo social cujo bem-fundado, os 
princípios organizadores do elo social, elas confirmam” (LE BRETON, 
2009, p. 12). Assim, os sentidos e valores partilhados no interior dos 
grupos sociais balizam (ao menos em parte) os caminhos das emoções 
possíveis ou daquelas que estamos mais propensos a sentir.

Alguns desses sentidos e valores podem, como vimos, ser expressos 
de forma humorística, mesmo naqueles campos em que o conteúdo do 
discurso se caracteriza pela seriedade, como a religião. A seriedade é 
diferente da sisudez, e se o humor já subia ao púlpito durante e logo 
após a Idade Média, quando a recomendação era permanecer alerta 
aos perigos do riso impuro, não poderia estar ausente agora, em nossa 
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“sociedade humorística” (MINOIS, 2003). As narrativas contadas por 
Pe. Léo se aproximam mais da tradição do que poderíamos imaginar. 
Tal como os exempla, inseridos pelos pregadores medievais em seus 
sermões, os causos, as piadas e as narrativas de experiência pessoal de 
Pe. Léo são histórias divertidas e ilustrativas, que prendem a atenção do 
auditório e colaboram com a construção de uma argumentação eficaz.

Na ilustração que analisamos neste capítulo, em específico, Pe. Léo 
se vale da variação linguística, de figuras retóricas e inferências para 
criar comunhão com seu auditório e amplificar o efeito persuasivo de 
seu discurso. Também é ela a principal ilustração a compor a analogia 
que sustenta a tese proposta pelo orador. Vemos, pois, que o humor 
ocupa lugar relevante no cerne de uma argumentação que aponta 
para a paixão, para o fortalecimento da confiança. Contando com a 
disponibilidade do auditório, o orador utiliza a narrativa humorística 
como estratégia de aproximação. Por meio dela, cria identificação, 
desperta emoções prazerosas e constrói a base de um raciocínio 
indutivo, também influenciado por afetos, que levará a uma deliberação, 
à escolha pelo comportamento mais adequado, logo, a uma mudança de 
julgamento, e, talvez, à ação.
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anexO a – nOrmas para transcriçãO

OCORRÊNCIAS SINAIS EXEMPLIFICAÇÃO  

(adaptada do objeto de estudo 

deste capítulo)

Incompreensão de 

palavras ou segmentos

(  ) ficava igual uma estauta lá e a 

muié saía correndo ia lá fora 

pertá a luzinha assim pra ( )  

((risos)) né?...

Hipótese do que se 

ouviu

(hipótese) só tomar um suco de laranja... 

coAdo... (falô::)...

Truncamento / a gente só abr/abria a 

camisa...

Entonação enfática Maiúscula NÃO susPIra...

Prolongamento de vogal 

e consoante (como s, r)

:: podendo aumentar 

para :::: ou mais

vortava fra::co...

Silabação - NOS-sa se-nho-ra...

Interrogação ? mandou vou tomar né?...

Qualquer pausa ... tirei a roupa... fiquei de 

cueca...

Comentários descritivos 

do transcritor

((minúscula)) pode relaxá::... a gente tá 

acostuma::da... ((risos))...
Fonte: Preti (2000)
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A TRAJETÓRIA DAS PAIXÕES  
NA PARÁBOLA DO FILHO PRÓDIGO

Luiz Alves de Souza

Nós somos seres emocionais que apren-
demos a pensar, e não máquinas pen-
santes que aprendem a sentir.

(Estanislao Bachrach)

A Bíblia, juntamente com o Alcorão, enquadra-se nos livros sagrados 
que a humanidade utiliza como orientação espiritual, ética e moral 
da vida humana. É um livro que rege o comportamento humano e 
desperta um valor sentimental por parte de quem o sacraliza, mesmo 
que a maioria dos seus leitores somente a acesse por meio da tradução; 
“nem a metade de um por cento” leu as palavras reais da Bíblia (GABEL; 
WHEELER, 1993, p. 205). Seus textos são considerados sensíveis e 
“têm como matéria prima materiais linguísticos que podem mostrar-
se voláteis e explosivos, o que funciona, às vezes, como um atrativo 
extra para os que amam uma certa dose de adrenalina em sua pesquisa” 
(GOHN, 2001, p. 148).

Este capítulo aborda a trajetória das paixões, segundo Figueiredo 
(2020), na chamada “Parábola do filho pródigo”, narrada exclusivamente 
no Evangelho segundo Lucas, do Novo Testamento. Karl Simms (1997 apud 
GOHN, 2000) afirma que a Bíblia caracteriza-se como um texto sensível1, 
tendo em vista que a sua tradução pode provocar objeções por parte dos 
receptores que esperam a reprodução do considerado original. Deve-
se ponderar que, como escreveu Simms (1997, p. 4 apud GOHN, 2000,  

1 Segundo Karl Simms (1997, p. 75 apud GOHN, 2001, p. 149), nenhum texto é consi-
derado sensível per se, mas pode tornar-se sensível para um leitor em particular quan-
do esse lhe causa algum “tipo de objeção por motivos ligados 1. ao estado, 2. à religião, 
3. ao pudor ou 4. a determinadas pessoas em particular (não estando excluída uma 
superposição desses motivos em um único caso)”. 
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p. 149), “a sensibilidade de um texto não está nele, mas na forma como o 
texto é visto”. Cabe destacar, de antemão, que as análises empreendidas 
neste capítulo não visam a julgar o conteúdo moral ou espiritual da 
Bíblia, mas sim a abordar a sua materialidade linguística acerca de tema 
presente e recorrente, seja nos escritos sagrados cristãos seja na vida 
quotidiana moderna. 

Tendo em mente esses aspectos, este trabalho objetiva examinar e 
descrever – a partir de leituras em edições bíblicas em língua portuguesa 
utilizadas no Brasil – os três estágios do pathos (paixão, mudança de 
julgamento, ação) que um orador pode adentrar para persuadir seu 
auditório, como apresentado por Aristóteles (2000), em Retórica, e 
nos seus desdobramentos propostos por Figueiredo (2020). O uso das 
diversas traduções bíblicas visou tão somente a apreender as diferentes 
possibilidades de construção de sentido das palavras pelos leitores 
comuns, na expressão de um sentimento ou ação. As diferenças ou a 
adequação de traduções de um determinado termo não constituem o 
foco da análise, embora sejam feitas algumas ponderações em alguns 
casos específicos.

Alinhado com o exposto por Figueiredo (2020) sobre a retórica 
aristotélica, que, para uma pessoa ser persuadida, “todo ato 
comunicativo se estabelece por meio de um tripé, que é constituído por 
aquele que profere o discurso, aquele a quem o discurso se dirige e o 
discurso propriamente dito” (FIGUEIREDO, 2020, p. 29), este capítulo 
apresenta sequencialmente aspectos sobre o autor do Evangelho segundo 
Lucas, seus destinatários, a descrição da parábola do filho pródigo, com 
análise das paixões e suas trajetórias sob a perspectiva de Aristóteles 
(2000) e Figueiredo (2020). São apresentadas, também, informações 
concordantes ou contrastantes com os estudos bíblico-exegéticos, por 
ser esse o âmbito do texto em questão. 
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1 - O autOr dO evangelho segundo lucas e seus 
destinatáriOs

A textualização da parábola do filho pródigo se dá unicamente no 
Evangelho segundo Lucas. A justificativa para esse fato demanda algumas 
explicações apresentadas na sequência.

No âmbito da Linguística Textual, o escrito lucano sobre a vida de 
Jesus constitui um gênero textual denominado evangelho. O cânone é 
formado pelo grupo dos Evangelhos Sinóticos2 – Mateus, Marcos e Lucas 
– e pelo Evangelho segundo João, com o qual os sinóticos contrastam 
naturalmente. Os estudos bíblicos não apresentam dados definidos 
sobre os autores dos evangelhos; os escritos lhes são apenas atribuídos. 
No entanto, o Evangelho segundo sobre Lucas, em particular, há várias 
concordâncias entre estudiosos da Bíblia acerca da identidade do 
autor Lucas. São encontradas diversas marcas estilísticas e culturais 
compatíveis com as atribuições tradicionais e que remetem o escrito a 
alguém não pertencente ao mundo judaico, de origem helênica. 

Deve-se enfatizar que a análise empreendida na materialidade 
linguística em Lucas centra-se em seu texto a ser examinado, 
prescindindo de detalhes da sua biografia. Entretanto, as origens desse 
redator bíblico, suas referências nesses escritos bem como o contexto 
de produção da sua obra tornam-se aspectos relevantes na construção 
do ethos lucano, o que pode explicar determinadas escolhas lexicais e 
fraseológicas, preferências por temas e narrações ou suas exclusões 
em relação aos demais evangelhos, particularmente em relação ao 
grupo sinótico. Na descrição do autor do Evangelho segundo Lucas, de 

2 Dos quatro evangelhos, três deles (Mateus, Marcos e Lucas) se mostram particular-
mente parecidos em seu conteúdo e forma, de tal maneira que “é relativamente fácil 
dispô-los em três colunas paralelas e lê-los de uma única olhada. Convencionou-se 
então chamá-los de ‘sinóticos’, da palavra grega synóptikos, que significa justamente 
‘percebido com uma só olhada’” (BATTAGLIA, 1984, p. 52). Segundo esse autor, os 
sinóticos “apresentam os mesmos fatos fundamentais da vida de Jesus, escolhidos com 
um critério comum e organizados na mesma ordem”.
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imediato, chama a atenção a sua origem: Lucas, tal qual Aristóteles, 
é grego e escreveu em grego. A Retórica e a obra lucana se separam 
cronologicamente por quatro séculos.

Na sequência, apresento resumo a respeito do autor Lucas, como 
constante na minha dissertação de mestrado3.

John L. McKenzie (1983) afirma que a “evidência interna não 
demonstra a autoria de Lucas; ela, porém, está bem de acordo com a 
atribuição tradicional; esse foi escrito para cristãos gentios e é obra do 
mesmo homem que escreveu Atos” (MCKENZIE, 1983, p. 555).

Ivo Storniolo (1992), um dos tradutores da Bíblia de Jerusalém 
para a língua portuguesa, diz que Lucas seria o “querido médico” 
que acompanhava Paulo em suas viagens e com ele esteve preso nas 
perseguições. Segundo Storniolo (1992, p. 9), a confirmação disso é 
encontrada no livro dos Atos, “em que o autor começa, a certo momento, 
a usar o ‘nós’, o que nos leva a supor que ele acompanhava Paulo 
nas viagens (veja Atos 16,10-17; 20,5-15; 21,1-18; 27,1-2,16)”. Esse autor 
também diz que Lucas era grego, um homem de certa posição (médico) 
que conhecia muito bem a língua grega; e que alguns acham que ele 
escreveu seu evangelho em Antioquia da Síria, entre os anos 80 e 90 d.C. 
(STORNIOLO, 1992, p. 9).

Em livro-documento da CNBB (Hoje a salvação entra nesta casa: 
o evangelho de Lucas), encontra-se que “Lucas é um homem que se 
entusiasmou pela pessoa e pelo projeto de Jesus. [...] Mas ele não 
conheceu Jesus pessoalmente. Nem pertencia ao povo judeu. Nos seus 
escritos, percebe-se que Lucas é uma pessoa muito culta e sensível. 
Conhece bem a Bíblia e é bom escritor” (CNBB, 1997, p. 24). 

3 Dissertação intitulada A manifestação da misericórdia na materialidade linguística do 
Evangelho segundo Lucas.
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Esse documento cita igualmente a sua profissão segundo a tradição 
e as referências bíblicas internas (cf. Cl 4,14; Fl 24; 2Tm 4,11; Atos 16,10s; 
20,6s). Acrescenta que

Lucas não é o primeiro a escrever um Evangelho. Ele tem 
consciência clara disso, pois ele mesmo diz que “muitos 
tentaram escrever a história dos fatos ocorridos entre 
nós ...” (1,1). Bem antes dele, Marcos já havia escrito o seu 
“Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus (1,1), 
em Roma, aí pelo ano 70 d.C. (CNBB, 1997, p. 24)

Consta em McKenzie (1983, p. 556) que há um amplo consenso sobre 
o fato de que a principal fonte de Lucas é Marcos. Esse autor defende 
que estatísticas apresentadas por Alfred Wikenhauser evidenciam 
a extensão da dependência. Lucas tem um total de 1.149 versículos; 
desses, 548 lhe são peculiares. Lucas tomou cerca de 350 versículos dos 
661 versículos de Marcos. Cerca de 325 versículos de Lucas são comuns 
a Mateus-Lucas e não a Marcos. 

Como já apresentado e explicado anteriormente, esses números de 
versículos não são consensuais; nem por isso deixam de revelar as fontes 
usadas pelo evangelista grego para a sua composição hoje canônica. John 
McKenzie (1983) também delineia que o prólogo ao Evangelho segundo 
Lucas

menciona “muitos” que escreveram narrativas da vida de 
Jesus, baseados em tradições dos que, “desde o princípio, 
foram testemunhas oculares e ministros da Palavra” (1,1-
2). Os “muitos” (que em gr. basta significar mais de um) 
certamente incluem Mt; não é certo – e muitos críticos 
chegam a duvidar do fato – que Lc tenha conhecido o nosso 
evangelho de Mateus em gr. Há um consenso geral de que 
as coleções escritas de ditos e narrativas foram compostas 
antes de nossos evangelhos, e Lc poderia ter tido acesso a 
elas. Uma fonte deste tipo foi sugerida de várias maneiras. 
(MCKENZIE, 1983, p. 556, grifos nossos)
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Mckenzie (1983, p. 556) conclui sua exposição sobre esse tópico e 
declara que a maioria dos exegetas defende que

Os temas de Lucas provêm de fontes diversas e esparsas, 
tanto orais quanto escritas. At mostra que Lc esteve 
na Palestina durante algum tempo, e isto deve ter-lhe 
proporcionado oportunidade para reunir tradições orais 
palestinenses transmitidas por contemporâneos de Jesus. 

Na descrição desse evangelho na Bíblia Sagrada (2001), da CNBB, 
consta que Lucas escreveu após a destruição do templo de Jerusalém 
(70 d.C.), mais ou menos no mesmo tempo de Mateus, que escreve 
para comunidades de judeu-cristãos. Lucas, ao contrário, tem como 
destinatários as “igrejas fundadas por Paulo (com Silas, Timóteo, Tito e 
outros) no mundo da cultura grega (ou helenista). De acordo com essa 
cultura, Lucas redigiu uma ‘história’ (enquanto Marcos compôs um 
resumo do anúncio, e Mateus, uma catequese a partir do tema da Lei)”. 
(BÍBLIA SAGRADA/CNBB, 2001, p. 1346)

Quanto ao local de redação, “ninguém sabe com certeza onde ele 
escreve o evangelho, porque não há informações totalmente seguras a 
respeito. Mas é certo que é fora da Palestina, terra onde Jesus vivera e 
onde começaram as comunidades cristãs”. (CNBB, 1997, p. 26)

Mckenzie (1983, p. 556) escreve que “as características literárias e 
as perspectivas teológicas de Lc mostram, sem sombra de dúvidas, que 
sua obra é a de um gentio-cristão que escreve para cristãos de origem 
gentílica”. (MCKENZIE, 1983, p. 556)

Quanto a esse aspecto dos destinatários, pondera-se que a civilização 
da época vivia a oralidade, com poucos leitores imediatos, alfabetizados. 
Por questões explicadas pela História, havia mais ouvintes que 
propriamente leitores. Tratando-se do público-alvo de Lucas, que são 
inclusive os desfavorecidos, conforme descrevem os especialistas, 
o acesso direto aos escritos seria raro. Esse se dava, sobretudo, num 
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ambiente litúrgico, como o próprio Lucas narra nos Atos dos Apóstolos 
(2,42): “Eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, 
à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações”. (BÍBLIA DE 
JERUSALÉM, 2002, p. 1.905)

Luís Mosconi (1997, p. 32), na mesma linha social de Storniolo (1992), 
considera que os destinatários de Lucas são “pessoas e comunidades 
localizadas em grandes cidades, onde havia fortes contrastes sociais, 
com uma minoria de privilegiados e uma maioria de excluídos e 
marginalizados”.

Esses aspectos relacionados ao autor Lucas e seus destinatários podem 
tornar-se úteis na compreensão dos papéis envolvidos na narrativa. Por 
um lado, temos o empenho do redator4 Lucas como orador ou – no âmbito 
religioso, como um pregador da mensagem de Jesus, enunciando-a, o 
que implica suas modalizações do querer dizer. Por outro lado, temos os 
seus múltiplos e variados auditórios sendo atingidos pelas igualmente 
variadas paixões intencionalmente provocadas pelo orador. Sabe-se que 
o conteúdo da parábola do filho pródigo é o mesmo textualmente redigido 
antes do ano 100 da era cristã, mas sabe-se ou presume-se também que, 
nos diversos lugares e em diferentes momentos da história, nas várias 
comunidades e ambientes onde foi ou é lida ou, sobretudo, ouvida, os 
seus leitores e ouvintes empreenderam diversas construções de sentido 
para a narrativa; sentindo diferentes emoções, até mesmo a indiferença 
que, em si, já é uma paixão. De qualquer forma, como se pode dizer no 
âmbito da retórica, todos potencialmente foram ou são afetados pelas 
paixões provocadas pelo orador. Figueiredo (2020) expõe que cada pessoa 
é marcada pelos seus antecedentes culturais e experiências de vida, por 
um repertório de comportamentos, sentimentos, ações ou reações com 

⁴ Conforme descrição de Battaglia (1984), os evangelistas foram escritores empenha-
dos e teólogos que aprofundaram a vida e a mensagem de Jesus. Segundo esse au-
tor, existe apenas um só evangelho de Jesus Cristo, porque uma é a história da sua 
pregação, “mas há também um ‘Evangelho segundo Mateus’, um ‘Evangelho segundo 
Marcos’, um ‘Evangelho segundo Lucas’ e um ‘Evangelho segundo João’, porque quatro 
foram as experiências de Cristo vividas pelos evangelistas” (BATTAGLIA, 1984, p. 75). 
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os quais, consciente ou inconscientemente, pode se identificar ou não, o 
que propicia ações decorrentes de paixões suscitadas.

2 - a parábOla dO filhO pródigO e a trajetória das paixões

A parábola do filho pródigo é um dos textos mais conhecidos dos 
escritos neotestamentários. Não obstante o nome que lhe é atribuído, o 
‘pródigo’ está presente de forma bem dinâmica apenas até a metade dos 
vinte e dois versículos que a compõem, quando deixa de ser protagonista 
e torna-se apenas tópico. Nesta segunda fase, torna-se protagonista o pai 
misericordioso, título também atribuído à perícope; o filho mais velho 
lhe é o anti-herói.

Na Bíblia de Jerusalém (2002), intitula-se “O filho perdido e o filho 
fiel: o ‘filho pródigo’” (Lucas 15, 32). Tem-se:

11Disse ainda: “Um homem tinha dois filhos. 12O mais jovem 
disse ao pai: ‘Pai, dá-me a parte da herança que me cabe’. 
E o pai dividiu os bens entre eles. 13Poucos dias depois, 
ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu 
para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa 
vida devassa. 14E gastou tudo. Sobreveio àquela região 
uma grande fome e ele começou a passar privações. 15Foi, 
então, empregar-se com um dos homens daquela região, 
que o mandou para seus campos cuidar dos porcos. 16Ele 
queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, 
mas ninguém lhas dava. 17E caindo em si, disse: ‘Quantos 
empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, 
morrendo de fome! 18Vou-me embora, procurar o meu pai 
e dizer-lhe: Pai, pequei contra o Céu e contra ti; 19já não 
sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um 
dos teus empregados’. 20Partiu, então, e foi ao encontro 
de seu pai. Ele estava ainda ao longe, quando seu pai 
viu-o, encheu-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao 
pescoço, cobrindo-o de beijos. 21O filho, então, disse-lhe: 
‘Pai, pequei contra o Céu e contra ti; já não sou digno de ser 
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chamado teu filho’. 22Mas o pai disse aos seus servos: ‘Ide 
depressa, trazei a melhor túnica e revesti-o com ela, ponde-
lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. 23Trazei o novilho 
cevado e matai-o; comamos e festejemos, 24pois este meu 
filho estava morto e tornou a viver; estava perdido e foi 
reencontrado!’ E começaram a festejar. 25Seu filho mais 
velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa 
ouviu músicas e danças. 26Chamando um servo, perguntou-
lhe o que estava acontecendo. 27Este lhe disse: ‘É teu irmão 
que voltou e teu pai matou o novilho cevado, porque o 
recuperou com saúde’. 28Então ele ficou com muita raiva 
e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. 29Ele, 
porém, respondeu a seu pai: ‘Há tantos anos que eu te 
sirvo, e jamais transgredi um só dos teus mandamentos, e 
nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. 
30Contudo, veio esse teu filho, que devorou teus bens com 
prostitutas, e para ele matas o novilho cevado!’ 31Mas o 
pai lhe disse: ‘Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que 
é meu é teu. 32Mas era preciso que festejássemos e nos 
alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a 
viver; ele estava perdido e foi reencontrado!’”. (BÍBLIA DE 
JERUSALÉM, 2002, p. 1.817, grifos nossos)

Ivo Storniolo (1992), referindo-se a essa passagem bíblica, declara que 

Lucas 15 é o coração do evangelho de Lucas e, poderíamos 
dizer, de todo o Evangelho. É a revelação do que Deus quer, 
é a revelação do que Jesus faz, e é também a revelação do 
julgamento que divide as pessoas entre as que aceitam e as 
que rejeitam a Boa Notícia que constrói a nova sociedade 
e a nova história. (STORNIOLO, 1992, p. 140, grifos nossos)

A afirmação acima, compartilhada também por outros estudiosos 
bíblicos, torna-se relevante porque justifica a escolha da parábola do 
filho pródigo para aplicação da proposta de Figueiredo (2020), com 
vistas à aplicação analítica da trajetória das paixões. Este trabalho 
busca mostrar a habilidade do redator Lucas no intento de afetar o seu 
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variado auditório, assim como foca na textualização dada por Lucas, 
prescindindo da forma ou conteúdo original da mensagem atribuída a 
Jesus Cristo.

A parábola do filho pródigo tem enredo simples e descreve um 
episódio não tão incomum de uma família aparentemente rica para 
os padrões da época, com propriedade e bens, empregados, joias, 
instrumentos musicais. Não obstante, essa tem sido uma narrativa 
intrigante, já tendo sido abordada sob diversas perspectivas, como a da 
psicanálise e a do direito, por exemplo. Em 1637, o filho pródigo saiu do 
bordel e foi para a tela através do holandês Rembrandt (Figura 1). Pouco 
antes de 1669, esse mesmo artista retratou a parábola em um famoso 
quadro intitulado “A volta do filho pródigo”, uma das suas últimas obras 
(Figura 2). Em 1992, Henri J. M. Nouwen5 escreveu livro homônimo 
motivado pela observação atenta do quadro, em São Petersburgo; ele 
também percebia a complexidade da narração traduzida em pintura 
e escreveu que ora se identificava com o filho mais novo, ora com o 
mais velho ou também com o pai. Isso revela como as várias paixões 
presentes na parábola podem atingir diversamente as pessoas ou ainda 
uma mesma pessoa em circunstâncias diferentes; o orador Lucas é o 
mesmo, mas o ouvinte é ou está diferente.

⁵ “Quanto mais falei do Filho Pródigo, quanto mais o contemplei, mais a pintura pas-
sou a ser a minha própria criação, a obra que contém não somente o cerne da história 
que Deus deseja me contar, mas também traduz todo o sentido daquilo que eu quero 
dizer a Deus e a seu povo. Todo o Evangelho está ali. Toda a minha vida está ali. Todas 
as vidas dos meus amigos. A obra se tornou uma passagem misteriosa por meio da 
qual posso entrar no Reino de Deus. É como se fora um portão largo que me permite 
passar para o outro lado da vida e de lá contemplar uma variedade singular de pessoas 
e fatos que compõem o meu dia-a-dia.” (NOUWEN, 1992 p. 13).
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Figura 1 – “O filho prógido na taverna” (Rembrandt, 1637)

Fonte: wahooart.com6

Em termos bíblicos, o relato lucano soma apenas 22 versículos, 
mas nele é possível identificar quase todas as paixões aristotélicas. Se 
6 Diponível em: https://pt.wahooart.com/A55A04/w.nsf/O/BRUE-5ZKEGT. Acesso 
em: 20 jul. 2020.
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considerarmos as paixões antagônicas, no raciocínio de Aristóteles, uma 
sendo o oposto da outra, o repertório se completa. Pondera-se que tal 
percepção dessas paixões poderia variar, dependendo da identificação 
retórica, de questões conceituais, das perspectivas teórico-teológicas, 
dos ‘filtros’ ou ‘lupas’ do observador e até das traduções. Aqui são 
apontados a impudência (do filho pródigo em relação aos parentes), o 
amor e a calma (do pai em relação aos filhos), o temor, a vergonha, 
a emulação e a confiança (do filho pródigo em relação à penúria, 
conhecidos e parentes, aos empregados e ao pai, respectivamente), a 
compaixão e obsequiosidade (do pai pelo filho mais novo), bem como 
a cólera, a indignação, a inveja e o desprezo (a primeira do irmão mais 
velho em relação ao pai, as outras contra o seu irmão). 

Treze das quatorze paixões aristotélicas serão abordadas na seção 
seguinte. A única ausente é o ódio, antítese do amor ou amizade. Uma 
parábola cuja função retórica seria exaltar o amor divino a todos os seus 
filhos não poderia conter uma paixão tão disjuntiva e que atinge um grupo 
de pessoas (ARISTÓTELES, 2000, p. 29). De fato, na teologia judaico-
cristã, o ódio não é atributo divino; o Deus de Israel odiar um conjunto 
de seus filhos seria algo inconcebível. Ademais, no que concerne ao 
conteúdo temático, nota-se que o conjunto das três parábolas lucanas é 
livre de tal paixão.

Vale notar que a parábola do filho pródigo é isenta de mulheres 
protagonistas. As que aparecem são prostitutas e, de fato, não 
‘aparecem’. Os agentes são homens: o pai, o filho mais velho, o filho 
mais novo, servos e empregados. Nesse aspecto, está em oposição à 
parábola antecedente – a da dracma perdida – em que Lucas inseriu 
exclusivamente personagens femininas. O Evangelho segundo Lucas 
é considerado, também, o evangelho das mulheres. Nele há mais 
mulheres do que a soma dos outros demais (MCKENZIE, 1983, p. 558). 
Essas são comumente consideradas mais emotivas, o que poderia ser 
um ponto a mais a ser explorado; contudo essa nobre ausência não passa 
despercebida nesta análise. 
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Por fim, antes de adentrarmos as paixões propriamente ditas, temos 
a seguinte consideração: todas as paixões encontradas na parábola são 
desencadeadas a partir de uma paixão em um indivíduo: a impudência do 
filho mais novo. Dessa sua decisão, provavelmente instigada por paixões 
anteriores não descritas na narrativa, temos uma cascata de paixões 
sucessivas. A propósito, o foco destas análises são os antecedentes das 
paixões, sobretudo na fase de identificação.

O quadro a seguir busca identificar a presença das paixões 
aristotélicas no texto bíblico, com base nas descrições dessas seja em 
Aristóteles (2000), seja no longo prefácio de Meyer (2000) à sua Retórica 
das paixões. Nem todas apresentam características idênticas definitivas, 
como nas relações simétricas ou de proximidade entre os entes 
envolvidos, mas as nuances podem ser percebidas para cada uma. Isso 
pode ser atribuível tanto à dinamicidade e aos limites tênues e móveis 
entre determinadas emoções quanto a questões culturais, históricas ou 
até mesmo a aspectos que envolvem a tradução dos termos. Quanto a essa 
tenuidade dos limites entre paixões, numa análise retórica do pathos, 
um analista poderia fantasiar o uso de um ‘passionímetro’, ‘patômetro’ 
ou ‘emociômetro’ ou algo similar para mensurar ou distinguir reações 
emotivas próximas ou imbricadas. Em Aristóteles, por exemplo, o 
limite entre a cólera e o ódio está na extensão do seu alvo, se contra 
um indivíduo ou um grupo, respectivamente (cf. ARISTÓTELES, 2000, 
p. 29). As ponderações para cada paixão são dadas ao descrever suas 
trajetórias na sequência da narrativa.
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Figura 2 – “A volta do filho pródigo” (Rembrandt, ±1667)

Fonte: Wikipédia7

7 Diponível em: https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Rembrandt-The_return_of_
the_prodigal_son.jpg. Acesso em: 20 jul. 2020.
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Quadro 1 – As paixões aristotélicas na parábola do filho pródigo

Fonte: elaboração do autor.

Lucas 15, 11-32 PAIXÕES COGITADAS

 IMPUDÊNCIA
]  AMOR E CALMA

] 

 IMPUDÊNCIA

 TEMOR E VERGONHA

 CONFIANÇA E 
 VERGONHA

 CALMA, 
 AMOR E 
 OBSEQUIOSIDADE

 CÓLERA

 INVEJA E 
 INDIGNAÇÃO

 AMOR E CALMA

 DESPREZO

 CALMA

 EMULAÇÃO

 CONFIANÇA

 COMPAIXÃO

 AMOR

11Disse ainda: “Um homem tinha dois filhos. 12O mais jovem 
disse ao pai: ‘Pai, dá-me a parte da herança que me cabe’.
E o pai dividiu os bens entre eles. 13Poucos dias depois, 
ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu 
para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa 
vida devassa. 14E gastou tudo. Sobreveio àquela região 
uma grande fome e ele começou a passar privações. 15Foi, 
então, empregar-se com um dos homens daquela região, 
que o mandou para seus campos cuidar dos porcos. 16Ele 
queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, 
mas ninguém lhas dava. 17E caindo em si, disse: ‘Quantos 
empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, 
morrendo de fome! 
18Vou-me embora, procurar o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei 
contra o Céu e contra ti; 19já não sou digno de ser chamado 
teu filho. Trata-me como um dos teus empregados’. 20Partiu, 
então, e foi ao encontro de seu pai. 
Ele estava ainda ao longe, quando seu pai viu-o, encheu-se de 
compaixão, 
correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. 

21O filho, então, disse-lhe: ‘Pai, pequei contra o Céu e contra 
ti; já não sou digno de ser chamado teu filho’.
22Mas o pai disse aos seus servos: ‘Ide depressa, trazei 
a melhor túnica e revesti-o com ela, ponde-lhe um anel 
no dedo e sandálias nos pés. 23Trazei o novilho cevado e 
matai-o; comamos e festejemos, 24pois este meu filho estava 
morto e tornou a viver; estava perdido e foi reencontrado!’ 
E começaram a festejar. 25Seu filho mais velho estava no 
campo. Quando voltava, já perto de casa ouviu músicas e 
danças. 26Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava 
acontecendo. 27Este lhe disse: ‘É teu irmão que voltou e teu pai 
matou o novilho cevado, porque o recuperou com saúde’. 
28Então ele ficou com muita raiva e  
não queria entrar. 

Seu pai saiu para suplicar-lhe. 
29Ele, porém, respondeu a seu pai: ‘Há tantos anos que eu te 
sirvo, e jamais transgredi um só dos teus mandamentos, e 
nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. 
30Contudo, veio esse teu filho, que devorou teus bens com 
prostitutas, e para ele matas o novilho cevado!’ 
31Mas o pai lhe disse: ‘Filho, tu estás sempre comigo, e tudo 
o que é meu é teu. 32Mas era preciso que festejássemos e nos 
alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a 
viver; ele estava perdido e foi reencontrado!’”
(BÍBLIA DE JERUSALÉM, 2002, p. 1.817, grifos nossos)
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Bem dentro da concepção aristotélica do saber humano que 
privilegiava a opinião, a doxa, e não as inquirições dos filósofos que 
tentavam levar a certezas filosóficas (cf. FONSECA, 2000, p. XII), a 
identificação e a análise da trajetória das paixões no texto selecionado 
neste trabalho evidenciam tão somente nossas opiniões, tão transitórias 
e circunstanciais quanto as próprias paixões, pois decorrem de um ponto 
de vista em um lugar da arena, seja aquele do espectador na primeira ou 
na última bancada, seja a do ator no palco das paixões diante do seu 
vasto auditório, lembrando que todo o estádio está repleto e constitui-se 
de ações suscitadas por paixões em um dado momento histórico. Assim, 
pode-se afirmar que o ponto de vista cria não somente o objeto – como 
asseverou Saussure –, mas também suscita distintas paixões no e para 
o ‘objeto’. 

As paixões são essencial e etimologicamente voláteis, mas seus 
efeitos sobre a humanidade estão presentes desde a concretude das 
figuras neolíticas e as grandes dominações até as recentes descobertas 
das tênues relações que envolvem as emoções, o (in)consciente e as 
desordens psicossomáticas.

Finalmente, antes de adentrarmos as paixões propriamente ditas, 
temos a seguinte consideração: todas as paixões encontradas na 
parábola são decorrentes, como dito anteriormente, de uma única em 
um indivíduo: a impudência do filho mais novo. Dessa sua decisão, 
provavelmente desencadeada por paixões anteriores não descritas na 
narrativa, temos uma concatenação passional que afeta diversas pessoas 
e ilustra bem a ciclicidade e magnetismo das emoções humanas. Então, 
poderíamos dizer que as paixões são magnéticas.

Figueiredo (2020, p. 43) propõe que, na fase da identificação, uma 
pessoa se sente interpelada na alma devido a suas percepções sensíveis 
(aisthesis), por sua memória (mneme) ou por sua imaginação (phantasia). 
Aplicando tal percurso à parábola, pode-se dizer que, a partir das suas 
experiências e aspirações, do seu conhecimento de mundo, dos seus 
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desejos e recônditas paixões, das suas repressões, ao ver ou ouvir o que 
acontecia fora do ambiente familiar e comunitário próximo, esse jovem 
se identificou com um mundo externo e interno, com aquilo que lhe ia ao 
encontro, que atendia aos seus anseios e expectativas. Ele se identificou 
com algo que o levou ao despertar de várias paixões, como teorizado por 
Figueiredo (2020). A primeira paixão que acende o pavio das demais, em 
um efeito dominó, é exatamente a sua impudência8 ou desvergonha, que 
consistiu em exigir que o pai lhe desse a parte da herança ainda em vida. 
A partir dessa, as demais foram desencadeadas.

2.1 a impudência

Na parábola, a caracterização da impudência encontra-se no 
seguinte versículo: “O mais jovem disse ao pai: ‘Pai, dá-me a parte 
da herança que me cabe’” (v.12). Meyer (2000, p. XLV) afirma que a 
impudência, ao contrário da vergonha, “consagra praticamente a 
não-essencialidade do outro, o fato de que a imagem que ele tem de 
mim carece de importância”. Declara também que “a vergonha e a 
impudência consagram as distâncias, as assimetrias, respectivamente 
minha inferioridade e minha superioridade” (MEYER, 2000, p. XLV). O 
fato de o filho pródigo ordenar ao pai que lhe desse a parte da herança 
ainda em vida (‘Pai, dá-me a parte da herança que me cabe’.) era – e 
continua sendo – uma ofensa, um ultraje, a desvergonha, o que revela 
também a presumida superioridade do filho não apenas sobre o pai, mas 
também em relação ao seu irmão mais velho, ou seja, ao primogênito 
do pai que, na cultura semítica, normalmente teria precedência sobre a 
herança.

Textualmente, tal relação assimétrica de superioridade circunstancial 
em relação ao pai está expressa pelo uso do imperativo: “Dá-me a parte 

⁶ Sobre paixão antagônica, cf. nosso artigo sobre o pudor: “Do beijo ao abraço: o pu-
dor na tradução de textos bíblicos”, disponível em: www.cepad.net.br/discursividade/
EDICOES/05/Arquivos/Souza.pdf.
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da herança!”, modalização autoritária, injuntiva e sem polidez. Mais 
tarde, o próprio filho reconhecerá este comportamento inadequado em 
relação ao pai, tanto na esfera religiosa quanto naquela familiar: “21Pai, 
pequei contra o Céu e contra ti; já não sou digno de ser chamado teu 
filho”. Tal erro seria contra o céu, ou seja, contra a sua crença bem como 
contra o próprio pai, como pessoa.

Podemos dizer, entretanto, que tal atitude foi “autorizada”, 
propiciada ou proporcionada pela expectativa do comportamento sereno 
do pai, que é denotado pela calma e amizade demonstradas ao longo da 
narrativa. Do contrário, o filho lhe teria temor, até mesmo pela possível 
cólera que iria suscitar (cf. FIGUEIREDO, 2000, p. 7). Vê-se, desse modo, 
que é indiretamente o pai que lhe confere essa ‘superioridade’, uma vez 
que o regime familiar da época era patriarcal. Quando o filho lhe diz 
“Dá-me a parte da herança”, ele está no estágio da ação decorrente de 
paixão já despertada, conforme esquema ilustrativo de Figueiredo (2020, 
p. 16). 

Interessa-nos, neste capítulo, especificar tal trajetória 
retroativamente. Como dito, o pedido do filho não é o despertar da 
paixão, pois, até chegar a essa ação, ele já havia passado pela paixão 
que lhe mudou o julgamento em relação ao seu pai ou em relação à 
convivência familiar. Ao verificar o outro lado extremo da ilustração 
da Figura 3 mencionada no capítulo introdutório de Figueiredo (2020), 
temos os motivos que levaram a esse despertar da impudência nesse 
filho, nas fases de disponibilidade e de identificação. 

2.1.1 O despertar da impudência

Na sequência, apresentamos aspectos relacionados à etapa de 
identificação que, como postula Figueiredo (2020), é o gatilho para o 
surgimento das paixões. 
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O filho pródigo poderia ter sido impulsionado a essa decisão de 
desafiar o pai devido, até mesmo, à rivalidade e aos aspectos negativos 
do seu irmão; não se amavam nem se falavam. Embora não fosse dado a 
raparigas modernas ou a prostitutas da parábola – ao menos pelo que se 
gaba no verso 30 – mostrou-se colérico, presunçoso, usurário, egoísta, 
vingativo, desbocado, invejoso e, portanto, vil, tendo uma paixão “vil e 
peculiar aos espíritos vis” (ARISTÓTELES, 2000, p. 71). Não queria ele 
ser semelhante ao seu rival em sua audácia, em sua coragem de partir e 
viver como bem quis? Para o estagirita isso é inveja (cf. ARISTÓTELES, 
2000, p. 73). A pior acusação que lhe faz foi ter vida perdulária com 
prostitutas. Não invejaria o irmão por isso? Comumente se diz que os 
defeitos ou erros alheios que mais nos incomodam são reflexos daqueles 
que temos ou reprimimos. Ele também foi indiferente ao irmão em sua 
partida e, em seu retorno, lhe deu desprezo. Para Meyer (2000, p. XLVI), 
o desprezo tende para a ruptura, porém o ‘fariseu’ não seria disruptivo 
no sentido atual, visto que seguia as normas sociais da casa; dissociativo 
também não, já que era lúcido, ágil, consciente de si. Tal qual o mais 
novo, não teria transtornos mentais; sendo assim, os comportamentos 
e ações de ambos permanecem e se justificam pelo âmbito passional. 

A perspectiva acima sobre o irmão mais velho certamente advém da 
posição do irmão caçula. Não obstante, tinha amigos (“29[...] e nunca me 
deste um cabrito para festejar com meus amigos”), portanto, pressupõe-
se que era amado. Em Aristóteles, o amor é recíproco (cf. MEYER, 2000, 
p. XLIV). Era trabalhador, fiel ao pai e aos seus mandamentos. Talvez 
esse lado benfazejo, aliado ao seu status de primogênito, fosse causa de 
inveja ao irmão, daí o desprezo.

Provavelmente era desobediente ao pai, pois seu irmão mais velho e 
único se gaba por jamais transgredir um só dos mandamentos paternos. 
Um pathus em meio a gansos? Introspecções, angústias, sofrimentos 
interiores, dualidades, solilóquios... Tal como na fase futura de privações, 
o rapaz já era um ser solitário: partiu sozinho, ficou só; em sua penúria, 
pensava sozinho e retornou solitariamente à casa paterna. Seria 
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depressivo? Comparava-se por demais aos demais e se via diferente ou 
provavelmente inferior aos outros, e daí a necessidade de bens para se 
mostrar? Seria um jovem fisicamente bonito? Um Davi ou um Zaqueu? 
Como seria o seu relacionamento consigo mesmo diante do espelho? Foi 
amado ou apenas explorado?

Na penúria do exílio, o filho mais novo demonstra ter uma imagem 
positiva do pai e dos empregados, mas não do irmão; ele o ignorou. 
Indiferença ou desprezo recíproco? Ao pai, o pródigo chama de “meu 
pai” por duas vezes (v. 17 e 18), mas não há ‘meu irmão’ para ele. De 
forma mais ressentida, para ele não há nem mesmo o ‘teu filho’ do 
pai, como se referiu o irmão mais velho; a mágoa não expressa não lhe 
havia sido curada. Já o pai assume total paternidade da prole; ao mais 
novo, o chama de “meu filho” no v. 24; ao mais velho, apenas “filho” 
(v. 31). Será que este deveria ainda passar por desventuras para tornar-
se definitivamente o ‘seu filho’? Quanto ao primogênito colérico e 
indignado, seu rival é tão somente “esse teu filho” do pai (v. 30), não ‘o 
meu irmão’. Ambos os irmãos não reconheceram a sua fraternidade! 
Ambos se desprezavam.

“O que fazer tendo tal irmão? Matá-lo com uma pedrada na cabeça, 
como fez Caim ao irmão?9 Proceder como Judas Iscariotes depois da 
traição? Ou deixá-lo e partir para uma terra longínqua?” Talvez fossem 
essas possíveis perguntas que o jovem se fizesse em seus solilóquios 
antes de desafiar o pai e o irmão com seu pedido. Teriam sido os 
conflitos entre os irmãos a causa da partida do mais novo? O medo que 
lhe causava a previsão de futuras disputas pela herança?

 Na casa paterna não consta a mãe. Seriam órfãos? Se sim, quais 
seriam as implicâncias dessa ausência materna sobre o comportamento 
desses dois irmãos? Concordando com a psicologia, que aponta a 
importância dos papéis masculino e feminino no equilíbrio emocional da 

⁷ NOTA: Sem dúvida, usaria a pedra antes de partir para uma terra longínqua. (Esta 
nota não é do tradutor).
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prole, seria essa ausência feminina a causadora da carência afetiva que o 
impulsionou à impudência? Ou essa seria uma busca por autoafirmação 
sexual? Teria inveja do pai? Apesar da possível perda da esposa, esse era 
pessoa calma e compassiva. Ou o pai ainda lhe era rival em consequência 
de um complexo de Édipo mal resolvido, daí a necessidade de competir 
com ele, arrancando-lhe metade dos bens?

A repressão sexual do filho também deve ser considerada. Seu 
receio de causar ao pai um desgosto por vê-lo próximo em uma vida 
sexualmente devassa pode ter existido, todavia nada disso foi mais 
intenso do que sua identificação com a impudência e com o que essa 
lhe proporcionaria posteriormente, por isso o enunciado: “Pai, dá-me a 
parte da herança que me cabe”. Não fosse a cogitada repressão sexual, 
ele não precisaria sair de casa, haja vista que lá se podia matar um 
novilho gordo, ouvir música, dançar e cantar, fazer festa. Havia alegria, 
mas não devassidão. Era uma casa com vários mandamentos para se 
cumprirem. Como afirmado no primeiro capítulo, sobre a impudência, 
essa é “uma indiferença que anula qualquer possibilidade de desgosto” 
(FIGUEIREDO, 2020, p. 8). A pronta ação responsiva do pai à quase 
ordem do filho pode indicar que aquela não tenha sido a primeira vez 
que lhe pedia a mesma coisa.

Logo, vemos que a impudência é paixão de meio, não de fim, 
porquanto o filho, afinal, queria chegar à taverna de Rembrandt10, levar 
uma vida – moderna e comparativamente falando – talvez no estilo da 
geração do sexo, drogas e rock’n roll. Woodstock já existia numa região 
longínqua bem próxima ao filho pródigo. 

Essa desvergonha inicial é causadora da disposição e da ação do 
filho em pedir a herança e, consequentemente – conforme afirmado 
– do surgimento de quase todas as demais paixões. Essa retorna – ou 
tem continuidade – logo na sequência do recebimento da herança. Lê-se 
que “o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou 

⁸ Alusão ao quadro “O filho pródigo na taverna”, de Rembrandt (1637).



trajetória das paixões: uma retórica da alma

389

sua herança numa vida devassa”. E a parábola quase que se desfecha 
abordando a ação decorrente da impudência. Após o retorno, o seu irmão 
mais velho o acusa de ter devorado os bens paternos com prostitutas. O 
filho não queria festas, queria sexo.

2.2 a calma e O amOr

No suceder das paixões, tal despudor do filho desencadeia não a 
cólera, mas a calma e o gesto de amor do pai, que dividiu tudo entre 
os dois, supostamente não ficando com nada senão com o usufruto da 
parte doada ao filho mais velho. Sobre a calma, Meyer (2000, p. XLIV) 
ressalta que essa recria a simetria e que a mesma “é a aceitação de 
uma relação e, com isso, constitui a melhor expressão da indiferença. 
A calma pode, a rigor, figurar a indiferença, a ausência de toda paixão, 
o contrário absoluto daquilo que arrebata os homens. Daí seu caráter 
paradigmático”. Na parábola, pode-se observar que o pai é praticamente 
isento de paixões dissociadoras. Quanto ao amor (amizade), “é desejar 
para alguém aquelas coisas que você considera boas (desejando-as para 
o outro e não para si) e tentar, ao máximo, fazer com que elas ocorram. 
É, pois, o laço de identidade com o outro” (FIGUEIREDO, 2020, p. 36). O 
pai não apenas desejou coisas boas, mas doou todos os bens aos filhos e 
foi generoso também com os empregados.

Transparece que a solicitude amorosa do pai, além de conceder o 
direito aos bens materiais aos filhos, concede-lhes também direitos 
imateriais, isto é, o direito de viver como lhes aprouvesse, direito à 
autonomia, à liberdade de escolhas. Pelo amor que lhe foi expresso, 
a futura penúria do seu descendente não lhe seria uma previsão. Sua 
confiança no filho talvez lhe tenha sido uma paixão suscitada pela 
aparente maturidade expressa pelo filho.

A calma do pai também é demonstrada no retorno do filho, quando 
esse lhe diz: “21Pai, pequei contra o Céu e contra ti; já não sou digno de 
ser chamado teu filho’”. A esse respeito, Aristóteles (2000, p. 17) escreve 
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que “sentimos calma com os que solicitam e suplicam, pois mostram 
maior humildade”. Como o filho pródigo chega e confessa seu erro ao 
pai, demonstrando humildade, igualmente o pai demonstraria a calma 
sentida.

A respeito do pai enigmático, lhe são atribuídas quatro paixões: amor, 
calma, compaixão e obsequiosidade, não sendo nenhuma dissociadora. 
Foi alvo de outras quatro: impudência, cólera, indignação e confiança, 
sendo esta última a única positiva. Interessante notar que o pai não 
conversa com o filho mais novo. Suas palavras lhe são apenas ações de 
generosidade: ele lhe dá a parte da herança, o vê, lhe corre ao encontro, 
o cobre de beijos, lhe prepara uma festa. 

O pai ama, no entanto não é amado por ninguém na parábola. 
Não consta sua vida conjugal. Aristóteles diz que o amor é recíproco, 
então o que ele sentia não seria amor? Em sendo amor, poderíamos 
justificar que a narrativa é fotografia de apenas um período curto de 
suas vidas; há um antes e um depois da parábola, em que as emoções 
circularam no redemoinho de oradores e auditórios, visto que as paixões 
são imanentemente transitórias. Orador também é ouvinte; ouvinte 
também fala, sendo todos dialógicos e racionais, porém mais emotivos 
que pensantes. Este último é o que pensa Estanislao Bachrach, como 
consta na epígrafe deste capítulo, com quem me identifico. Mas, em 
não sendo amor, então amor aristotélico não é amor lucano. Os dois 
gregos disputam o conceito de amor! Já não andaram concordes em 
outro trabalho nosso sobre a compaixão11.

Numa mesma perspectiva psicanalítica, é possível cogitar que a sua 
pronta disposição em permitir que o filho caçula recebesse os dons e 
partisse para viver sua independência, exercitar sua autonomia, realizar 
os seus desejos – num gesto de deliberação, escolha e disposição 
(FIGUEIREDO, 2020, p. 16) – e colocasse em ação suas paixões reprimidas, 
que tinham surgido a partir da memória paterna em ter igualmente 

⁹ Dissertação mencionada no item 1.
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reprimido suas paixões na sua juventude. O pai poderia dizer: “Bom, 
se eu também já pensei o mesmo, já passei pelas mesmas convulsões 
passionais, por que eu não vou permitir que o meu filho, usando o seu 
livre arbítrio, da mesma forma que eu utilizei, possa sair, viver, liberar-
se?”. Tais conjeturas, seu passado e experiências foram moldando o seu 
caráter e o seu modo de ser e de agir ao se deparar com as diversas 
contingências quotidianas nas quais todos nós, com nossas paixões e 
ações, somos expostos às variadas emoções e reações.

2.3 O temOr e a vergOnha

“14E gastou tudo. Sobreveio àquela re-
gião uma grande fome e ele começou 
a passar privações. 15Foi, então, em-
pregar-se com um dos homens daquela 
região [...]”. 

Em Aristóteles (2000, p. 31), consta: “Seja, então, o temor certo 
desgosto ou preocupação resultantes da suposição de um mal iminente, 
ou danoso ou penoso”. O filósofo ainda acrescenta que “é frequentemente 
temível estar à mercê de outrem” (ARISTÓTELES, 2000, p. 33). O jovem, 
já sofrendo privações, prevê a piora da situação e, talvez pela primeira 
vez, vai arrumar um emprego. Percebe-se facilmente quais seriam os 
gatilhos que fariam despertar nele o temor. A desnutrição o levaria 
à doença ou à morte. Estaria preparado para isso? Tendo sido rico, 
certamente o atemoriza o juízo alheio, dos ex-companheiros, dos seus 
parentes longínquos da terra natal. As cobranças e as pressões sociais 
remontam a milênios de anos. A delinquência não lhe foi opção, o que 
mostra um caráter positivo da educação familiar. Talvez o fim trágico 
dos assaltantes daquela época também lhe tenha sido uma inspiração 
a se identificar com o trabalho. A humildade também já o estava 
avizinhando. Logo se lembraria dos empregados de seu pai.
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Na sequência do percurso da narrativa, temos a fase em que 
identificamos a paixão denominada vergonha. Essa não é textualizada, 
porém pôde ser compreendida pelos ouvintes imediatos e pelos que 
conhecem o contexto cultural judaico. Temos: “15Foi, então, empregar-
se com um dos homens daquela região, que o mandou para seus campos 
cuidar dos porcos. 16Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos 
comiam, mas ninguém lhas dava.”

Originalmente, Jesus havia contado a parábola a pessoas de origem 
judaica e, para um judeu daquela época, cuidar de porcos seria um 
ultraje, uma vez que eles não criavam ou cuidavam de porcos nem sequer 
consumiam a sua carne, por ser considerada impura. Sua vergonha 
decorre tanto da sua cultura quanto da sua origem de família de bens, 
como textualizado.

 Isso ilustra seu isolamento, sua exclusão em terra estrangeira, onde 
nem mesmo as bolotas destinadas aos porcos lhe eram dadas. Esse não 
comeu a bolota que o porco amassou. 

Esses fatos apontados, juntamente com a humilhação sentida, são 
alguns fatores que serviram como gatilho para o despertar da vergonha, 
ou seja, aquilo que, na trajetória das paixões, é chamado de identificação.

2.4 a emulaçãO e cOnfiança

“17E caindo em si, disse: ‘Quantos em-
pregados de meu pai têm pão com far-
tura, e eu aqui, morrendo de fome! [...] 
Trata-me como um dos teus emprega-
dos’”.

O esvaimento dos bens, o desprezo por parte de quem lhe estava 
ao entorno enquanto ele tinha tais posses e as circunstâncias de 
isolamento o tornam introspectivo. As reminiscências, imaginações, 
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fantasias, desilusões, a vergonha, a fome e o seu consequente declínio 
físico o remetem ao âmbito da casa paterna. A forma como o pai tratava 
os muitos empregados e sua prodigalidade em alimentá-los o levam a 
se identificar inicialmente com aqueles empregados. Tal identificação 
desperta nele um pesar – a emulação – não porque os servos tivessem 
tais bens básicos, mas porque ele estava passando por fome extrema e 
queria igualmente ter pão com fartura. E queria ser como eles: “Trata-
me como um dos teus empregados” (v. 19). 

É interessante notar que o pródigo se identifica de certa forma com o 
pai e com os empregados, porém não com o seu irmão. Este, por sua vez, 
preferiu diálogo inicial com os empregados, demonstrando igualmente 
certa identidade.

Simultaneamente, percebe-se que os processos que suscitaram no 
filho a emulação em relação aos empregados ajudam-no a desenvolver 
outra paixão em relação ao pai: a confiança. Além do mais, percebe-se 
que as próprias paixões manifestadas pelo pai em seu favor, ou seja, o 
amor e a calma, corroboram suas expectativas. Com recortes, temos: 
“18Vou-me embora, procurar o meu pai [...] 19Trata-me como um dos 
teus empregados’ [...] 20Partiu, então, e foi ao encontro de seu pai”.  

Ao decidir ir embora e, de fato, ir ao seu encontro (não ao encontro 
do irmão) e pedir ao pai que o trate como empregado, vê-se que há uma 
relação de confiança em ser recebido e de que ele permaneceria na 
casa. Daí sua vontade de retornar à casa paterna, não por saudade do 
pai ou amor a este, mas por necessidade e confiança. Não fosse essa 
perspectiva, talvez não ousasse tanto ou usasse de outras estratégias ou 
circunstâncias para saciar a fome. 

Ainda sobre a emulação, vemos que o filho quis ter pão como os 
empregados ou, ainda, ser tratado como eles, entretanto não queria ser 
como o pai. Por que tal identificação? Sentia-se incapaz de tanto? Teria 
complexo de inferioridade?
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É interessante notar que, textualmente, o filho, ao ser recebido 
carinhosamente pelo pai, não lhe retribui os beijos. Seria indiferença? 
Ser-lhe-ia o pai ainda um rival à causa de um complexo de Édipo mal 
resolvido? No entanto, talvez, tenha sido mesmo pelo desencarne 
temporal da propulsora impudência que lhe expôs ao vendaval em sua 
existência, causando o desenrolar das paixões na parábola. Aristóteles 
(2000, p. 39) afirma que sentimos vergonha, por exemplo, diante 
daquelas faltas que parecem vergonhosas, ou por não participarmos dos 
bens de que nossos iguais participam e, também, por sofrermos reveses 
que acarretam desonra e censura. Daí sua humildade diante do pai que, 
assim como o seu irmão e empregados, sabia da sua vida dissoluta e 
imprópria. A vergonha lhe baixa a cabeça e o nariz, lhe traz a humildade 
que suscitaria novamente a calma em seu pai. Sua impudência – antítese 
do pudor – chega ao fim, mas acenderá ainda outras paixões na pequena 
família.

2.5 cOncatenaçãO dO pathos: cOmpaixãO, ObsequiOsidade, 
inveja, cólera, indignaçãO e desprezO

“20Partiu, então, e foi ao encontro de 
seu pai. Ele estava ainda ao longe, 
quando seu pai viu-o, encheu-se de 
compaixão”.

Aristóteles estabelece uma relação simultânea entre inveja, 
compaixão e indignação. Em sua obra, consta que

Poderia parecer que a inveja se opõe da mesma maneira 
à compaixão, por estar bem próxima da indignação e 
identificar-se com ela, mas é diferente, porque a inveja 
é também um pesar perturbador ante um sucesso, 
entretanto não de pessoa indigna, mas igual e semelhante 
a nós. (ARISTÓTELES, 2000, p. 59)
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Na parábola, a inveja e a indignação do filho mais velho vão contra seu 
irmão rival. Essa segunda decorre da compaixão do pai em favor do mais 
jovem e é consequente do seu amor demonstrado pela obsequiosidade 
do pai em atender às necessidades do filho: roupa, calçado, alimento, 
joia, festa. Não seria apenas o pão e circo da antiga política romana, mas 
algo que satisfizesse melhor as necessidades do filho naquele momento: 
boa vestimenta, alegria, diversão, arte musical, companhia e, também, 
carne gorda. A obsequiosidade (ou favor) é definida por Aristóteles 
(2000, p. 39) como “o serviço pelo qual, diz-se, aquele que possui concede 
ao que tem necessidade, não em troca de alguma coisa, nem com o fim 
de obter alguma vantagem pessoal, mas no interesse do favorecido”. 
Tal obsequiosidade acende a inveja no primogênito e desperta a cólera 
contra seu próprio pai.

A indignação do irmão mais velho parece ter sido suscitada não pelo 
amor do pai pelo filho, mas pelo esbanjamento feito pelo seu irmão mais 
novo e o seu retorno ao lar, o que implicaria, de certa forma, a diminuição 
dos bens paternos que por direito de herança já lhe eram exclusivos. 
Tais aspectos, somados ao que foi exposto sobre a relação entre os dois 
irmãos acerca da impudência, ilustram os aspectos relativos à fase de 
identificação do filho quanto à inveja e à indignação.

O filósofo grego escreve também sobre o que há em comum entre 
quem sente a inveja e a indignação, que é o caso do primogênito. Assim 
expõe: 

Os que sentem inveja e indignação devem ter isto em 
comum: experimentar tais sentimentos não porque vai 
acontecer-lhes algum mal, mas por interesse do próximo; 
pois não haverá inveja ou indignação, mas medo, se a causa 
da dor e da turbação for a possível consequência, para nós, 
da felicidade alheia. (ARISTÓTELES, 2000, p. 59)

O pai pode ter-se identificado com a compaixão pelo seu amor 
e pela sua calma. Ao se analisar a afirmativa de que “quem vai sentir 
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compaixão esteja em tal situação que creia poder sofrer algum mal, ou 
ele próprio ou um de seus parentes”, nota-se que é fundamental a crença 
ou o pensamento de também vir a padecer do mesmo mal para suscitar 
tal sentimento. Para tanto, Aristóteles (2000, p. 53, grifos nossos) afirma 
que “são capazes de pensar que podem sofrer aqueles que já sofreram e 
se livraram do mal, e os velhos por sua prudência e por sua experiência; 
os fracos e, sobretudo os tímidos; e os instruídos, pois são aptos para 
calcular”. Como o pai era provavelmente idoso para os padrões da 
época, conforme afirmado, a velhice lhe seria uma disposição para tal. 
Concernente à experiência, podemos questionar: teria o pai, com toda a 
sua prodigalidade, ter sido um filho pródigo em sua juventude?

Já quanto ao primogênito, esse não se identificou com a compaixão, 
vez que, como explica Aristóteles (2000), aqueles que estão sob o 
domínio da cólera ou da audácia não podem senti-la, pois tais paixões 
não possibilitam o cálculo do futuro (ARISTÓTELES, 2000, p. 53).

Vê-se que a compaixão do pai pelo filho mais novo desperta 
inicialmente a inveja do primogênito contra este e a cólera contra aquele. 
Seria o pai também um rival para o filho mais velho? A exemplo do seu 
irmão, sofreria também ele do mesmo suposto complexo de Édipo mal 
curado? 

Aristóteles (2000, p. 7) declara que “a toda cólera se segue certo prazer 
proveniente da esperança de vingar-se”. Tal vingança é realizada pelo 
desprezo ao irmão mais novo, quando não adentra a festa. Aristóteles 
(2000, p. 73) ressalta que “Desprezam-se os que gozam de boa sorte, 
quando esta não vem acompanhada de bens honrosos”. Não há diálogo 
ou identidade entre os irmãos, o que revela uma relação não de amor, 
mas de desprezo. 

De acordo com o esboçado sobre a inveja e a indignação, os 
apontamentos sobre a relação entre os dois irmãos no item sobre a 
impudência evidenciam, outrossim, a identificação do filho mais velho a 
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aspetos da cólera e do desprezo, as quais, infelizmente, movem os seres 
do passado, do presente e do porvir... 

cOnsiderações finais

No decorrer da história cristã, a narrativa analisada tem criado 
diversos oradores e diversos auditórios, cada qual se identificando 
ou sendo levado a se identificar com e ser movido por determinadas 
paixões. Segundo as suas experiências, memórias e fantasias, conforme 
exposto, vão reagindo de diversas maneiras, não como atores da 
parábola, mas como atores sociais. Pela sua popularidade entre cristãos 
e entre aqueles que lhes estão em contato, pode-se dizer que os temas 
abordados na parábola propiciam diversas considerações no que diz 
respeito às instâncias ethos, pathos e logos nos discursos que circulam 
dentro e fora do âmbito religioso.

Esse certamente foi um dos propósitos do redator Lucas que, 
como escreveu no início do seu livro, também quis (re)compor uma 
narração de fatos. Tinha uma finalidade. E isso sem adentrar a questão 
do enunciador primário dos Evangelhos, Jesus Cristo. Na realidade, o 
redator Lucas foi o auditório de Jesus Cristo, com quem se identificou, 
e, pelas paixões suscitadas, decidiu recompor um livro cuja parábola 
tem despertado e provocado diversas mudanças de julgamento, o que 
pode implicar a modificação das pessoas.

Quanto a isso, vale notar que o pai silencioso apenas rompe o 
silêncio da narrativa, tornando-se orador parcimonioso. Fala apenas 
por duas vezes, não havendo réplica. Na primeira fala, dá ordens aos 
empregados. Ao final, dirige-se ao filho mais velho, seu auditório. Expõe 
o seu despojamento dos bens; tudo era do filho.

De forma tácita, o pai constrói a sua argumentação ao buscar criar 
uma identificação entre seu interlocutor e o filho mais novo. Tenta 
despertar, talvez, a calma e a compaixão pelo filho que retornou; intenta 
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suscitar uma mudança de julgamento em favor do pródigo, pois esse 
dependeria da sua compaixão para suplantar a penúria. O resultado 
disso não é textualizado. Não consta sua resposta. O filho, seu auditório 
imediato, não responde. Assim, tal convite se estende a todos os leitores 
da narrativa. Essa é uma parábola sem fim...

Transparece que o propósito do redator Lucas era suscitar a 
compaixão não apenas no filho mais velho, mas também em tantos 
outros filhos mais velhos com o quais Henri Nouwen, o autor do livro A 
volta do filho pródigo, se identificou.
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A FORÇA DO PATHOS E SUA TRAJETÓRIA NA 
CAMPANHA “CALL” 

Mariana Ferreira Santos
Acir de Matos Gomes

Praticamente tudo pode ser represen-
tado pela linguagem: o ódio e o amor, 
a raiva e a calma, o poder e o medo, 
a esperança e o desespero, o perdão e 
a culpa, a alegria e a tristeza. Às vezes 
jocosa, ela mistura os sentimentos só 
para provocar o sorriso em nós. Não 
raro, investida de argumentos, requer 
raciocínios e raciocínios só para mos-
trar-se convincente. Tem seus capri-
chos! A retórica os conhece e permite 
desvendá-la em muitos momentos. 

(Luiz Antonio Ferreira) 

apresentaçãO 

A persuasão por meio das paixões perpassa o universo das palavras. 
Em diversos momentos, sentimos e nos expressamos por meio de sons, 
movimentos e imagens. Por meio da visão, podemos compreender fatos 
e situações ao nosso redor, mesmo que haja ausência de palavras. A 
linguagem corporal e as expressões faciais, muitas vezes, revelam mais 
do que o uso da linguagem verbal e escrita: 

Podemos captar imagens rapidamente e processar as ideias 
que elas sugerem com maior eficácia. Sendo assim, as 
imagens comunicam de forma rápida e sem esforço, algo 
especialmente importante em um mundo acelerado, que 
exige que pessoas sejam multitarefas e tomem decisões 
rapidamente. (CAMPBELL; HUXMAN; BURKHOLDER, 
2015, p. 245).
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Os autores dissertam sobre a rapidez da comunicação realizada 
por meio da percepção visual. Como ela pode ser processada de forma 
instantânea, é capaz de provocar reações e decisões também de maneira 
mais ágil. 

Um exemplo de que o visual persuade e é capaz de gerar paixões é o 
objeto de estudo deste capítulo. Nele, procuramos ilustrar, por meio dos 
sentidos visão e audição, como esses tipos de manifestações artísticas 
são capazes de mover as paixões do auditório. 

A escolha do objeto de análise dá-se como uma forma de enaltecer a 
importância e relevância dos textos multimodais para se estudar retórica 
e alcançar a persuasão. Buscamos, assim, manter os estudos relevantes 
nessa linha de pesquisa já realizados pelo grupo PARE na obra “Retórica 
e Multimodalidade”, em 2018. 

Além disso, o vídeo escolhido é enxergado por nós como uma maneira 
de evidenciar a importância da temática por ele abordada: o aumento da 
violência contra a mulher. Esse aumento está relacionado à medida de 
isolamento social durante a pandemia vivida pelo mundo inteiro: 

Desde o surgimento da COVID-19, a violência contra 
mulheres e meninas se intensificou em todo o mundo. 
Embora as medidas de confinamento ajudem a limitar a 
disseminação do vírus, mulheres e meninas que sofrem 
violência em casa se encontram cada vez mais isoladas das 
pessoas e dos recursos que poderiam ajudá-las. (NAÇÕES 
UNIDAS BRASIL, 20201).

Por isso, a fim de ilustrar a força dos textos multimodais em 
despertar paixões no auditório-espectador, esse capítulo analisará o 
vídeo Campanha “Call”, do Instituto Maria da Penha. Aproveitamos a 

1 Essas informações são encontradas no site Nações Unidas Brasil, disponível em:  
https://nacoesunidas.org/video-a-pandemia-das-sombras-violencia-domestica-du-
rante-a-covid-19/. Acesso em: 31 jul. 2020. 
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oportunidade para agradecer ao Instituto Maria da Penha, na pessoa 
de Conceição de Maria2, pela atenção e informações fornecidas sobre o 
vídeo. 

Conheceremos um pouco do instituto e do vídeo selecionado. 

O institutO maria da penha e a campanha “call”

Sediado em Fortaleza e fundado em 2009, o Instituto Maria da Penha 
(IMP) tem como objetivo “contribuir e fortalecer mecanismos para coibir 
e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme 
o art. 1º da Lei n.º 11.340/2006.” (INSTITUTO MARIA DA PENHA, 2020, 
grifo do autor3).

Recebe o nome de sua fundadora, Maria da Penha Maia Fernandes, 
que foi dura e covardemente agredida pelo marido, cujo ato levou a 
duas tentativas de homicídio: a primeira, com um tiro nas costas; a 
outra, tentando eletrocutá-la, durante o banho. A vítima foi auxiliada 
por órgãos de proteção dos direitos das mulheres, e seu histórico 
de violências  praticadas pelo cônjuge teve repercussão mundial. Em 
consequência disso, editou-se, no Brasil, a Lei Maria da Penha, que cria 
e institui mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra 
a mulher e dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher, além de outras providências. 

O vídeo Campanha “Call”, do Instituto Maria da Penha, é uma 
criação da F.biz e Vetor Zero e apresenta os atores Bella Marcatti (Carla 

Costa), Antoniela Canto (Lúcia Coelho), Julianna Gerais (Mariana 
Lopes), Victor Mendes (Rafael/parceiro de Carla) e Naomi Nero (Renato 

2 Conceição de Maria é Cofundadora e Superintendente Geral do Instituto Maria da 
Penha (IMP). Foi por e-mails atenciosos que ela nos repassou informações da campa-
nha “Call”. 
3 Essas informações são encontradas no site do Instituto Maria da Penha, disponível 
em: https://www.institutomariadapenha.org.br/quem-somos.html. Acesso em: 31 jul. 
2020.
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Gomes) no elenco.  Foi lançado no YouTube, em 11 de maio de 2020, 
devido ao aumento no número de casos de violência doméstica no Brasil 
durante o isolamento social, medida preventiva de disseminação da 
pandemia do coronavírus. Até o momento, apresenta mais de noventa 
mil visualizações na página do instituto no YouTube4. Com mais de dois 
minutos, o vídeo apresenta não só a violência doméstica, como também 
possibilita a reflexão e, consequentemente, a tomada de uma ação em 
relação ao tema tratado. Com efeitos sonoros e visuais aparentemente 
simples, e de forma verossímil, o vídeo da campanha é impactante e 
tocante. 

A cena retratada apresenta uma situação comum e rotineira da 
realidade, reconstruída no período da pandemia do coronavírus: o 
teletrabalho. Três profissionais se encontram em uma videoconferência 
e aguardam a entrada de uma quarta colega, para a realização de 
uma reunião, a fim de tratar de assuntos relacionados à empresa. 
E é exatamente no momento em que a moça se insere no quadro da 
reunião que se dá o desenrolar não só do enredo do vídeo, mas também 
a trajetória das paixões.

Procuramos identificar, neste capítulo, quais paixões são as mais 
prováveis de estarem disponíveis ao auditório-espectador do vídeo. 
Ao selecionarmos quais paixões são essas, ilustramos a trajetória das 
paixões em momentos significativos do objeto escolhido.

Por se tratar de uma situação encenada, mas, infelizmente, próxima 
da realidade de muitas mulheres, acreditamos que o objeto de análise é 
capaz de mover as paixões do auditório, alterar seus julgamentos e que 
da trajetória proposta por Figueiredo (2020) também está presente. 

4 A campanha do instituto encontra-se no link: https://youtu.be/A6CslhHgTrA. 
Acesso em: 15 jun. 2020. 



trajetória das paixões: uma retórica da alma

404

“call” – a dispOnibilidade 

A etapa da disponibilidade, como já explanado no capítulo teórico 
dessa obra, representa o estágio das paixões disponíveis e acessíveis 
ao auditório. Paixões essas, que fazem parte do auditório, mas que por 
diversos fatores como valores, personalidade, hábitos, são “selecionadas” 
por ele. 

O orador, ao preparar seu discurso, faz escolhas morfológicas, 
lexicais e semânticas a fim de tocar as paixões do auditório. Entretanto, 
a etapa da disponibilidade antecede o discurso. 

O auditório, e no caso do vídeo analisado, o auditório-espectador, 
carrega consigo os anseios e as características daqueles que o compõem. 
E, cada pessoa, em si, sofre, ama, se alegra, odeia e se emociona com 
diversas situações e ações. Por isso, consideramos que a disponibilidade 
é o início, o ponto de partida da trajetória das paixões.

Recordemos o que Figueiredo (2020,p. 42) explica sobre essa etapa: 

O estágio da “disponibilidade”, portanto, refere-se à 
disposição emocional do auditório e à sua acolhida em 
relação às emoções propostas em um determinado 
discurso. Em outras palavras, um auditório só sentirá 
determinada paixão se estiver aberto, de acordo com sua 
pré-disposição cognitiva, a senti-la. 

Atentemos ao que Figueiredo revela: a paixão sentida pelo auditório 
é determinada graças à pré-disposição cognitiva que esse auditório 
tem de senti-la. Isso nos mostra que o auditório sente aquilo que, de 
certa forma, o constitui. Somos seres que sentimos medo, alegria, ódio, 
confiança, afeição, empatia, desinteresse, e diversas outras sensações. 
Porém, nossas reações e sensações dependem do que somos, do que 
sabemos sobre nós mesmos.
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Cada pessoa se permite sentir e agir de determinada maneira, 
segundo suas experiências, sonhos, desejos e valores. E, por isso, 
existem certas paixões que são mais suscetíveis de serem despertadas 
do que outras. 

Podemos pensar que todas as paixões enumeradas no capítulo teórico 
podem estar dentro de cada pessoa que compõe o auditório. Contudo, 
nem todas serão acionadas ou estarão disponíveis em determinado 
discurso.

Uma pessoa que foi injustiçada, por exemplo, pode despertar, em 
um discurso, a paixão do ódio. Essa paixão poderá ser “vivenciada” 
novamente por ela, em um discurso semelhante ao primeiro. 

Considerando nosso objeto de análise, cuja temática é a violência 
doméstica, existem certas paixões que são mais prováveis de serem 
selecionadas, de estarem disponíveis ao auditório-espectador: 
indignação, medo e compaixão. Entendamos os motivos que nos fazem 
“escolher” essas paixões. 

A paixão da indignação pode ser compreendida como “uma dor ao 
avistar o destino de alguém que não o mereceu”. (FIGUEIREDO, 2018, 
p. 147). Essa paixão pode ser sentida ao pensarmos que alguém sofre, 
injustamente, por uma situação ou por certo fato.

Já, a paixão do medo “consiste numa situação aflitiva ou numa 
perturbação causada pela representação de um mal iminente, ruinoso 
ou penoso.” (ARISTÓTELES, 2015, p. 127). É possível sentir medo diante 
de um momento que nos causa mal, dor ou nos leva à ruína, seja esse 
momento real ou imaginário. Tememos quem nos pode causar dor, dano 
e sofrimento. 

Recordemos a paixão da compaixão, também denominada piedade:

Compaixão (piedade): concerne, antes de tudo, àqueles que 
se julgam de tal maneira acima dos outros que se mostram 
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inconscientes das desventuras, das reviravoltas, em suma, 
das paixões que podem sobrevir. Tudo o que diz respeito 
à desventura (forçosamente não voluntária) dos homens 
excita a piedade. (FIGUEIREDO; PERNAMBUCO, 2013,  
p. 4).

Podemos sentir a paixão da compaixão quando nos deparamos com 
pessoas que sofrem de males não merecidos, ou quando acreditamos 
que aqueles com quem nos importamos sofrem ou podem sofrer sem 
motivo. 

As paixões enumeradas são disponibilizadas ao auditório. A 
trajetória das paixões acontece graças ao discurso escolhido e proferido 
ao auditório. Quando o orador toca o auditório, permite-lhe “visualizar” 
essas paixões que estão disponíveis, e, assim, a trajetória se inicia.

Percebemos, desse modo, que as paixões podem surgir. Entretanto, 
pertence ao auditório a escolha para sentir determinada paixão, já 
que ela precisa a ele pertencer. Sobre essa situação, Abreu (2001, p. 75) 
reflete: “um outro dado fundamental é que os mesmos valores não são 
impostos a todo mundo. Eles estão ligados à multiplicidade de grupos 
e de emoções.” A citação reflete a seguinte questão que fundamenta 
o estágio da disponibilidade: o auditório só poderá sentir determinada 
paixão se esta fizer parte dele.

Ao selecionarmos as paixões disponíveis ao auditório-espectador, é 
necessário que ele se identifique com essas paixões. Iniciamos, a partir 
desse momento, a etapa da identificação. 

“call” – a identificaçãO

Na etapa da identificação, o auditório é convidado a olhar para sua 
prateleira de paixões disponíveis e a selecioná-las. Nesse estágio, a 
paixão é escolhida a partir do momento que o auditório e o discurso 
compartilham ideias em comum, os mesmos valores. 
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O auditório-espectador vê, no discurso, a possibilidade de revelar 
e expressar seus pensamentos e opiniões e, dessa forma, a trajetória 
só continua, pois o auditório se reconhece ali. Ao criar um traço de 
identidade com o discurso, as paixões podem ser evocadas. 

E a retórica busca e reflete essa identidade. “O que negociamos pela 
retórica? A identidade e a diferença, a própria, a dos outros; a social que 
as enrijece, o político que as legitima e por vezes as sacode, o psicológico 
e o moral em que elas flutuam.” (MEYER, 2007, p. 26).

A retórica procura negociar, fazer um acordo entre a identidade 
e a diferença. Descobre formas de aproximar essas duas instâncias. 
Considerando a trajetória das paixões, a retórica encontra, na identidade, 
uma estratégia para a persuasão. 

Na campanha, a identificação do auditório-espectador ao discurso 
pode acontecer graças ao texto verbal como ao texto visual. Ao iniciar 
o vídeo, percebemos uma cena que nos tempos atuais é comum: o 
teletrabalho. A cena retratada mostra três colegas em um reunião por 
videoconferência. Eles aguardam a entrada de outra colega, chamada 
Carla Costa. Quando se insere no ambiente da reunião, por estar 
aparentemente atrasada, sua entrada é marcada pela sensação de 
espera. Também, chama a atenção dos colegas por estar mais arrumada 
que eles: Carla está maquiada. E, em seguida, vemos que além dela, na 
sala, está um homem, provavelmente seu parceiro.
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Figura 1: Exemplificação do processo de identificação na Campanha “Call”

Fonte: Instituto Maria da Penha (2020).5

Uma vez que o teletrabalho pode ser feito em qualquer lugar, como 
o próprio lar da pessoa, os colegas de Carla apresentam uma aparência 
comum, sem grandes produções, mas ela não. Antes da entrada de 
Carla, vemos que os outros participantes da reunião já conversam de 
forma leve e descontraída. Essas informações interferem na visão que 
temos da protagonista do vídeo. Ao entrar para a reunião, Carla torna-se 
o foco não só de seus colegas, como também do auditório. Por essa 
razão, reparamos em seu visual, fato que é reforçado pelo comentário 
de sua colega Lúcia: “Nossa, Carlinha, que isso? Esse make todo é só 
para nossa reunião matinal?” A entrada de Carla é marcada não só pela 
aparência dela, como também pela presença da outra pessoa que aparece 
na câmera: seu parceiro. O comentário de Lúcia e o aparecimento do 
homem permitem ao auditório-espectador buscar traços de identificação 
com o vídeo, o discurso proferido pelo texto multimodal. Além disso, 
percebemos que outra pessoa nota que Carla não parece bem: Mari. 

5 Diponível em: https://www.youtube.com/watch?v=A6CslhHgTrA. Acesso em: 20 jul. 
2020.
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De todos os colegas, Mari é a que apresenta um olhar mais atento e 
minucioso para a situação. Tanto que é dela que vem a pergunta da 
mensagem: “Amiga, tá tudo bem??”

No capítulo teórico, foi utilizada a metáfora da “prateleira das 
paixões”, a fim de ilustrar a seleção de paixões. Usamos aqui, também, 
essa metáfora brilhante de Figueiredo (2020) para ilustrar o que acontece 
ao ouvirmos o comentário de Lúcia sobre Carla: o auditório reconhece 
quem é a protagonista do vídeo e repara em seu comportamento. A 
partir desse olhar atento, o auditório é convidado a despertar paixões 
em relação ao que assiste. A escolha de determinadas paixões a outras 
dependerá, como dito anteriormente, dos valores, hábitos, crenças que 
o auditório armazena em si. 

O orador só é capaz de gerar paixões e de, por meio delas, persuadir, 
se o auditório apresentar aquelas paixões disponíveis, “de fácil acesso” 
em sua “prateleira”. No vídeo da campanha, ao auditório-espectador é 
possível despertar outras paixões a partir da participação de Carla na 
reunião. Isso acontece, pois o auditório-espectador poderá se identificar 
com aquilo que vê. As paixões prováveis de estarem disponíveis são a 
indignação, o medo e a compaixão. 

O tema abordado na campanha em análise é a violência, que, por si 
só, já causa indignação. Quando pensamos na agressão e na violência 
que acometem várias mulheres, por motivos fúteis como ciúme, 
descontentamento com o corpo da parceira e não aceitação de término 
de relacionamento, percebemos que é possível sentir a paixão da 
indignação. 

Ver, ou mesmo imaginar uma mulher ser agredida ou, até mesmo, 
perder a vida, pode nos causar temor. E o medo não é só pela mulher 
desconhecida, mas também pelas mulheres conhecidas, como mães, 
filhas, irmãs e amigas. Para sentirmos a paixão do medo, não precisamos 
ser a mulher violentada. Basta pensarmos em situações de violência 
envolvendo pessoas a quem conhecemos ou amamos. 
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A paixão da piedade pode surgir ao identificarmos uma mulher 
violentada, ao percebermos que uma mulher é maltratada sem motivo. 
A compaixão pode ser revelada ao enxergamos uma sociedade que 
perde mulheres diariamente para a violência doméstica. 

No vídeo, Carla mostra-se apreensiva. Esse fato é percebido pelo seu 
movimento leve com a cabeça, olhando para o parceiro, e sua dicção 
aparentemente ansiosa e baixa, ao justificar a razão de ter escolhido 
aquele visual naquele dia. 

Todas essas pistas apresentadas conseguem chamar a atenção 
do auditório-espectador para o tema abordado. Elas ainda não são 
definitivas para despertar as paixões mencionadas, porém, conseguem 
cumprir o estágio da identificação na trajetória das paixões, uma vez 
que, para, Figueiredo (2020, p. 43): “Podemos entender, assim, que a 
identificação é o gatilho para o despertar das paixões. Sem esta etapa, a 
trajetória jamais se concretizaria. Isso porque só me sensibilizo, se antes 
conseguir me identificar.” Por meio do discurso proferido pelo vídeo, o  
auditório-espectador pode identificar valores que preza, ou pode se 
sensibilizar pelo que acontece com mulheres como Carla Costa. E, ao 
se identificar, o auditório-espectador pode avançar mais uma etapa da 
trajetória das paixões: o despertar da paixão.

“call” – O despertar da paixãO 

Nesse estágio, o auditório-espectador alcança as paixões. Ao 
despertar as paixões disponíveis, o orador consegue, por meio do 
discurso, provocar sensações e reações nesse auditório-espectador. É o 
momento em que as paixões sofrem uma espécie de explosão: elas são 
sentidas graças ao discurso. E, assim como uma explosão, as paixões 
provocam diversos efeitos no auditório-espectador:

Nesta fase, o auditório, imediatamente após vivenciar 
os processos identitários (nele acionados por meio de 
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elementos presentes no discurso do orador), passa, então, 
a experienciar as alterações e os processos fisiológicos que 
lhe ocasionarão as sensações de prazer e/ou dor. Assim, 
constatamos que as paixões afetam não somente a alma, 
mas também, e sobretudo, o corpo de quem as sentem. 
(FIGUEIREDO, 2020, p. 44).

Persuadir por meio das paixões é um processo que pode mover 
espírito e corpo. Como a autora explica, ao vivenciar o processo de 
identificação, o auditório é influenciado e tocado por esse processo. As 
paixões são capazes de tocar a mente e o físico. Por isso são vistas como 
argumentos poderosos. 

As paixões apresentam traços de identificação com o 
auditório-espectador. E, são esses aspectos da identificação que 
provocam condutas, atitudes, reflexões nesse mesmo auditório.  
Pensemos nas palavras de Meyer (2007, p. 39): “o orador deve levar em 
consideração as paixões do auditório, pois, se elas exprimem o aspecto 
subjetivo de um problema, respondem a ele também em função dos 
valores da subjetividade implicada.” Podemos refletir, com as palavras 
do autor, que as paixões refletem o “eu” do auditório, ou seja, as ações, 
comportamentos e pensamentos provocados no auditório são uma 
expressão da resposta a que ele chegou dentro do discurso. 

Em relação ao nosso objeto de estudo, acreditamos que as paixões 
da indignação, do medo e da compaixão são as paixões despertadas no 
auditório-espectador da campanha. Sabemos que a etapa do despertar 
das paixões pode acontecer de diversas maneiras e por diversos 
elementos apresentados no discurso. Para ilustrar as possíveis paixões 
despertadas, apresentaremos três momentos do vídeo, que acreditamos 
serem decisivos para que o auditório-espectador seja tocado, sinta-
se desconfortável com o que é mostrado. A cada momento ilustrado, 
pontuamos como a paixão pode ser alcançada.



trajetória das paixões: uma retórica da alma

412

i - O despertar da paixãO da indignaçãO 

A paixão da indignação “reflete a não-aceitação (moral) do espetáculo 
das paixões, de sua desordem. Ela decorre da ideia de que ‘isso não 
poderia ter acontecido’.” (FIGUEIREDO; PERNAMBUCO, 2013, p. 5). 
Essa paixão pode ser despertada quando não acreditamos que algo de 
mal, de ruim, acontece com aqueles que julgamos não merecer, ou 
quando algo de bom é destinado a alguém que acreditamos não merecer 
tal recompensa, prêmio. 

Na campanha do Instituto Maria da Penha, essa paixão pode ser 
provocada no momento em que o auditório-espectador percebe que a 
produção visual de Carla Costa não parece ser algo normal. 

Na cena representada, todos os colegas, como já dissemos, estão 
bem à vontade para participar da reunião, seja nas roupas, seja na 
comunicação que há entre eles. Carla entra atrasada e aparenta estar 
desconfortável naquele instante. Descobrimos, ao assistir ao vídeo, 
que a reunião da qual ela participa, ao que Lúcia indica em sua fala, 
é uma reunião que já acontece rotineiramente, e não algo inesperado, 
com algum motivo que pudesse causar ansiedade na protagonista. 
Concluímos, portanto, que seu desconforto é por outra razão. 

Na figura 1, mostramos um possível momento do vídeo que faz com 
que o auditório-espectador se identifique com a cena representada. 
Vemos uma mulher arrumada para uma reunião, com voz baixa e 
demonstrando certa aflição. E, percebemos, junto a ela, um homem, 
seu provável parceiro, com uma garrafa de bebida. É notável que as 
expressões faciais do homem não são das mais amigáveis. Ele fica 
na sala onde está a mulher, o que sugere que quer estar presente na 
reunião de Carla, provavelmente, para controlá-la. Mariana, uma das 
participantes da videoconferência e amiga de Carla, parece perceber 
a presença estranha do homem e pergunta à amiga se está tudo bem. 
Acreditamos que é nesse momento que a indignação pode ser despertada 
no auditório-espectador. 
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Ilustramos, a seguir, um momento que pode causar o despertar da 
paixão da indignação. 

Figura 2: O despertar da paixão da indignação 

Fonte: Instituto Maria da Penha (2020)6

A indignação pode surgir, pois o auditório-espectador associa as 
informações apresentadas até esse momento da cena ilustrada: uma 
mulher maquiada para uma reunião comum no turno da manhã, 
com comportamento inquieto; e um homem segurando uma garrafa, 
possivelmente de bebida alcoólica, parecendo querer marcar sua 
presença na reunião da parceira. E, em seguida, uma mensagem privada, 
que pergunta se está tudo bem. 

Com todas essas informações do texto verbal e do texto visual, o 
auditório-espectador percebe que não está tudo bem, que há algo 
de errado, pois, embora muitas mulheres se maquiem, na cena 
representada, a maquiagem revela ser um artifício, uma forma de 
esconder, provavelmente, uma agressão ou uma expressão chorosa. O 
vídeo revela a abordagem da agressão, inicialmente, de forma sutil, com 

6 Diponível em: https://www.youtube.com/watch?v=A6CslhHgTrA. Acesso em: 20 jul. 
2020.
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leveza, já que não mostra uma mulher abatida e machucada.

Além disso, o que chama a atenção, nessa cena exemplificada, é a 
pergunta feita pela amiga de Carla, Mariana Lopes. Essa pergunta é o 
motivo que pode levar o auditório-espectador a sentir indignação ao que 
aconteceu com Carla Costa. 

ii - O despertar da paixãO dO medO

O próximo despertar pode acontecer do ponto iniciado da paixão 
anterior. A próxima imagem ilustra o despertar da paixão do medo no 
auditório-espectador.

Figura 3: O despertar da paixão do medo 

Fonte: Instituto Maria da Penha (2020)7

Após a imagem da mensagem enviada por Mari para Carla, o 
vídeo muda o foco: retira a imagem que o auditório-espectador vê dos 
participantes da videoconferência e apresenta, em destaque, a imagem 
de Carla e da mensagem que recebeu. 

7 Diponível em: https://www.youtube.com/watch?v=A6CslhHgTrA. Acesso em: 20 jul. 
2020.
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A protagonista mostra-se apreensiva ao ler a mensagem. É possível 
ao auditório-espectador perceber que Carla sente mais que desconforto, 
ela sente medo. Esse medo a faz ficar paralisada, sem reação diante da 
mensagem de Mari. E, mais importante: esse medo perpassa os olhos de 
Carla e é capaz de atingir o auditório-espectador. Ele é capaz de sentir 
medo junto com a protagonista. 

Sobre a paixão do medo Ferreira (2017) explana:

Biologicamente, o medo é sempre o mesmo. As formas 
de levá-lo aos homens, porém, podem ser categorizadas. 
Primeiramente, há um medo anterior ao discurso, 
idiossincrático, que nasce como produto da imaginação 
e reside na essência humana. Alguns temem a morte; 
outros, as baratas. Para quem tem medo, suco de amora é 
sangue porque o medo é o pai da invenção, o irmão gêmeo 
do risco, e, ancorado em impressões subjetivas, excita a 
memória, instaura uma verdade que pode fazer desmaiar 
pessoas, pois conta com o seu agir criativo para fazer com 
que se vivencie, de formas muito diversas e com diferentes 
intensidades, uma espécie de “verdade” aterrorizadora. 
(FERREIRA, 2017, p. 68-69, grifo do autor).

As palavras de Ferreira trazem muitas revelações sobre a paixão 
do medo. Uma delas é que o medo pode surgir antes do discurso, 
já que ele faz parte do ser humano. Essa ideia reforça o argumento 
usado para mostrar que as paixões podem estar disponíveis no 
auditório-espectador. O medo pode ser instaurado pela imaginação. 
Assim, se o auditório já sentiu antes a paixão do medo, pode novamente 
senti-la em circunstâncias análogas reais ou em situações até mesmo 
imaginárias. 

Outra revelação interpretada da citação anterior refere-se à 
criatividade que rodeia a paixão do medo. Como exemplo, pensemos no 
suco de amora apresentado anteriormente. Se alguém sente medo ao 
ver sangue, ao ver suco de amora terá possibilidade de sentir esse medo. 
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Pela coloração, a imaginação poderá resgatar essa paixão. 

Em relação ao nosso objeto de estudo, o medo pode ser despertado, 
pois ele é concretizado pela imaginação. O auditório-espectador pode 
sentir medo de receber a confirmação de que Carla está sofrendo 
agressão do parceiro. Ao imaginar a resposta da protagonista na 
mensagem, ele é capaz de sentir essa paixão. A imaginação consegue 
construir a resposta de Carla e até mesmo levar o auditório-espectador a 
criar a cena da possível agressão que possa ter acontecido minutos antes 
daquela reunião. 

A paixão do medo, como explicou Ferreira, pode vir de situações que 
são reais, como pode advir de situações imaginárias. Ao considerarmos 
o nosso texto em estudo, sabemos que a cena não é real, que se trata 
de uma representação, porém ela é verossímil e permite recriar uma 
situação real: a agressão doméstica.  

Ainda sobre a paixão do medo, Aristóteles (2015) esclarece:

O que tememos são o ódio e a ira de quem tem o poder de 
fazer mal (é claro que essas pessoas querem e podem, e a 
prova é que estão prontas a fazê-lo); tememos a injustiça que 
dispõe desse mesmo poder, pois é por um ato de vontade 
deliberada que o injusto é injusto; a virtude ultrajada, 
se tiver esse mesmo poder (é evidente que, quando uma 
pessoa é insultada, é-o sempre intencionalmente, e passa a 
dispor desse poder); e o medo dos que podem fazer algum 
mal, visto que, por força das circunstâncias, tais pessoas 
também hão de estar preparadas para agir. (ARISTÓTELES, 
2015, p. 127).

Aristóteles esclarece, na citação, que o medo também pode surgir ao 
pensarmos no mal de que alguém é capaz ou pode fazer a nós ou a outros. 
No caso da campanha “Call”, o auditório-espectador também pode sentir 
a paixão do medo, por acreditar que algum mal pode acontecer a Carla 
ao responder à mensagem de Mari. Medo do parceiro ver a resposta, 
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medo do que ele é capaz de fazer a Carla se ela contar que sofreu uma 
agressão, medo de Carla mentir. Esses são alguns medos possíveis de 
serem sentidos pelo auditório-espectador.

Ainda sobre essa situação do medo em relação ao que pode acontecer, 
Ferreira (2015) declara:

O medo é sempre o mesmo, mas veste-se de forma 
diferente para cada ocasião. O discurso amedrontador, que 
sempre encontra espaço no cotidiano, pode surgir como 
produto de ato retórico constituído a partir da concepção 
de medo como um fenômeno que atua, sobretudo, no fluir 
do próprio tempo (o medo sempre se projeta para o futuro). 
(FERREIRA, 2015, p. 16). 

O trecho “o medo sempre se projeta para o futuro” reforça a 
interpretação que fizemos em relação à campanha: a paixão do medo 
acontece ao pensar no que o futuro reserva para Carla ao responder à 
mensagem de Mari. Ele pode ser despertado no auditório-espectador, 
ao presumir que, ao responder essa mensagem, Carla sofrerá as 
consequências de sua ação: tanto se contar a verdade para a amiga 
quanto se resolver fingir que está tudo bem e mentir. 

Um aspecto importante a ser observado, ainda no despertar da paixão 
do medo, é sobre a estrutura da pergunta feita por Mari. Por se tratar de 
uma pergunta realizada, pelo que o vídeo mostra, em uma rede social, 
faz uso de uma linguagem informal. Mas, diante da situação retratada, 
chama nossa atenção o uso tanto da pergunta, como da sua estrutura: 
“Amiga, tá tudo bem??”

É possível dizer que, por se tratar de uma conversa em uma 
rede social, a preocupação com a escrita é a última a ser levada em 
consideração. Além disso, por se tratar de uma conversa em uma 
rede social, sabemos que o foco da comunicação é a interação entre os 
interlocutores e a agilidade no recebimento das informações. 
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Notamos alguns aspectos que são interessantes quando analisamos 
o vídeo no campo da retórica. A construção dessa frase consegue ser 
persuasiva dentro do contexto em que está inserida. 

Ao vermos a situação, percebemos que para o auditório-espectador 
ela torna-se desnecessária. Ele consegue entender o que acontece com 
Carla, independentemente da resposta que ela dá a amiga. Entretanto, 
a pergunta é relevante ao pensarmos que muitas vezes nós, seres 
humanos, não conseguimos identificar se alguma mulher sofre algum 
tipo de violência perto de nós. Notamos no vídeo que somente Mari 
estranha as ações e o comportamento de Carla. Renato e Lúcia não 
percebem nada de diferente. A pergunta confirma que é necessário um 
olhar atento, prestar atenção nos detalhes para enxergar a violência 
doméstica. 

O uso duplo do ponto de interrogação, além de um uso comum na 
linguagem informal nas redes sociais, é visto por nós como um recurso 
retórico. Em nossa interpretação, acreditamos que a escolha desse uso 
pode ser uma forma de interrogação retórica: 

Trata-se do procedimento retórico intitulado interrogação, 
em que se acelera o andamento discursivo e se intensifica o 
sentido, expondo um ponto de vista por meio de perguntas. 
[...] Por isso, essa interrogação recebe o nome de 
interrogação retórica. (FIORIN, 2016, p. 184, grifos do autor).

Em nosso olhar, a pergunta feita por Mariana, amiga de Carla, 
faz uso de dois pontos de interrogação por duas razões: para auxiliar 
o auditório-espectador a captar a ideia central do vídeo, caso ele 
ainda esteja em dúvida em relação ao que está sendo discutido, e 
intensificar tanto a temática quanto a preocupação com a amiga. 
 Ao mostrar que se preocupa com a amiga, Mariana Lopes se apresenta 
ao auditório-espectador como uma pessoa digna de confiança, capaz de 
ajudar Carla a sair daquela situação. 
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Após ilustrarmos o despertar da paixão do medo, seguimos para o 
despertar da paixão da compaixão.

iii - O despertar da paixãO da cOmpaixãO

A próxima paixão possível de ser despertada no auditório-espectador 
é a paixão da compaixão. Sobre essa paixão, também denominada por 
ele de piedade, Aristóteles (2015) expõe: 

Vamos admitir que “a piedade” consista numa certa pena 
causada pela aparição de um mal destruidor e aflitivo, 
afetando quem não merece ser afetado, podendo também 
fazer sofrer a nós, ou a algum dos nossos, principalmente 
quando esse mal nos ameaça de perto. (ARISTÓTELES, 
2015, p. 135-136, grifo do autor).

A compaixão pode ser sentida ao nos depararmos com um mal que é 
possível de acometer alguém que acreditamos não merecer aquele mal. 
Por isso, tendo como foco nosso objeto de estudo, após a paixão do medo 
ser sentida pelo auditório-espectador, é provável que a próxima paixão a 
ser sentida seja a da compaixão. 

Ao ler a mensagem de Mari, o vídeo faz uma mudança em sua 
estrutura: em uma cena preta, mostra que se passam 10 minutos 
daquele momento de envio da mensagem. É importante falarmos que 
essa mudança na imagem do vídeo interrompe a resposta enviada por 
Carla, ou seja, até esse momento, não sabemos o que ela responde para 
Mari. 

No tempo considerado pelo vídeo, a cena da reunião continua: vemos 
todos os membros, percebemos que o assunto é trabalho e notamos 
que o parceiro de Carla continua ali, perto dela. O auditório-espectador 
escuta um som, provavelmente do interfone do apartamento de Carla. 
Ela atende e diz ao parceiro que avisaram que lá embaixo o aguardam 
com uma encomenda. Ele responde à mulher dizendo que não pediu 
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nada, mas mesmo assim desce para conferir do que se trata. E, a partir 
desse momento, a narrativa segue um novo rumo. 

Após a saída do parceiro, o auditório-espectador escuta Mari dizer 
“Tranca, tranca, amiga, tranca”. Mari continua falando e os outros 
colegas não compreendem o que acontece. Carla sai em direção à porta 
e, provavelmente, faz o que Mariana pede. Vai até o que parece ser 
uma janela ou porta que dá vista para a rua. Mari continua falando e 
pergunta a ela se a polícia chegou. Ao assistir a esse momento tenso, às 
belíssimas interpretações dos artistas, o auditório-espectador vê Carla 
sentando-se novamente na frente da tela, pela qual participa da reunião.  
Mariana tenta acalmá-la com palavras, Renato e Lúcia, apreensivos 
e confusos, continuam sem entender o que acontece. Carla mostra 
expressões tensas e cai em prantos. 

E, com essa cena, ilustramos o despertar da paixão da compaixão.

Figura 4: O despertar da paixão da compaixão 

Fonte: Instituto Maria da Penha (2020).8

8 Diponível em: https://www.youtube.com/watch?v=A6CslhHgTrA. Acesso em: 20 jul. 
2020.
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Ao vivenciar, por meio do texto multimodal, a cena tensa e 
angustiante, é possível que o auditório-espectador sinta compaixão 
por Carla. Ela realmente estava sofrendo agressão. O medo  
materializa-se na situação representada, na figura evocada pela palavra 
polícia. É possível sentir compaixão por essa mulher que sofria calada, 
que fingia que estava tudo bem para seus colegas e amigos. 

A paixão da compaixão pode surgir porque Carla representa todas as 
mulheres que sofrem em silêncio. Mulheres que poderiam ser amigas 
ou familiares do auditório-espectador. E, quem sabe, mulheres que 
fazem parte da composição do auditório-espectador. 

Figueiredo (2019) explica sobre a paixão da compaixão:

Compaixão (piedade): sentimento de dor, considerado 
como sendo um mal destrutivo ou doloroso, que recai 
sobre quem não o merece. É despertada quando pensamos 
que nós mesmos ou alguém próximo a nós poderia sofrer 
tal mal, sobretudo, quando essa possibilidade parece real 
e alardeadora. (FIGUEIREDO, 2019, p. 10, grifo da autora).

Figueiredo mostra que a compaixão pode ser despertada quando 
pensamos que alguém pode sofrer aquele mal que tanto nos assusta. 
Assim, o auditório-espectador pode sentir essa paixão ao pensar que 
alguém próximo ou até ele mesmo pode sentir sem merecer tal dor ou 
sofrimento. 

Percebemos, assim, que as três paixões apresentadas e explanadas 
podem não só interferir emocionalmente no auditório-espectador, 
como também são capazes de despertar reações físicas. Talvez reações 
provenientes de desconforto ou de descontentamento. Meyer (2007) 
reflete sobre isso:

Encontrar questões implicadas no páthos é tirar partido 
dos valores do auditório, da hierarquia do preferível, que 
é a sua. É o que o enraivece, o que ele aprecia, o que ele 
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detesta, o que ele despreza, ou contra o que ele se indigna, 
o que ele deseja, e assim por diante, que fazem do páthos do 
auditório uma dimensão retórica da interlocução. (MEYER, 
2007, p. 39, grifos do autor).

Podemos ver, pelas palavras de Meyer, que quando o pathos do 
auditório é alcançado, muitas são as reações que podem acometê-lo:  
raiva, desprezo, desejo, entre outras. Por isso, dizemos que esse 
estágio provoca reações no auditório, que interferem em seus juízos de 
determinada situação. Chegamos assim, ao próximo estágio: mudança 
de julgamento. 

“call” – mudança de julgamentO 

Nesse momento, a trajetória das paixões caminha para um estágio 
diferente. Um estágio que segue para a persuasão. Recordemos o que 
é esse estágio: “nesta fase, em função da experiência de dor e/ou de 
prazer oriundas da paixão, observamos um impacto nos estados ou 
processos cognitivos relacionados às crenças (doxai) ou aos julgamentos 
(hypolepsis) do auditório.” (FIGUEIREDO, 2020, p. 45). Percebemos que, 
nessa etapa, o auditório processa todos os questionamentos oriundos 
das paixões. A mudança de julgamento alcança mudanças no espírito, 
nos pensamentos.

Após o choro de Carla e as palavras de conforto de Mari, o vídeo volta 
para a tela preta e apresenta 10 minutos, antes da saída do parceiro do 
apartamento. E, ao mostrar isso, voltamos ao momento da mensagem 
enviada por Mari e descobrimos o que Carla escreveu e enviou para a 
amiga: “Me ajuda. O Rafael me bateu.”

Nesse instante, o auditório-espectador entende que uma delas, Carla 
ou Mari, denunciou Rafael. O auditório confirma que realmente acontecia 
uma agressão. E, a partir disso, seus julgamentos e pensamentos passam 
por um processo de reflexão diante do que aconteceu. Aristóteles (2015, 
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p. 115) exemplifica essa questão dos juízos do auditório: “por um lado, 
quem ama acha que o juízo que deve formular sobre quem é julgado é 
de não culpabilidade ou de pouca culpabilidade; por outro, quem odeia 
acha o contrário.” As palavras do estagirita mostram que as paixões são 
decisivas para que o auditório julgue determinado fato ou determinada 
situação. 

Pensemos na campanha “Call”. Ao assistir a todo o vídeo, o 
auditório-espectador presencia uma tentativa de omissão, por parte 
da vítima, da agressão recebida do parceiro; e, ao mesmo tempo,  
vê uma denúncia da violência doméstica, uma forma de como pode 
acontecer. 

Após assistir a tudo isso, o auditório-espectador, provavelmente, é 
levado a refletir sobre o que viu: a violência contra mulheres durante a 
pandemia; aos sinais que mulheres que sofrem violência apresentam; ao 
que pode ser indício de uma agressão; ao comportamento de vítima e de 
agressor, entre outros questionamentos e pensamentos. 

Essas reflexões impactam e atingem o auditório-espectador: tanto 
podem comprovar o que ele pensa sobre o assunto, como podem levá-lo 
a julgar suas condutas, seus valores e a repensar seu comportamento e 
sua interação em sociedade. 

Por isso, esse estágio é denominado mudança de julgamento: 
há alterações nos juízos do auditório. Em nosso caso, as paixões 
influenciam os juízosdo auditório-espectador do vídeo da campanha 
“Call”. Entendemos que existiu entre Carla e Mari a “sororidade”, 
um sentimento que busca unir as mulheres para terem mais empatia 
e companheirismo. Gisela Foz, do movimento global She Decides, diz 
sobre a sororidade: 

Quando você toma conhecimento do seu gênero e como 
ele se posiciona na nossa sociedade patriarcal, você acaba 
criando um laço quase automático com as outras mulheres 
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porque, em diferentes níveis, a gente passa por diversas 
barreiras criadas pelo machismo”, diz Gisela. “Para mim, 
a sororidade é esse sentimento de empatia, mas uma 
empatia visceral, que toca de uma forma muito mais 
profunda porque não é só uma empatia de me colocar no 
lugar da outra, mas de estar no lugar da outra”, completa.9 
(PLAN INTERNATIONAL, 2020). 

Ao influenciar nos julgamentos, alcançamos o último estágio da 
trajetória das paixões: o estágio da ação. 

“call” – a açãO 

Na etapa da ação, espera-se que o auditório-espectador tenha sido 
persuadido dentro da trajetória. Essa persuasão pode acontecer tanto 
por meio de ações que envolvam alterações, tanto no espírito, como em 
ações concretas, que refletem ou agem no físico. 

De acordo com Figueiredo (2020, p. 46): “neste estágio, assistimos ao 
espetáculo das atitudes ou disposições do auditório para com o mundo.” 
Notamos assim que nesse estágio, o auditório age para com o mundo. 
Refletimos que esse agir para com o mundo pode tanto se materializar 
em ações concretas, como em novas ideias acerca de determinado fato 
ou situação. 

No caso de nosso objeto de estudo, da campanha “Call” do Instituto 
Maria da Penha, o auditório-espectador é convidado a agir de modo  
diferente. Ele pode: agir de forma diferente com pessoas que ele 
conheça, que passam por situação semelhante à que foi mostrada no 
vídeo; começar a reparar em situações do cotidiano que remetem à 
situação vista; ser influenciado a agir como Mari, a ajudar uma amiga 

5 As informações apresentadas estão disponíveis em: https://plan.org.
br/o-que-e-sororidade/?gclid=Cj0KCQjw6575BRCQARIsAMp-ksMxe10iOFTU-9U-
VY4qe2U8Rff9YWhNNd3GsLTrJ0LXXbHvL-fnXtTUaAt2ZEALw_wcB. Acesso em: 
3 ago. 2020. 
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ou conhecida em uma situação de violência. Ou ainda, pode ser levado a 

denunciar situações de agressão doméstica. 

O vídeo, ao final, reforça que a mulher agredida não está sozinha, 
que ela não precisa passar por uma situação como aquela. 

Ilustramos essas reflexões com a imagem a seguir:

Figura 5: Exemplo de motivação para a ação 
Fonte: Instituto Maria da Penha (2020).10

Ao final do vídeo, o auditório-espectador se depara com informações 
que chamam sua atenção para possíveis atitudes a serem tomadas ou 
reflexões a serem analisadas. 

Conforme o vídeo apresenta, as vítimas não precisam ocultar as 
agressões que sofreram. Não devem guardar para si e vivenciarem 
sozinhas o seu sofrimento. Pelo contrário, é necessário sempre buscar 
ajuda. Por isso, ao final dele, são mostrados os canais de denúncia à 
violência doméstica: 190 para emergências e 180 para denúncias. 

10 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=A6CslhHgTrA. Acesso em: 20 
jul. 2020.
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Além disso, a palavra “call” em inglês, traduzida para o português 
significa “chamada” (“reunião”) ou “ligar”. Apesar dessa palavra ser 
usada no vídeo, a escolha dela já desperta no auditório a ação, no caso, a 
de ligar para ajudar a mulher, a amiga de trabalho que foi agredida. Ao 
revelar para o auditório a existência da violência doméstica, depois de 
percorrer as etapas anteriores da trajetória das paixões (disponibilidade, 
identificação, despertar da paixão e mudança de julgamento), a 
persuasão atinge o seu ápice no momento em que há a ligação para a 
polícia, o que pressupõe que a amiga-mulher ficará livre das agressões. 
O vídeo convida toda a sociedade (auditório) à reflexão sobre o tema 
violência doméstica, mas principalmente sobre a necessidade de agir, 
de tomar a defesa de qualquer mulher vítima de agressão. Coibir a 
violência doméstica e familiar não é apenas uma obrigação da Lei e 
das “autoridades instituídas”, mas de todo ser humano, inclusive das 
próprias mulheres. 

cOnsiderações finais 

Ao analisar a campanha “Call”, do Instituto Maria da Penha, nos 
deparamos com um texto retórico e que consegue ilustrar os estágios da 
trajetória das paixões, de acordo com Figueiredo (2020). 

A campanha não só ilustra a trajetória das paixões, como também 
consegue exemplificar o caminho das paixões aristotélicas em um texto 
multimodal. É persuasiva, remete a um tema de extrema importância 
e consegue levar o auditório-espectador a refletir e, quem sabe, a 
denunciar situações de agressão doméstica. 

O vídeo revela a força do pathos no processo argumentativo e 
persuasivo. As personagens, as falas apresentadas, revelam um discurso 
inerente ao teletrabalho, distante do ambiente familiar, mas, foi por força 
das paixões despertadas que o auditório foi induzido para a ação, para 
coibir a violência doméstica e familiar.  O vídeo, por ser multimodal e 
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por percorrer a trajetória das paixões apresentada por Figueiredo (2020), 
revela potencial retórico para persuadir. 
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DE OLHO EM AQUINO: COMO A PERCEPÇÃO 
PROVOCA PAIXÕES

Pedro Luiz Rodarte Gulke

Onde há percepção, há também dor e 
prazer e, onde estes existem, há neces-
sariamente desejo. 

(Aristóteles, Da Alma)

Tentar explicar a causa de uma reação emocional é uma tarefa 
enigmática. 

Por exemplo, imaginemos que, para Fiona, não reste mais resiliência 
emocional. Ela cometeu um engano em seu emprego, que resultou na 
sua demissão e na de sua equipe. Isso ocorreu logo após ter provocado 
um acidente automobilístico, o qual acarretou despesas altas. Fiona está 
se sentindo desanimada e se imaginando uma fracassada. Como um 
singelo ato de autopiedade e reconquista de autoestima, decide fazer um 
jantar para si e para seu marido. Ela compra um corte nobre de carne 
bovina e segue uma receita encontrada na internet. Distraída, deixa a 
carne assar por tempo demais e acaba por queimá-la. Foi a gota d’água. 
Fiona desmorona e começa a chorar. Ao ver aquela cena, seu marido 
pergunta o que lhe proporcionou tanta dor.

Não é evidente o que responder ao marido de Fiona. Fora a carne 
queimada o que desencadeara a reação passional? Talvez tenha sido a 
autoimagem construída, na própria imaginação, que levou a personagem 
às lágrimas. Ainda, podemos argumentar que os acontecimentos 
recentes modificaram a disponibilidade1 das paixões, aumentando a 
probabilidade de Fiona sentir tristeza.

1 Isto é, a etapa da Trajetória das Paixões que se refere ao auditório e as emoções dis-
postas nele, estando algumas mais prontamente disponíveis de acordo com o indiví-
duo, seus hábitos e seu estado psicológico (FIGUEIREDO, 2020). 
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Nota-se que, quando alguém pergunta sobre a “causa” de uma 
paixão, ela pode estar se indagando sobre o objeto material (a carne 
queimada) ou às circunstâncias nas quais o objeto material foi 
percebido (estado de autoestima baixa). Ademais, a pergunta pode fazer 
referência a diversos fatores (a demissão, o acidente ou o problema com 
a autoimagem). A pessoa pode, ainda, estar se referindo a todos esses 
fatores simultaneamente. Assim, a maneira e a circunstância em que 
se faz a apreensão de determinado dado sensorial são decisórias para a 
compreensão da reação emocional desencadeada.

Aristóteles afirma que onde há apreensão, há apetite (De Anima 
2,2). Além disso, o Filósofo defende que isso não é um acidente. Na 
realidade, para Aristóteles, há uma profunda conexão entre o florescer 
das paixões e as capacidades humanas de perceber, estimar, reter 
informação e imaginar. Apesar da importância da faculdade sensorial2 
para se compreender a faculdade sensitiva3, aquela é corriqueiramente 
ignorada pelos analistas. 

Conforme arguido no primeiro capítulo desta obra (e exemplificado 
nos demais), uma compreensão sobre os mecanismos internos da 
Trajetória das Paixões amplia o leque de ferramentas analíticas 
dispostas ao analista, permitindo-o uma investigação mais sagaz 
acerca do pathos4. Igualmente, ressalta-se que, devido ao nexo entre a 
sensação e o apetite, é oportuno um estudo da primeira. Dessa forma, 
neste capítulo, serão abordados os sentidos internos que compõem a 
faculdade sensitiva (o sentido comum, a fantasia, a potência imaginativa, 
o poder de estimativa e a potência memorativa) e a maneira pela qual 
eles influenciam o desencadeamento das paixões. Todavia, não se limita 
a reflexão à filosofia aristotélica: na prática, partiremos do tratado das 
paixões de Santo Tomás de Aquino.

2 Isto é, a capacidade humana de captação e apreensão de estímulos sensoriais (AQUI-
NO, ST, I, 78.).
3 Isto é, a condição humana de desejar (AQUINO, ST, I, 78.1).
⁴ Provas afetivas em um discurso retórico (ARISTÓTELES, Ret., I, c 2). 
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pOr que tOmás de aquinO?

[Tomás de Aquino] ditou o curso da dis-
cussão sobre as paixões [...] pensadores 
posteriores não poderiam fazer nada 
melhor do que começar com o relato 
dele, mesmo quando discordam dele.

(Peter King)

O livro II da Retórica de Aristóteles apresenta a mais longa discussão, 
sustentada em sua época, sobre as paixões, sendo destronada somente 
um milênio e meio depois pelo tratado de Santo Tomás de Aquino. 
Escrito em 1271, o tratado do doutor angélico não só é mais longo do que 
o livro do Filósofo, mas também é mais sistemático (LOMBARDO, 2011, 
p. 1). 

O trabalho de Santo Tomás foi tão influente que Eileen Sweeney (1998 
apud LOMBARDO, 2011, p. 4) sugere que Descartes e Hobbes devam ser 
entendidos como uma reação à perspectiva tomista acerca das paixões. 
Já para a pesquisadora Susan James (1997, p. 30, tradução nossa), “De 
todos os medievais, ele [Aquino] exerceu a maior influência nas teorias 
modernas sobre a paixão, ofuscando, talvez, até Aristóteles”5. 

Se o Santo, de fato, vai além do Filósofo no estudo das paixões, é 
porque está sobre os ombros de gigantes (inclusive sobre o ombro 
do próprio Aristóteles). O tratado tomista é uma síntese original 
das reflexões feitas pelos maiores pensadores disponíveis na época, 
incluindo Aristóteles, Agostinho, Nemésio de Emesa, João Damaceno 
e Alberto Magno. Tal inspiração multifacetada pode tornar a leitura da 
Summa Theologiae um esforço árduo e levar os leitores a acreditarem 
que a filosofia tomista contém contradições lógicas. Contudo, como 

⁵ “Of all the medievals he [Aquinas] exerted the greatest influence on early modern theorist  
of the passions, and perhaps even eclipsed Aristotle.”
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observado por Bonnie Kent (apud LOMBARDO, 2011, p. 172, tradução 
nossa): 

[Aquino é] muito parecido com um anfitrião trabalhando 
para produzir conversa agradável e frutífera entre os 
convidados profundamente em conflito uns com os outros. 
Como todos bom anfitrião, ele esconde o quanto deve 
trabalhar para garantir que os conflitos sejam desfeitos, 
e que a festa corra bem. Às vezes, Tomás repete, com 
aprovação, as palavras de uma autoridade, dando-lhes um 
significado bastante diferente do que o autor pretendia. Às 
vezes, ele soa como se concordasse sinceramente quando, 
na verdade, concorda apenas com reservas significativas. 
E, às vezes, suas reservas tornam-se claras apenas mais 
tarde na Summa, de modo que suas declarações anteriores 
aparecem, retrospectivamente, sob uma luz totalmente 
diferente.6

Assim, o tratado das paixões de Aquino deve ser compreendido face 
a sua perspectiva ampla sobre a natureza humana, a metafísica, o bem e 
o mal. Outrossim, cabe ressaltar que a síntese tomista sobre as paixões, 
quando considerada em sua totalidade e em face aos demais tratados 
presentes na Suma Teológica, proporciona uma reflexão integral sobre 
as emoções humanas.

Nesse contexto, ressalta-se que sua eminência, Santo Tomás de 
Aquino, foi, por muito tempo, negligenciado pelo meio acadêmico. 
Até mesmo entre pesquisadores tomistas, o tratado das paixões foi, 
frequentemente, o menos explorado (LOMBARDO, 2011, p. 3).

⁶“[Aquinas is] very much like a host laboring to produce congenial, fruitful conversation 
among guests deeply at odds with each other. Like all good hosts, he conceals how hard 
he must work to ensure that conflicts are defused and the party goes well. Sometimes 
Thomas repeats, approvingly, the words of an authority while giving them a meaning 
rather different from what the author intended… Sometimes he sounds as if he agrees 
wholehartedly when he actually agrees only with significant reservations. And sometimes 
his reservations become clear only later in the Summa, so that his earlier statements 
appear, retrospectively, in altogether different light.”
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Entretanto, mais recentemente, Santo Tomás de Aquino teve um 
papel imprescindível na revolução cognitiva da filosofia e da psicologia 
das emoções. Nos últimos 50 anos, essa revolução cognitiva representou 
uma mudança paradigmática sobre a compreensão das emoções que, 
anteriormente consideradas irracionais, agora tomam significativa 
importância na formulação da cognição, conforme concluiu a maioria 
dos filósofos e dos psicólogos modernos. 

Em vista disso, não é de se estranhar o renovado interesse nas obras 
do doutor angélico. Autores como Peter King (1999), Robert Miner (2009), 
Nicholas E. Lombardo O.P (2011) e Edward Feser (2017) lideraram a 
marcha na redescoberta dos trabalhos tomistas. 

Para a Retórica, o Tratado das Paixões se encontra em uma posição 
extraordinariamente oportuna em virtude de que a perspectiva tomista 
e a Retórica são frutos da mesma terra: Aristóteles. Vejamos:

Como filósofo, Tomás é enfaticamente aristotélico. Seu 
interesse e sua compreensão perspicaz do estagirita 
está presente desde seus primeiros anos e não esperou 
o período próximo ao fim de sua vida para escrever seus 
próprios comentários textuais sobre Aristóteles. Quando 
Tomas se referiu a Aristóteles como o Filósofo, ele não 
estava apenas adotando uma façon de parler da época. 
Ele adotou a análise de objetos físicos de Aristóteles, sua 
visão de lugar, tempo e movimento, sua prova do motor 
primário, sua cosmologia. Ele tomou posse do relato de 
Aristóteles sobre a percepção sensorial e o conhecimento 
intelectual. Sua filosofia moral está intimamente baseada 
no que ele aprendeu de Aristóteles e, em seus comentários 
sobre a Metafísica, ele fornece um relato convincente e 
coerente do que está acontecendo nessas páginas difíceis. 
Muitas vezes, percepções profundas sobre o pensamento 
filosófico de Tomás podem ser obtidas com uma atenção 
cuidadosa com base na maneira com que ele comenta 
e esclarece passagens difíceis em Aristóteles, as quais, 
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se não fosse por Aquino, poderiam ser muito obscuras 
(McINERNY 2014, n.p., tradução nossa)7.

Dessa forma, por um lado, Santo Tomás de Aquino constrói as suas 
ideias sobre o alicerce deixado por Aristóteles, possuindo uma perspectiva 
muito semelhante à do Filósofo sobre a metafísica, a natureza humana, 
a ética e as emoções. Por outro lado, Aquino vai além do estagirita, pois 
elabora uma sistematização mais profunda das paixões e ainda promove, 
postumamente, mudanças paradigmáticas acerca das emoções. Assim, 
chega-se ao ponto de interesse deste capítulo: quais vislumbres São 
Tomás de Aquino pode proporcionar à retórica sobre o pathos e, mais 
especificamente, como a percepção afeta a Trajetória das Paixões?

Com base no corpus de Santo Tomás de Aquino, aliado às 
contribuições dadas ao seu entendimento trazidas por Robert Miner 
(2009), Nicholas E. Lombardo O.P (2011), este trabalho propõe reflexões 
acerca da Trajetória das Paixões ampliada (FIGUEIREDO, 2020), com um 
enfoque na influência da faculdade sensitiva sobre a faculdade apetitiva.

⁷ “As a philosopher Thomas is emphatically Aristotelian. His interest in and perceptive 
understanding of the Stagyrite is present from his earliest years and did not await the 
period toward the end of his life when he wrote his close textual commentaries on 
Aristotle. When Thomas referred to Aristotle as the Philosopher, he was not merely 
adopting a façon de parler of the time. He adopted Aristotle’s analysis of physical objects, 
his view of place, time and motion, his proof of the prime mover, his cosmology. He made 
his own Aristotle’s account of sense perception and intellectual knowledge. His moral 
philosophy is closely based on what he learned from Aristotle and in his commentary on 
the Metaphsics he provides a cogent and coherent account of what is going on in those 
difficult pages. Quite often deep insight into Thomas’ philosophical thought can be gained 
from a close attention to the ways in which he comments upon and interpretively clarifies 
difficult passages in Aristotle that can be otherwise very obscure.”
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Os sentidOs internOs e O ObjetO das paixões

Você não pode confiar em seus olhos 
quando sua imaginação está fora de 
foco.

(Mark Twain)

Tanto para Aristóteles quanto para Aquino, existem dois tipos de 
cognições: a cognição sensitiva, que capta características materiais do 
mundo, e a cognição intelectual, que lida com a realidade imaterial dos 
objetos. Isso não quer dizer que essas potências são completamente 
independentes. Na realidade, elas agem simultaneamente para guiar 
a compreensão daquele que observa o mundo. Já o tipo de apreensão 
que desencadeia uma reação passional vai além da mera percepção. Ela 
envolve (i) a capacidade de destacar objetos de estímulos sensoriais e (ii) 
a avaliação da relevância dos objetos para o observador (LOMBARDO, 
2011, p. 21). Essa avaliação da relevância do objeto para o indivíduo ocorre 
na etapa da identificação8, sendo chamada, por Aquino, de “intenção” 
(intentio) do objeto.

Imaginemos uma ovelha que, ao se deparar com um lobo, sente 
temor e foge. Existem, nesse exemplo, três etapas: a percepção, a reação 
passional e a ação. A primeira etapa – a percepção do lobo – é composta 
por duas capacidades: (i) a capacidade da ovelha de destacar o objeto 
“lobo” de estímulos sensoriais, ou seja, a capacidade de compreender que 
o marrom de seu pelo, os barulhos de seus passos e toda a multiplicidade 
de estímulos sensórios originados do predador pertencem a um só objeto 
– ao “lobo”; (ii) pela capacidade da ovelha de estimar a relevância do 

⁸ Etapa da Trajetória das Paixões em que as paixões exercem sua função intelectual e 
epistêmica. Ela ocorre quando o ser humano se sente interpelado por aquilo que ele 
julga, mesmo que inconscientemente, relevante para si (FIGUEIREDO, 2020).
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objeto “lobo”, no caso, como um mal que ultrapassa a sua faculdade9. É a 
identificação feita a partir do lugar de presa que desencadeia as reações 
psicofísicas da paixão “temor” e, posteriormente, resulta na ação da 
fuga.

Percebe-se que o exemplo acima requer, necessariamente, que os 
animais possuam sentidos capazes de captar dados sensoriais (no caso 
da ovelha, enxergar a cor marrom da pelagem do lobo, escutar seus 
passos, etc.) e sentidos capazes de processá-los (compreender que a cor 
e o som pertencem ao objeto “lobo” e que este acarreta um perigo). 

Para Aquino e Aristóteles, os seres humanos possuem cinco sentidos 
externos que são responsáveis pela captação de dados sensoriais: o 
olfato, a visão, a audição, o paladar e o tato. Além dos sentidos externos, 
Aquino defende que o ser humano possui quatro sentidos internos10, os 
quais são responsáveis por processar os dados captados pelos sentidos 
externos, sendo eles: o sentido comum (sensus communis), a fantasia 
(phantasia) ou potência imaginativa (imaginatio)11, o poder de estimativa 
(vis aestimativa) e a potência memorativa (memoria) (AQUINO, ST, I, 78).

Ainda quanto ao exemplo da ovelha, destaca-se que não foi o lobo por 
si só que causou o temor. Na realidade, foi a estimativa de que a presença 
do lobo era perigosa, ou seja, os objetos das paixões não estão enraizados 
nos objetos materiais em si, mas, sim, na intenção (intentio) atribuída ao 

⁹ Para Aquino, o poder de aestimativa nos animais pertence ao apetite natural, isto é, 
trata-se de uma inclinação instintiva. Apesar de Aquino conceber que seres humanos 
também podem fazer estimativas de acordo com seu instinto (por exemplo, o medo 
de uma cobra), geralmente, a aestimativa humana possui uma dimensão de raciocínio. 
Para Aquino (ST, 78.4), seres humanos estimam dados, de forma genérica, através da 
comparação. Ele corriqueiramente chama a estimativa humana de razão particular 
(ratio particularis) ou de poder cogitativo (cogitativa).
10 Aristóteles também defende a perspectiva da existência de sentidos internos. No-
meia-os e os descreve de maneira parecida com Aquino. Os sentidos internos, pela 
ótica aristotélica, podem ser encontrados no De anima.
11 Apesar de outros filósofos medievais e clássicos distinguirem phantasia de imagi-
nato, Aquino os enxerga com o mesmo sentido. Para aprofundamento no estudo da 
fantasia, recomenda-se a leitura de Aquinas on Phantasia, de Dominik Perler (2001).
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objeto pelos sentidos internos12 (LOMBARDO, 2011, p. 22). Isso explica 
como é possível um mesmo objeto material despertar paixões diferentes 
em indivíduos ou auditórios diferentes. A captação de dados sensoriais 
pelos cinco sentidos externos ocorre de maneira relativamente igual 
entre indivíduos e auditórios. Todavia, a interação dos dados sensoriais 
via sentidos internos (potência imaginativa, fantasia, memorativa, etc.) 
é consideravelmente mais relativa e flexível, mudando drasticamente de 
acordo com o orador, o auditório e o contexto.

Assim, qualquer paixão é necessariamente causada por algum ato da 
sensação, imaginação, percepção ou cognição (MINER, 2009). De fato, 
é possível, e até corriqueiro, que a paixão seja desencadeada apesar da 
ausência ou da inexistência do objeto material. Por exemplo, Terruwe e 
Baars (1971 apud MINER, 2009, p. 76) explicam a origem da ansiedade da 
seguinte forma:

Sentimos ansiedade porque somos, sabemos ou 
acreditamos er incapazes de evitar o mal ameaçador. Por 
exemplo, somos incapazes de lidar com o objeto do nosso 
medo quando sofremos de neurose repressiva. Isso ocorre 
porque o objeto de nosso medo foi reprimido e, embora 
ainda presente no inconsiente, não é mais conhecido tão 
claramente como antes, se é que é conhecido.

Evidencia-se a explicação de que, na ansiedade decorrente de neurose 
repressiva, não há um objeto material, restando somente a intenção 
(intentio), de forma imaterial. O objeto da ansiedade foi “esquecido” e 
reprimido ao inconsciente, não restando sequer uma imagem na mente 
daquele que sofre da ansiedade. Tal esquecimento, contudo, não impede 

que o sujeito sinta ansiedade porque a avaliação da relevância do objeto 

12 Embora reconheça a importância da avaliação mental dos objetos materiais, Aquino 
não se prende ao dilema cartesiano. Para o Santo, a apreensão é o nexo entre a mente 
humana e o mundo material, portanto, a imagem mental existe em decorrência da 
realidade material (LOMBARDO, 2011, p. 22).
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ainda está presente, mesmo que de maneira desassociada, em sua 
origem.

Desse modo, a apreensão inclui (i) a percepção de objetos e (ii) a 
avalição da intenção dos objetos. Pontua-se, ainda, que o segundo caso 
é a base do objeto das paixões. Cabe esclarecer, todavia, que isso não 
exaure a conceituação do objeto das paixões pelo modelo tomista. São 
Tomás considera o bem formal do apetite humano como prazeroso, útil 
e bom em si, sendo que os dois primeiros pertencem ao apetite sensitivo, 
isto é, às paixões, e o terceiro, ao apetite intelectual, ou seja, à vontade.

Entretanto, esmiuçar tais conceitos tomistas não é o objetivo da 
presente reflexão. Por ora, basta se ter em mente que o objeto das paixões 
não está enraizado em realidades materiais, mas, sim, em avaliações 
psicológicas e subjetivas. Tais avalições, a sua maneira, são constituídas 
através dos quatro sentidos internos (a potência imaginativa, o sentido 
comum, a potência estimativa e a potência memorativa). Agora, convém 
esmiuçar a maneira pela qual esses quatros sentidos operam e causam 
reações passionais e como um analista pode ultilizar esses conceitos 
para enriquecer a sua análise do pathos.

O sentidO cOmum e a pOtência imaginativa

A imaginação geralmente é verdadeira 
quando surge da sensação.

(Aquino, comentários De Anima)

Para Aquino, estímulos sensoriais são capturados pelos cinco 
sentidos, então, objetos individuais são destacados dos inputs sensoriais 
pela via do sentido comum. Conforme ocorre no exemplo da ovelha, 
ao ouvir o ruído e os passos do lobo, ver o branco das suas presas e o 
marrom de seu pelo, a ovelha consegue captar que todos esses estímulos 
(barulhos, formas e cores) possuem uma única origem: o lobo. O sentido 
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comum é fundamental para a apreensão, uma vez que, sem ele, não há 
como perceber que o estímulo sensorial “branco” advém do prato, ao 
passo que o estímulo visual “marrom” pertence à mesa. É através do 
sentido comum que se consegue apreender que os estímulos “branco” 
e “redondo” formam um objeto (prato), já “marrom” e “retangular” 
formam outro objeto (mesa). Tal sentido pode estar por trás da capacidade 
persuasiva de alguns discursos visuais ou multimodais. 

A título de exemplo, é possível mobilizar a teoria tomista do sentido 
comum para auxílio na análise de uma das obras mais famosas de 
Pablo Picasso, a Guernica. A obra é controversa, sendo alvo de uma 
multiplicidade de debates, intepretações e estudos (VERNON, 1941). 
Contudo, críticos e apreciadores tendem a concordar, ao menos, em dois 
aspectos: a obra é (i) um protesto político antiguerra (ii) chocante.

Figura 1 – Guernica, de Pablo Picasso

Fonte: Google Imagens13

13 Disponível em: https://images.app.goo.gl/BdcVpWjJ7FfTyvV78. Acesso em: 31 de 
ago. 2020.
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Com três metros e meio de altura e quase oito metros de 
comprimento, muito do poder emocional da pintura vem de seu 
tamanho. Paradoxalmente, apesar da amplitude, a pintura transmite 
uma sensação de aprisionamento. No canto esquerdo, em um grito 
agonizante, uma mãe carrega o corpo de seu filho. No lado direito, 
outra mulher tenta fugir em vão, já que sua perna está presa no canto 
inferior do quadro. Logo acima, outra vítima joga seus braços para o 
alto, implorando por salvação, ao mesmo tempo em que seu corpo e sua 
casa estão em chamas. Há, ainda, a representação de partes mutiladas 
de um soldado morto, as quais estão espalhadas na parte inferior da tela.

Essa perspectiva multifacetada da guerra sobrecarrega o espectador, 
deixando-o sem refúgio, forçando-o a testemunhar a completude dos 
horrores da batalha.

Todos os estímulos visuais são atribuídos, pela via do sentido 
comum, a um só objeto, o quadro, e ao que ele retrata, a guerra. Em 
outras palavras, é através do sentido comum que se compreende o fato 
de que toda a carnificina presenciada tem uma só origem – a guerra. 
Sobre essa compreensão, Picasso constrói o pathos.

Evidentemente, o sentido comum não exaure a análise retórica da 
pintura. Porém, o exemplo sobre a Guernica ilustra o auxílio que tal 
conceito tomista pode trazer para a análise de imagens. Entretanto, 
destaca-se que o objeto responsável por desencadear uma reação 
emocional em um discurso retórico, geralmente, estará ausente. 

Quando Péricles, em seu famoso discurso fúnebre, menciona 
todas as conquistas da cidade-estado de Atenas (a igualdade perante a 
lei dos cidadãos atenienses, o cuidado da cidade com as leis naturais 
e os oprimidos, a grandiosa força bélica da cidade-estado, etc.) para 
promover a impudência do povo ateniense, ele não se refere a objetos 
materialmente presentes, mas, sim, a imagens armazenadas na mente 
do auditório. 
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Aquino (ST, I, 78.4) descreve a capacidade de objetos ausentes 
desencadearem reações passionais pela via da potência imaginativa 
(imaginatio):

[...] a ave colhe a palha, não porque deleite o sentido, mas 
por lhe se útil para a feitura do ninho. Logo, é necessário ao 
animal perceber tais espécies intencionais, não percebido 
pelo sentido externo. E essa percepção deve ter algum 
outro princípio, pois que a percepção das formas sensíveis 
provém de imutação sensível, não, porém, das espécies 
intencionais preditas.

Assim, portanto à recepção das formas sensíveis é 
destinado o sentido próprio e comum [...]. Porém, à retenção 
e à conservação dessas formas é destinada a fantasia ou 
imaginação, que é como tesouro das formas recebidas pelo 
sentido.

Assim, ao passo que o papel dos cinco sentidos e do sentido comum 
é o de observar objetos materiais, é dever da potência imaginativa gravar 
e conservar a imagem deixada por tais objetos. Na realidade, sensação e 
potência imaginativa frequentemente trabalham em união para resultar 
uma reação passional, segundo exemplifica Miner (2009, p. 82, tradução 
nossa):

Uma pessoa (chamada Marnie) pode perceber algo 
comum, como uma mancha vermelha, que, em outras 
pessoas, produz uma reação fraca (se houver alguma). Mas 
quando Marnie percebe a mancha vermelha, ela também 
lembra imagens de violência e sangue, armazenadas na 
imaginação a partir de atos anteriores da sensação. Como 
resultado, quando ela vê uma mancha vermelha, ela sofre 
uma forte reação na parte de seu apetite sensível. Embora 
desencadeado pela sensação, o que causa a paixão só pode 
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ser entendido atendendo à interação entre sensação e 
imaginação14.

As imagens movidas pela potência imaginativa são, primeiramente, 
recebidas como prazerosas ou dolorosas. Depois, pode ocorrer um 
segundo momento de reação passional desencadeada pela ausência do 
objeto imaginado. A ausência de um objeto prazeroso pode desencadear 
o desejo, já a ausência de um objeto doloroso pode gerar aversão 
(MINER, 2009, p. 83). Por exemplo, imaginar o nosso prato favorito pode 
produzir prazer, seguido da vontade de comê-lo novamente. No sentido 
contrário, a leitura de uma notícia sobre um acidente automobilístico 
fatal pode trazer consigo imagens dolorosas (de morte e sofrimento), 
as quais encorajam o leitor a usar o cinto de segurança e a dirigir com 
mais cautela, atitudes que fazem com que o leitor evite ter o mesmo 
destino que tiveram as pessoas envolvidas na tragédia. Nota-se que, nos 
dois casos, são imagens resguardadas na potência imaginativa que dão o 
pontapé das reações passionais.

a pOtência estimativa e a pOtência memOrativa

A memória é o escrivão da alma.

(Aristóteles)

Aos onze meses de idade, Sofia colocou a mão na boca do fogão e se 
queimou. Com um ano e meio, tocou a chama de uma vela. Três meses 
depois, machucou-se ao encostar em uma grelha. 

14 A person (call her Marnie) may perceive something ordinary, such as a red patch, that 
produces a weak reaction (if any at all) in others. But when Marnie senses the red patch, 
she also recalls images of violence and blood, stored in the imagination from prior acts of 
sensation. As a result, when she senses a red patch, she undergoes a strong reaction on the 
part of her sensitive appetite. While triggered by sensation, what causes the passion can 
be understood only by attending to the interaction between sensation and imagination. 
Sensation is not the only power that can arouse the imagination. 
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Aos dois anos de idade, seu pai levou-a para acampar. Ao anoitecer, 
sua família acendeu uma fogueira e Sofia se sentiu atraída pela beleza da 
chama. Contudo, dessa vez, a jovem estimou que a chama trazia perigo 
e, por isso, evitou tocá-la.

O exemplo acima ilustra a diferença entre o poder de estimativa dos 
animais e o dos homens (também chamado de razão particular): de um 
lado, a ovelha estima o lobo como um perigo através do instinto; de outro, 
Sofia faz a sua estimativa de forma mais cognitiva. Aquino descreve essa 
diferença na questão 78, artigo 4, da 1a pars: “[...] os animais percebem 
tais espécies [intenções] só por um como instinto natural; ao passo que 
o homem, por uma certa comparação”.

Em outras palavras, a estimativa (ou a razão particular) nos homens 
utiliza-se de “comparações” para extrair as intenções dos objetos 
(MINER, 2009, p. 77). Assim, é o poder de estimativa que permite a 
associação de informações sensoriais com imagens de dor, de prazer ou 
de utilidade.

Sofia possui, em sua potência imaginativa, três imagens de dor que 
seguiram três imagens de “fogo”. Na quarta vez que Sofia se depara 
com uma chama, ela consegue recordar as imagens das outras chamas 
presenciadas e as imagens das vezes em que se queimara, para, então, 
associar tais imagens umas às outras (as de fogo com as de dor) e julgar 
a fogueira do acampamento como perigosa (por meio da estimativa). Em 
suma, é através da estimativa que extraímos a intenção (intentio) dos 
objetos (LOMBARDO, 2011, p. 23).

As intenções apreendidas pelo poder de estimativa são guardadas 
na potência memorativa de maneira análoga àquela como os objetos 
percebidos pelo sentido comum são guardados na potência imaginativa 
(AQUINO, ST, I, 78).

A comparação entre o poder de estimativa de Sofia e o da ovelha não 
busca defender que o homem seja incapaz de agir através do instinto. 
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O homem pode, por exemplo, instintivamente, julgar uma cobra como 
perigosa. Todavia, de maneira geral, o homem necessita aprender o que 
é bom e ruim, útil e inútil. Uma vez que as intenções dos objetos são 
apreendidas pela estimativa, elas são resguardas na potência memorativa. 
Em outras palavras, a potência estimativa e a potência memorativa 
constroem um sistema neurológico de associações entre padrões de 
estímulos sensoriais e estimações de utilidades e perigos. Dessa forma, 
o homem, ao presenciar x, estima y, e (provavelmente) sofre a paixão z. 
Tal padrão de resposta torna-se razoavelmente estável. Retornando ao 
exemplo de Sofia, ela dificilmente apagará de sua potência memorativa 
o nexo da imagem “fogo” com a estimativa “perigo”. Conforme explica 
Aquino, as intenções apreendidas e gravadas pela via memorativa são 
extremante difíceis de mudar e ficam inscritas na alma (MINER, 2009, 
p. 78-80).

uma prOpOsta analítica 

Quando queremos despertar em al-
guém um pensamento, servirmo-nos 
de apenas um meio: produzir nele, pela 
palavra ou por sinais, estados de sensi-
bilidade e de imaginação, de emoção, 
de memória, nos quais ele descubra 
nossa ideia e a possa fazer sua.

(Antonio-Gilbert Sertillanges)

No presente capítulo, foi arguido que as reações passionais refletem 
a apreensão da intenção dos objetos. Pode-se definir tal intenção como as 
características afetivas atribuídas a dados sensoriais, isto é, a estimativa 
de que um determinado objeto (esteja ele presente ou não) é prazeroso, 
doloroso ou útil. Em outras palavras, não são os objetos que despertam 
as paixões, mas, sim, a relevância que é atribuída aos objetos.



trajetória das paixões: uma retórica da alma

445

Foram, então, explorados os quatros sentidos internos que são 
responsáveis pela a apreensão dos objetos e de suas intenções. Em 
síntese, os sentidos internos tomistas são apresentados da seguinte 
forma:

Quadro 1 – Sentidos internos tomistas e suas funções

SENTIDO FUNÇÃO

Comum Destacar objetos de estímulos sensoriais.

Imaginativo Guardar imagens apreendidas pela via dos sentidos.

Estimativo Julgar a intenção dos objetos.

Memorativo Guardar as intenções apreendidas pela estimativa.
Fonte: elaboração do autor

Foi demonstrada a maneira pela qual o sentido comum pode 
ser mobilizado para auxiliar em uma análise Retórica. Passa-se a 
exemplificar como os demais conceitos podem servir para enriquecer 
a análise do pathos. Para tanto, serão realizadas algumas reflexões 
analíticas acerca da Retórica empregada pelo Presidente Jair Messias 
Bolsonaro em seu pronunciamento sobre o novo coronavírus.

Em 23 de janeiro de 2020, a cidade de Wuhan e seus 11 milhões 
de habitantes foram isolados do resto da China. O ato, sem muita 
precedência no governo chinês, colocou o mundo em alerta. Apesar 
dos esforços, talvez tardios, a doença causada pelo novo vírus, batizada 
oficialmente de Covid-19, se espalhou ceifando a primeira vida fora do 
território chinês no dia 2 de fevereiro. 

Já no dia 26 de fevereiro, o Brasil teve o seu primeiro caso 
confirmado. Em 12 de março, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
declarou que se tratava de uma pandemia (BBC, 2020). Em meados do 
mesmo mês, brasileiros foram horrorizados pela notícia do “colapso” 
do sistema de saúde italiano (BBC, 2020): centenas de mortes diárias, 
hospitais superlotados, escassez de respiradores e máscaras, mortes em 
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estacionamentos de centros médicos, pacientes internados sem direito 
a visita ou a possibilidade de despedida, mortos sem enterros e vivos 
encerrados nos espaços de suas casas. A realidade do vírus atingira a 
Europa como um preâmbulo do que haveria de acontecer com a América.

No Brasil, o vírus ainda estava em sua fase inicial. Todavia, 
governadores acharam prudente instaurar quarentenas. Escolas 
foram fechadas e o direito de ir e vir dos cidadãos foi limitado. Menos 
de uma semana depois das sombrias notícias europeias, o Presidente 
da República se pronunciou em rede oficial (UOL, 2020), objetivando 
informar o povo brasileiro acerca de como a nação deveria agir perante 
o avanço do novo coronavírus, além de tentar “apaziguar os ânimos”.

Bolsonaro iniciou sua fala mencionando a iminência da chegada do 
vírus: “surgiu para nós o sinal amarelo”. Ele, então, explica as medidas 
tomadas face a tal situação:

Nosso ministro da Saúde reuniu-se com quase todos os 
secretários de Saúde dos estados para que o planejamento 
estratégico de combate ao vírus fosse construído e, desde 
então, o doutor Henrique Mandetta vem desempenhando 
um excelente trabalho de esclarecimento e preparação do 
SUS para atendimento de possíveis vítimas. Mas, o que 
tínhamos que conter naquele momento era o pânico, a 
histeria. E, ao mesmo tempo, traçar a estratégia para salvar 
vidas e evitar o desemprego em massa. Assim fizemos, 
quase contra tudo e contra todos (UOL, 2020).

O Presidente aborda o tema do atendimento de possíveis vítimas, 
“mas” sublinha a necessidade de conter o pânico. Ele também trata da 
necessidade de salvar vidas e “evitar o desemprego em massa”. Essa 
parte do discurso revela uma perspectiva que, no mínimo, iguala as 
importâncias da saúde e da economia, uma vez que “salvar empregos” 
está no mesmo patamar de “salvar vidas”. Além do mais, nota-se um 
enfoque em “conter”, não o vírus, mas, sim, “o pânico, [e] a histeria”.
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Logo em seguida, Bolsonaro critica a imprensa por ter propagado 
o medo quando noticiou “um grande número de vítimas na Itália” e 
parabenizou os editoriais que “[pediram] a calma e tranquilidade”.

O Presidente, na sequência, passa a defender quase que 
exclusivamente a dimensão econômica, criticando medidas de 
isolamento:

O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e 
brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os 
empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias 
deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. 
Algumas poucas autoridades estaduais e municipais devem 
abandonar o conceito de terra arrasada, como proibição de 
transporte, fechamento de comércio e confinamento em 
massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo 
de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que 
fechar escolas? Raros são os casos fatais de pessoas sãs, 
com menos de 40 anos de idade. 90% de nós não teremos 
qualquer manifestação caso se contamine (UOL, 2020). 

Nota-se que o principal argumento do chefe do poder executivo é 
de que o vírus afeta “somente” pessoas acima de 60 anos e, portanto, a 
normalidade deve ser reinstaurada. Após, demonstra breve preocupação 
com o chamado “grupo de risco” e recomenda cautela: “Devemos, sim, 
é ter extrema preocupação em não transmitir o vírus para os outros, em 
especial aos nossos queridos pais e avós. Respeitando as orientações do 
Ministério da Saúde” (UOL, 2020).

Logo em seguida, porém, Bolsonaro passa a minimizar a gravidade 
da Covid-19:

No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso 
fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar, 
nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma 
“gripezinha” ou “resfriadinho”, como bem disse aquele 
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conhecido médico daquela conhecida televisão (UOL, 
2020).

Finalmente, conclui o discurso ao mencionar possíveis tratamentos 
futuros e a sua fé em Deus, nos médicos e nos cientistas nacionais e 
internacionais, além de pedir calma e união.

A fala de Bolsonaro destaca o limite do alcance do vírus: “o grupo 
de risco é o das pessoas acima dos 60 anos”, “90% de nós não teremos 
qualquer manifestação” e, “[seria] uma gripezinha ou resfriadinho”. 
Esse “pequeno” alcance do vírus é usado como argumento para justificar 
o abandono de medidas de isolamento. Isso sugere que o presidente 
buscava promover a calma. Contudo, tal argumentação vai na contramão 
das imagens de sofrimento presentes na potência imaginativa de muitos 
brasileiros que observaram o impacto tenebroso que o vírus teve sobre 
a China, a Itália, a França e em diversos outros países. Para uma grande 
parcela dos brasileiros, a Covid-19 já havia sido estimada como algo 
perigoso. 

Assim, uma possível perspectiva sobre o discurso de Bolsonaro é 
que este desrespeita as vítimas (inclusive as futuras) justamente por 
minimizar a gravidade da pandemia. 

Seja porque pertence ao grupo de risco, possui uma pessoa querida 
que está no grupo de risco ou enxerga a possibilidade de pertencer 
aos “10%” de pessoas que sofrerão uma manifestação mais séria do 
vírus, uma parte do auditório se identifica com a “minoria” de pessoas 
desconsiderada pelo pronunciamento. Logo, tal identificação resultará 
em reações passionais.

Aristóteles (Ret., II, c 2) define a cólera como o desejo de se vingar 
de uma manifestação de desprezo, seja a vingança da própria vítima ao 
despeito da pessoa irada, seja em relação a alguém querido. Assim, a 
cólera é uma possível reação passional ao pronunciamento de Bolsonaro. 
Conforme já explorado, de maneira resumida, isso ocorre porque o 
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Presidente argumenta que o vírus só afeta uma pequena parcela de 
pessoas, portanto, a normalidade deve ser retomada; contraria as imagens 
e as estimativas presentes nas potências imaginativa e memorativa do 
auditório acerca da pandemia; despreza as vítimas (atuais e possíveis) 
da Covid-19. Sendo assim, o contexto cognitivo, em conjunção com uma 
eventual identificação com as vítimas mencionadas, pode desencadear 
a cólera.

As presentes reflexões não visam construir uma análise retórica 
completa. Entretanto, é importante notar como os conceitos tomistas 
(sentido comum, potência imaginativa, potência estimativa e potência 
memorativa) e os conceitos de Figueiredo (a Trajetória das Paixões e, 
sobre tudo, a fase da identificação) ampliam a possibilidade analítico-
descritiva das plausíveis mudanças psicofísicas causadas pelo discurso 
retórico. Portanto, para oferecer novas ferramentas analíticas aos 
analistas da Retórica, propõe-se a integração dos sentidos internos 
tomistas com a Trajetória das Paixões ampliada, por meio da qual os 
sentidos internos agiriam após a etapa da disponibilidade, porém, antes 
da identificação:

Figura 2 – Integração dos sentidos internos tomistas à Trajetória das Paixões

 Fonte: elaboração do autor
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cOnsiderações finais

Aquino compreende Aristóteles mais 
do que este compreende a si mesmo. 

(Dorothae Frede)

Devem-se buscar releituras amplas do corpus aristotélico, auxiliadas 
pelo corpus tomista. Elas são o caminho para a aquisição de novos 
conhecimentos retóricos. Reler Aristóteles é necessário, ao menos, 
por dois motivos: primeiramente, houve uma mudança sobre o foco 
da Retórica; em segundo lugar, a modernidade trouxe consigo novos 
meios e contextos de comunicação. A Retórica nasceu de uma exigência 
pragmático-jurídica (REBOUL, 2009): no início, ela era transmitida 
de oradores para oradores e mobilizada em tribunais e assembleias. 
Atualmente, ela serve também como uma ferramenta analítica. Essa 
mudança de paradigma, do pedagógico para o analítico (VIDAL, 2020), 
ampliou o alcance da Retórica e exigiu de analistas modernos releituras 
de obras retóricas clássicas. 

Ressalte-se, ainda, que a Retórica não mais se limita aos campos 
destacados por Aristóteles, a saber, o jurídico, o político e o epidíctico. 
Reboul (2004, p. 41), aliás, amplia o campo da Retórica para incluir a 
pregação, a propaganda e a publicidade. E isso não é demérito do 
estagirita, já que seria inconcebível exigir que seu tratado bimilenar 
servisse de base para uma análise de um pop-up no Facebook, por 
exemplo, sem alguma releitura.

Nesse contexto, é importante frisar que essas releituras devem ser 
amplas, incluindo todo o corpus aristotélico, e não somente A Retórica.
Isso ocorre por um motivo bem simples: “Aristóteles aplica [à Retórica] 
numerosos conceitos e argumentos que também são tratados em seus 
escritos lógicos, éticos e psicológicos” (RAPP, 2010, n.p. tradução nossa15). 

15  Aristotle applies numerous concepts and arguments that are also treated in his logical, 
ethical, and psychological writings.
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De tal forma, ampliar o domínio sobre o conhecimento aristotélico extra 
retórico equipara-se a vislumbrar os mecanismos internos da Retórica. 
Por ilustrar, para elaborar a Trajetória das Paixões, Figueiredo buscou 
conhecimentos presentes em outras obras aristotélicas, como Da Alma 
e Ética a Nicômaco. O resultado foi a formulação de uma poderosa 
ferramenta analítica que pode proporcionar análises mais ricas e 
perspicazes em relação à investigação do pathos.

Em vista disso, retoma-se, então, a relevância de Aquino. O domínio 
que ele possui sobre as teorias aristotélicas ultrapassa, para alguns, 
o do próprio Aristóteles (FREDE, 1992). A presente reflexão arranha a 
superfície do que as obras tomistas podem proporcionar à Retórica. 
Aquino escreveu em seus tratados sobre emoções, ações humanas, 
hábitos, razão, lógica, ética e força de vontade humana. Muitas de suas 
reflexões partem e são compatíveis com a perspectiva aristotélica. 
Qualquer uma dessas reflexões pode esconder o próximo avanço da arte 
retórica. Por isso, suas obras, em conjunto com a totalidade do corpus 
aristotélico, devem ser mobilizadas para elevar a tradição retórica 
aristotélica.
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“ACREDITAR É O QUE NOS MOVE”: PAIXÕES DO 
AMOR E DA CONFIANÇA COMO ELEMENTOS DE 

PERSUASÃO EM UM FILME PUBLICITÁRIO

Priscila Antunes de Souza1

Por elas mesmas, as palavras “inclusão” e “deficiência” despertam 
emoções, seja por possuirmos empatia ou identificação com as pessoas 
mais vulneráveis, seja por estarmos entre aqueles que a sociedade, de 
alguma maneira, exclui, ou, ainda, por termos alguém próximo que seja 
portador de alguma diversidade funcional2 ou sofra exclusão.

Para que essas pessoas tenham voz e os seus direitos respeitados, 
este é um assunto que necessita de constante discussão. Por essa razão, 
a escolha do tema relacionado à inclusão e à diversidade funcional 
mostrou-se propícia. 

Há indícios de que a luta para que as pessoas com alguma diversidade 
funcional tivessem seus direitos garantidos data dos primórdios das 
civilizações quando sequer eram consideradas como seres humanos. 
Como os homens viviam exclusivamente da caça e tinham que se 
mudar constantemente, aqueles que apresentavam diversidades 
 funcionais eram deixados para trás, sendo abandonados, devido às suas 
condições, em um ambiente extremamente hostil.

1 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.
2 O termo “diversidade funcional” foi proposto, pela primeira vez, em 2005, no Fó-
rum de Vida Independente, na Espanha. Sabemos que a escolha lexical produz senti-
do e indica o posicionamento ideológico das pessoas, em virtude disso, optamos, no 
texto, pelo uso do termo “diversidade funcional” no lugar de “deficiência/deficiente”. 
A escolha também se dá porque entendemos que as palavras “deficiência/deficiente” 
podem parecer pejorativas ou indicar apenas os aspectos negativos das características 
pessoais.
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Por outro lado, alguns povos tratavam essas pessoas sem segregação 
ou ainda como se fossem divindades ou detentoras de poderes especiais, 
como nos conta Otto Marques da Silva (1987) em seu livro A epopeia 
ignorada: a pessoa deficiente na história do mundo de ontem e de hoje. Por 
exemplo, no mundo egípcio, os portadores de diversidades funcionais 
exerciam atividades cotidianas, como trabalhar e fazer parte das 
camadas sociais. Silva (1987) pontua também que esses povos cuidavam 
e respeitavam essas pessoas como um dever moral.

A Segunda Guerra Mundial tinha como uma de suas bases ideológicas 
a eugenia3, contudo, com a evolução das civilizações e o aperfeiçoamento 
da ciência, verifica-se que as pessoas com diversidades funcionais 
começaram a ter os seus direitos reconhecidos, em especial, após essa 
grande guerra.

Em 1945, foi assinada a Carta das Nações Unidas, a qual inaugurou 
uma nova era de lutas em favor dos direitos e do respeito a todas as 
pessoas. Nessa esteira, em 1948, foi criada a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos que, em seu preâmbulo, reitera o valor ao respeito e à 
proteção dos direitos humanos. No Brasil, esses valores foram afirmados 
somente em 1988, com a promulgação da Constituição Federal.

 Por fim, destaca-se a Convenção dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência, de 2006, adotada pela ONU em reunião da Assembleia 
Geral, para comemorar o Dia Internacional dos Direitos Humanos, que 
demonstra o compromisso de mais de 170 países subscritores, inclusive o 
Brasil, o qual promulgou, em 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência 
– lei nº 13.146/15.

3 De acordo com o dicionário Houaiss eletrônico (2009), eugenia é a “teoria que busca 
produzir uma seleção nas coletividades humanas, baseada em leis genéticas”. A euge-
nia não foi a base do nazismo, mas Hitler tinha como projeto purificar a sociedade 
germânica daqueles que eram considerados “indesejáveis”. Para isso, entendia que era 
necessária a eliminação dos que sofriam de doenças graves ou de alguma incapacidade 
física.
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Essa breve digressão sobre a história dos direitos das pessoas com 
diversidade funcional faz-se necessária para analisarmos o vídeo de uma 
campanha publicitária (com a técnica da animação) da empresa de LG – 
LUGAR DE GENTE, organização comercial que está há mais de 35 anos 
no mercado. Atualmente, é a maior empresa brasileira especializada em 
soluções de tecnologia para gestão de pessoas. Em suas políticas, parece 
ter preocupação com os aspectos sociais e humanitários, pois elenca, 
como seus valores, a cumplicidade, o humanismo e a superação. Acredita-
se que, em razão disso, quis veicular a publicidade aqui analisada.

Figura 1 – Missão institucional da empresa

Fonte: Disponível em: https://www.lg.com.br/quem-somos. Acesso em: 30 jul. 2020. 

O vídeo em questão foi produzido pelo Graphicinema – estúdio de 
animação e pela agência ANP Propaganda, e disponibilizado no YouTube 
em 17 de dezembro de 20194. Hoje, conta com 1.841.370 visualizações e 18 

⁴ Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Oerly5c7AxE. Acesso em: 16 
jun. 2020.
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comentários. Na página do Facebook5 da empresa, o vídeo foi visto por 
mais de 313 mil pessoas até 15 de junho de 2020.

A campanha tem como slogan: Acreditar é o que nos move. Por meio 
dele, a empresa pretendeu desejar um bom ano aos seus parceiros e 
colaboradores, no início de 2020, incentivando-os a acreditar em seu 
potencial.

cOnteúdO narrativO dO vídeO analisadO

A narrativa do vídeo se dá dentro de uma sala de aula de balé, em 
que figuram três alunas (duas brancas, sendo que uma delas faz uso de 
óculos de grau, e uma negra), todas aparentam ter idade entre 10 e 12 
anos, além da presença da professora, que é negra. A história inicia-se 
com a professora ensinando os passos de balé às alunas. Do lado de fora, 
pela janela, uma jovem assiste à aula. A aluna negra percebe a presença 
dessa jovem e não consegue desempenhar bem os passos da dança, o 
que desperta certa impaciência em sua professora. Após o término da 
aula, essa aluna permanece na sala e repete os passos da dança, sem 
demonstrar melhoras em sua performance, enquanto a garotinha, que 
está do lado de fora, continua observando-a pela janela. Triste, a bailarina 
desiste e resolve parar seus treinos, pega sua mochila e vai embora da 
sala de balé. Na caminhada para casa, encontra-se com a menina que a 
espiava, e rapidamente, ambas simpatizam uma com a outra. 

Na sequência, o vídeo passa para a imagem de um relógio e da 
professora impaciente com a demora da aluna negra. Na sala, estão 
apenas a professora e as duas outras alunas. Inesperadamente, a porta 
se entreabre e a bailarina atrasada recebe a repreensão da professora. 
Ela não se importa, abre a porta com certa dificuldade e chama alguém 
para adentrar à sala. A professora e as demais alunas olham com 
espanto, pois a jovem (a que assistia às aulas de fora) é cadeirante. Ela 
está vestida para a aula de balé, inclusive está com os cabelos presos em 

5 Disponível em: https://www.facebook.com/lglugardegente. Acesso em: 16 jun. 2020.
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coque. Ambas entram imponentes e posicionam-se. A jovem cadeirante 
executa o passo brilhantemente e recebe aplausos de todas. A professora 
parece surpresa. Em seguida, a aluna que nunca realizava os passos bem, 
desempenha-os perfeitamente e, por isso, recebe os aplausos também, 
além do olhar de admiração da professora. Imediatamente, toda feliz, 
corre para abraçar a nova amiga cadeirante e todas as ovacionam. No 
desfecho da narrativa, elas parecem contentes e realizadas. Nesse 
momento, a mensagem da campanha surge textualmente: ACREDITAR 
É O QUE NOS MOVE. Por fim, o logo da empresa aparece para fechar o 
vídeo, apresentando o emissor da mensagem, a empresa LG – LUGAR 
DE GENTE.

Vale ressaltar que o vídeo é publicitário e institucional, por isso, 
possui pretensões definidas, como a preocupação com as questões 
sociais. Nesse contexto, o seu intuito é fazer com que as pessoas se 
interessem ou comprem os produtos que a empresa tem a oferecer por 
se identificarem com os ideais da marca. 

elementOs de persuasãO dO vídeO analisadO

A teoria Retórica tem muito a nos ensinar sobre as diversas formas 
de convencimento e persuasão, as quais podem se dar por argumentos 
lógicos (logos), pela figura de quem (ethos) profere o discurso ou pelo 
despertar de paixões (pathos). Evidencia-se que o convencimento em 
campanhas publicitárias, particularmente, utiliza-se de elementos 
passionais para angariar a atenção e a adesão do seu auditório. Ademais, 
as campanhas publicitárias, em que tudo deve ser pensado para que 
a persuasão ocorra, possuem, como verdadeiro objetivo discursivo, 
convencer o auditório a comprar, consumir, aderir a uma ideia e agir 
de determinada forma para fazer uso dos produtos ou dos serviços 
anunciados pela marca.

Assim, quando analisamos os diversos elementos do vídeo em 
questão, verificamos que toda a sua composição foi pensada para que 
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ele fosse persuasivo: cores, música, temática inclusiva, empatia entre as 
protagonistas, desenho das personagens e narrativa. Contudo, observa-
se que o vídeo não vende produto ou serviço algum da marca que o 
veicula, apenas demonstra a sua preocupação com algumas questões, 
como a empatia, a inclusão, a perseverança, a amizade, a crença em si 
e a superação.

Quando uma empresa veicula uma ideia e não um produto, a 
publicidade tenta levar o auditório a refletir sobre os pensamentos que 
permeiam a marca. Para isso, precisa fazer com que o público se sinta 
inserido, instigado, representado, provocado e, até mesmo, desafiado. 
Desse modo, conseguirá chamar a atenção dos consumidores para as 
questões apresentadas e para aquilo que ela quer expressar, de forma a 
aproximar o auditório da marca por meio dos elementos de persuasão.

Por isso, no início deste capítulo, proferiu-se que a inclusão e a 
diversidade funcional, por si sós, despertavam emoções, pois a temática 
e o tipo de narrativa desenvolvida no vídeo despertam vários sentimentos 
em seu auditório, fato que pode ser verificado nos comentários postados 
na divulgação do vídeo no YouTube e no Facebook.

Percorremos também a trajetória da conquista do direito das pessoas 
com diversidade funcional para demonstrar que antes essas pessoas 
sequer eram consideradas como seres humanos, sendo sacrificadas 
ou deixadas à própria sorte. Discutiu-se também o fato de que poucas 
sociedades as respeitavam ou as tratavam com alguma dignidade ou de 
forma especial. Dessa maneira, nota-se que os direitos e as garantias 
das pessoas com diversidade funcional foram conquistados aos poucos, 
por essa razão, as leis e os tratados específicos não devem, de forma 
alguma, ser desrespeitados.

Para tanto, a propaganda analisada posicionou-se no sentido de 
trazer alguns marcadores sociais: a diversidade funcional e a pessoa 
negra. Contudo, a análise aqui proposta abordará apenas a questão da 
diversidade funcional, que é o objeto do nosso estudo.
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Com muita sutileza, esse vídeo publicitário lida com as diversas 
dificuldades de aceitação e de inclusão das pessoas com diversidades 
funcionais, o que mostra que elas são tão capazes quanto as que não 
possuem necessidades especiais, julgadas como “perfeitas”.

Assim, a possibilidade de veiculação desse vídeo e a sua receptividade 
pelo público só são possíveis, nos dias de hoje, devido à luta pela 
conquista dos direitos das pessoas com diversidades funcionais e a sua 
aceitação como membros da sociedade, conteúdo este que pode e deve 
circular em todos os espaços. No caso do vídeo, infere-se que a jovem 
cadeirante é aprendiz (quando aprende os passos do balé), dançarina 
(quando consegue executar os passos) e professora (quando ensina a 
amiga a desempenhar a dança), portanto, em sua postura, ela evidencia 
a sua conquista e a sua possibilidade de ocupar qualquer lugar que 
queira, com igual capacidade.

Mediante todos esses aspectos, entende-se que o vídeo capta a 
atenção e convence e/ou persuade quem o assiste por meio do despertar 
das paixões. Acredita-se, então, que as paixões do amor e da confiança 
são aquelas responsáveis pela adesão do auditório à ideia da marca, 
sendo o que move as pessoas a comprar o produto ou contratar o serviço 
do anunciante.

paixões dO amOr/amizade e da cOnfiança

Antes de adentrarmos nos elementos retóricos que evidenciam 
as paixões no vídeo em análise, faremos uma breve incursão sobre as 
paixões do amor e da confiança. Elas nos parecem ser as que poderiam 
levar o auditório a aderir às ideias da marca, a fim de consumir os 
produtos e os serviços oferecidos pela empresa.

Para Aristóteles (2015, p. 1214), “amar é querer para alguém aquilo 
que pensamos ser uma coisa boa, por causa desse alguém e não por 
causa de nós”. No trecho, nota-se que o filósofo entende que aquele que 
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se alegra com a alegria e se entristece com a tristeza do outro também 
é amigo dele. 

Para  o contexto em análise, apoiamo-nos nas palavras do mesmo 
mestre quando nos ensina que podemos considerar nossos amigos “os 
que são agradáveis no seu trato de convivência, como os complacentes 
e os que não espreitam toda e qualquer ocasião para refutar os nossos 
erros e não são amigos de brigas, nem de discórdias” (ARISTÓTELES, 
2015, p. 125). 

Complementando, podemos acrescentar que “com amigos não nos 
envergonhamos” (ARISTÓTELES, 2015, p. 126), e por isso se é amigo de 
quem não finge e daqueles que conseguem expor suas fraquezas.

Desse modo, a paixão do amor/amizade pode ser despertada pela 
narrativa, pois ela nos mostra a alegria de ver alguém superar as suas 
próprias limitações; o fracasso de uma das protagonistas, sem que ela 
fosse motivo de vergonha ou zombaria para as demais personagens; e 
as limitações das protagonistas, as quais expõem as suas fraquezas e, 
juntas, apoiam-se para que possam superar os obstáculos.

Quanto à paixão da confiança, na obra Retórica das paixões, Aristóteles 
(2000, p. 35) diz que a “esperança é acompanhada da suposição de que os 
meios de salvação estão próximos”. Além disso, ela vem acompanhada de 
“reparação e de proteção”. Contudo, para o contexto do vídeo, as últimas 
considerações do mestre sobre a confiança definem perfeitamente a 
paixão desencadeada: “acontece quando, numa determinada empresa, 
pensamos que nada teremos de sofrer [nem sofreremos] ou que vamos 
ter êxito” (ARISTÓTELES, 2015, p. 130).

Na obra Ética a Nicômaco, Aristóteles (1991, p. 38) nos presenteia com 
a seguinte definição de confiança em relação à proporcionalidade: “senti-
los na ocasião apropriada, com referência aos objetos apropriados, para 
com as pessoas apropriadas, pelo motivo e da maneira conveniente, 
nisso consistem o meio-termo e a excelência característicos da virtude”.
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Dessa forma, entende-se que a paixão da confiança pode ser 
despertada no contexto do vídeo quando as duas protagonistas se apoiam 
e dividem um sentimento de superação para que possam alcançar os 
seus objetivos; e quando ambas se ajudam, o que revela que uma pode 
contar com a outra. Já sobre o conteúdo do vídeo, ao ser veiculado por 
uma empresa, esta demonstra a sua preocupação com causas sociais e 
questões importantes, como a inclusão, o que faz com que as pessoas se 
identifiquem com ela.

Assim, analisaremos o eclodir das emoções dentro do conceito teórico 
da “trajetória das paixões”, desenvolvido por Figueiredo (2018, 2019, 2020), 
ao examinar o percurso das paixões que passa pela Disponibilidade, pela 
Identificação, pelo Despertar da Paixão, pela Mudança de Julgamento 
e pela Ação. Para verificar outros meios retóricos, como a linguagem 
multimodal, traremos os ensinamentos de Dondis (2003) e Farina (2006) 
quanto às artes visuais, e os de Cooke (1959), Jourdain (1998), Souza (2019) 
e Sloboda (1998) sobre os elementos musicais.

da dispOnibilidade

Com o intuito de verificar a disponibilidade das paixões, 
evidenciaremos o auditório para quem o discurso é proferido, pois, 
como bem nos esclarece Figueiredo (2020, p. 35), o orador deve conhecer 
o seu auditório, as suas motivações e os seus valores para ter “precisão 
e segurança em seu caminho argumentativo”.

Como já dito no início deste texto, algumas pessoas podem estar 
mais disponíveis emocionalmente para o vídeo em análise, uma vez 
que possuem, na memória, algo que pode ser (re)ativado, já que o tema 
abordado se relaciona com inclusão e diversidade funcional. 

Portanto, estamos diante de um auditório universal, pois a 
argumentação se baseia em valores universais, os mesmos pautados na 
Declaração Universal dos Direitos do Homem. Nesse caso, a mensagem 



trajetória das paixões: uma retórica da alma

463

que a publicidade transmite é de identificação, empatia e inclusão, o 
que torna a marca consolidada por aqueles que prezam por tais valores. 
Dessa forma, quando o vídeo é veiculado e consegue chamar a atenção 
de quem o assiste, verifica-se que algo, no interior dessa pessoa, foi 
acionado, o que a faz disponível para que as paixões sejam acessadas. 

No momento em que a narrativa se desenvolve, os elementos 
da memória podem vir à tona, despertando as paixões que estavam 
disponíveis. Com isso, o espectador passa para o estágio de identificação 
com as personagens e com a marca que veicula a propaganda.

da identificaçãO

A marca que veicula a propaganda utiliza-se de valores universais para 
transmitir a sua mensagem. Assim, tenta atingir o público consumidor, 
alcançando os prováveis consumidores e pessoas aparentemente 
desinteressadas, as quais, por acaso, podem se identificar com a empresa 
em razão da temática por ela abordada. O uso dos valores universais 
pelo orador tende, dessa forma, a angariar a confiança de possíveis 
consumidores, propiciando uma menor rejeição da marca.

Portanto, esse segundo momento do percurso analítico da “trajetória 
das paixões” deve ser examinado, em relação ao vídeo, pela forma como 
a narrativa é proposta, o que pode ocorrer, pela identificação com os 
propósitos da marca, com aquilo que ela representa e com as ideias e os 
valores que ela reafirma; pela história de superação ali contada; e pelos 
elementos de design do vídeo, como cores, formas e música.

A estratégia escolhida pelo orador para que o auditório se identifique 
com o vídeo e, consequentemente, com a marca que o veicula, foi a 
narrativa de superação de obstáculos, dada pelas presenças da garota 
com diversidade funcional e da bailarina que não consegue executar os 
passos da dança. Com essa forma de contar a história, o orador pode 
ter tido a expectativa de despertar, no auditório, processos identitários, 
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acionando memórias e fantasias que se relacionam com uma ou mais 
personagens do vídeo. Cada personagem pode despertar emoções 
diferentes e em momentos distintos, pois exibem situações, vivências, 
memórias, ideais ou expectativas relacionadas com a vida de quem 
assiste ao vídeo.

Logo, a história contada é capaz de mexer com a imaginação do 
espectador e, até mesmo, fazer com que retome memórias passadas e 
(re)lembre de histórias e acontecimentos vividos quanto à superação, à 
aceitação, à discriminação e aos seus limites.

Nos comentários6 do Facebook, vê-se que algumas pessoas se 
identificaram com o vídeo exatamente porque sentem, em suas 
realidades, as dificuldades de ser uma pessoa com diversidade funcional 
ou porque vivenciam situações que envolvam o tema.

 Figura 2 – Primeiro comentário                                     Figura 3 – Comentário 2

Fonte: Facebook. Disponível em: https://www.facebook.com/lglugardegente. Acesso 
em: 16 jun. 2020.

⁶Os nomes e as fotos do perfil foram riscados para preservar a privacidade. Pelo mes-
mo motivo, nas figuras: 4, 5, 6, 7 e 8, os nomes marcados nos comentários também 
foram riscados..
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Figura 4 – Respostas ao comentário 2                            Figura 5 – Comentário 3

Fonte: Facebook. Disponível em: https://www.facebook.com/lglugardegente. Acesso 
em: 16 jun. 2020

Figura 6 – Comentário 4                                       Figura 7 – Comentário 5

Fonte: Facebook. Disponível em: https://www.facebook.com/lglugardegente. Acesso 
em: 16 jun. 2020
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Figura 8 – Comentário 6

Fonte: Facebook. Disponível em: https://www.facebook.com/lglugardegente. Acesso 
em: 6 jun. 2020

Nesses comentários, percebe-se que as pessoas que passaram 
ou passam por situações semelhantes comentam, demonstrando 
identificação com o tema. Outras pessoas marcaram conhecidos que, 
possivelmente, também irão se ver no vídeo.

De acordo com essa demonstração, verifica-se que a identificação do 
auditório com o vídeo/marca, de fato, ocorreu. Dessa forma, passaremos 
à análise da terceira etapa do percurso da “trajetória das paixões”.

despertar da paixãO

Essa fase do conceito teórico da “trajetória das paixões” relaciona-se 
às modificações que as pessoas percebem em si no momento em que 
as emoções são despertadas. Pelos comentários feitos nas postagens 
no YouTube e no Facebook, pode-se verificar que algumas pessoas 
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relataram situações pessoais de suas vidas e, talvez, tenham tido reações 
emocionais físicas (choro, riso, arrepio, dor, etc.).

Nota-se, nesse contexto, que os elementos – como cores, formas e 
música –, que compõem o vídeo, podem, mesmo que inconscientemente, 
despertar emoções no auditório, pois, principalmente nas produções 
audiovisuais, cada elemento é pensado para convencer o público e trazer 
verossimilhança às cenas.

De acordo com as teorias mencionadas, observa-se que as cores, 
as formas e a música, bem como a maneira como interagem dentro da 
produção publicitária, trazem elementos que podem ajudar na captação 
do interesse do auditório e, por conseguinte, no despertar das emoções.

Ao observarmos os quadros a seguir, notamos que os elementos que 
se sobressaltam são as cores (os diversos tons da cor amarela nas cenas 
em geral, a cor azul e a cor vermelha, quando a narrativa começa a se 
desenrolar) e as formas geométricas (quadrados e círculos). Vejamos:

Figura 9 – Sala de balé                                   Figura 10 – Jovem espiando a aula

Fonte: YouTube. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Oerly5c7AxE. 
Acesso em: 15 jun. 2020.
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Figura 11 – Professora ensinando                         Figura 12 – Jovem espiando a aula 2

Fonte: YouTube. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Oerly5c7AxE.
 Acesso em: 15 jun. 2020.

Figura 13 – Apresentação das alunas                           Figura 14 – Aluna se atrapalha 

Fonte: YouTube. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Oerly5c7AxE.
 Acesso em: 15 jun. 2020.

Figura 15 – Aluna treinando sem êxito            Figura 16 – Aluna triste por se achar incapaz

Fonte: YouTube. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Oerly5c7AxE.
Acesso em: 15 jun. 2020.
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Figura 17 – Alunas indo embora do balé                 Figura 18 – Aluna caminhando e triste

Fonte: YouTube. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Oerly5c7AxE.
Acesso em: 15 jun. 2020.

Figura 19 – Meninas encontrando-se                       Figura 20 – Relógio da sala de balé

Fonte: YouTube. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Oerly5c7AxE. 
Acesso em: 15 jun. 2020.

Figura 21 – Professora impaciente                                   Figura 22 – Porta da sala 

Fonte: YouTube. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Oerly5c7AxE.
 Acesso em: 15 jun. 2020.
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Figura 23 –  Aluna na porta                          Figura 24 – Apresentação da nova aluna

 Fonte: YouTube. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Oerly5c7AxE.
Acesso em: 15 jun. 2020.

Figura 25 – Aluna nova confiante                     Figura 26 – Realização do passo de balé

 Fonte: YouTube. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Oerly5c7AxE.
Acesso em: 15jun. 2020.

Figura 27 – Aluna executa passo perfeitamente                   Figura 28 – Todas aplaudem

Fonte: YouTube. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Oerly5c7AxE.
Acesso em: 15 jun. 2020.
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Fonte: YouTube. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Oerly5c7AxE. 
Acesso em: 15 jun. 2020.

Figura 31 – Amigas se abraçam                                  Figura 32 – Todas alegram-se

Fonte: YouTube. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Oerly5c7AxE. 
Acesso em: 15 jun. 2020.

sObre O pOder retóricO das cOres: amarelO, azul e 
vermelhO

Dondis (2003, p. 64), em seu livro Sintaxe da linguagem visual, explica 
que:

Enquanto o tom está associado a questões de sobrevivência, 
sendo, portanto, essencial para o organismo humano, a 
cor tem maiores afinidades com as emoções. [...] A cor 
está, de fato, impregnada de informação, e é uma das 
mais penetrantes experiências visuais que temos todos 
em comum. Constitui, portanto, uma fonte de valor 
inestimável para os comunicadores visuais. [...] E a tudo 

Figura 29 – Aluna realiza passo perfeitamente                 Figura 30 – professora admirada
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associamos um significado. Também conhecemos a cor em 
termos de uma vasta categoria de significados simbólicos.

Assim, “como a percepção da cor é o mais emocional dos elementos 
específicos do processo visual, ela tem grande força e pode ser usada 
com muito proveito para expressar e intensificar a informação visual” 
(DONDIS, 2003, p. 69). 

Verifica-se que as cores mais presentes no vídeo são as chamadas 
primárias: amarela, azul e vermelha. Cada uma delas “representa 
qualidades fundamentais. O amarelo é o que se considera mais próximo 
da luz e do calor; o vermelho é a mais ativa e emocional; o azul é passivo 
e suave” (DONDIS, 2003, p. 65). Vejamos o círculo cromático:

Figura 33 – Círculo cromático

Fonte: site Vida de Professor de Arte
Disponível em: http://vidadeprofessor.pro.br/circulo-cromatico.

 Acesso em: 29 jul. 2020.
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Em consideração à referida emotividade das cores, os significados 
das cores amarelo, azul e vermelho são os que mais se destacam no 
vídeo. Para melhor visualização das características retóricas de cada 
uma delas, fizemos um quadro com as qualidades de cada uma e, nas 
semelhanças, marcamos as palavras nas respectivas cores. Vejamos:

Quadro 1 – Características das cores

Fonte: elaborado pela autora
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Além disso, até esse ponto, o espectador ainda não tem elementos 
para entender a história por completo.

Dessa forma, nota-se que as cores dão pistas: os diversos tons de 
amarelo demonstram a inclusão, a reunião e o pertencimento a algum 
lugar, mesmo que, no vídeo, a bailarina negra não pareça estar pronta 
para fazer os passos da dança. A cor também oferece indícios de que, do 
lado de fora, há alguém excluído daquele círculo de pessoas e que, talvez, 
queira dele fazer parte enquanto o observa. Portanto, a cena evidencia 
que a garotinha que olha pela janela é uma pessoa excluída, seja pela 
pobreza, pela diversidade funcional ou por qualquer outra condição. Ela 
observa as demais meninas numa situação de passividade, olhando e 
desejando pertencer àquele lugar. Nessa altura da narrativa, ainda não 
temos elementos para fazer inferências.

Sobre esse contexto, percebe-se que as cores, assim como os 
elementos da narrativa, mexem com o imaginário do espectador, pois, 
inicialmente, apenas pistas são dadas, uma vez que somente ao final do 
vídeo descobriremos que a garotinha que olha pela janela é uma pessoa 
com diversidade funcional. Ademais, só no final, verifica-se que a garota 
com diversidade funcional é quem inclui a colega negra, uma vez que faz 
dela uma bailarina capaz. Por fim, destaca-se o fato de que a garota da 
cadeira de rodas é inserida nas aulas de balé por ter habilidades na dança. 
Isso também mexe com o imaginário e desconstrói (pré)conceitos, pois 
o habitual é que os considerados “capazes e perfeitos” prestem ajuda 
e apoio àqueles que sofrem com alguma diversidade funcional e não o 
contrário, como acontece no vídeo.

Ao final da história, nota-se que, provavelmente, as paixões do amor 
e da confiança podem ser as mais afloradas porque são paixões que 
associam e unem as pessoas diante de um mesmo objetivo. Como bem 
nos esclarece Meyer (2000, p. XL), no seu prefácio à obra Retórica das 
paixões, a paixão é a:
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Reflexão sobre o que somos porque o Outro é, pelo exame 
do que o Outro é para nós.  Lugar em que se aventuram a 
identidade e a diferença, [...] respostas às inferioridades e 
às superioridades, [...] as paixões cristalizam as relações 
recíprocas e fixam as imagens da própria natureza do eu 
no outro.

Dessa forma, a narrativa do vídeo leva a crer que algo de bom vai 
acontecer naquela história. Em seu término, acredita-se que emoções 
positivas virão à tona. Para algumas pessoas, de acordo com a sua 
história de vida, esse vídeo poderá significar muito mais que apenas uma 
publicidade, ou seja, pode tonar-se um modo verdadeiro de discussão 
sobre inclusão e aceitação.

Retomando a força retórica das cores, verifica-se que a cor vermelha 
começa a fazer parte da narrativa quando a garotinha está ensaiando 
os passos sozinha. Nesse momento, sua mochila aparece bem pequena 
ao fundo (Figura 15). Adiante, o objeto vai ganhando espaço nas cenas. 
Em seguida, a garota a coloca sobre os ombros e sai da sala de balé 
(Figura 16). Nas figuras 17 a 19, a cor vermelha destaca-se à medida que a 
mochila e o cabelo ruivo da garota com diversidade funcional são postos 
de maneira mais aproximada no vídeo. No final – figuras seguintes –, 
verificamos que o cabelo ruivo da garotinha parece dar vida à cena, o 
que traz significação de vitalidade e alegria.

Conforme Farina (2006), em seu livro Psicodinâmica das cores em 
comunicação, há várias significações para as cores amarela, vermelha 
e azul:

A cor pode ser um elemento de peso. Uma composição 
pode ser equilibrada ou desequilibrada, dentro de um 
espaço bidimensional, pelo jogo das cores que nele atuam. 
Esse equilíbrio pode ser proporcionado pelas sensações 
suscitadas pela cor, adequando cada uma ao espaço que 
deve ocupar: as cores quentes necessitam de um espaço 
menor, pois se expandem mais; as cores frias necessitam 
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de mais espaço, pois se expandem menos. [...] O vermelho, 
por exemplo, tem uma representação vibrante, o amarelo, 
de expansão e o azul, de fechamento, de vazio (FARINA, 
2006, p. 17). 

O mesmo autor nos apresenta a Teoria de Hering, a qual nos ensina 
que existem três cores primárias (Figura 33), sendo que o amarelo tem 
o azul como seu negativo. No vídeo, parece-nos bem significativa essa 
percepção: do lado de dentro da sala de balé, predomina a cor amarela e, 
do lado de fora, a cor azul, como representações dos lados opostos de cada 
uma das protagonistas. Observa-se, desse modo, que uma quer pertencer 
ao mundo da outra e vice-versa. A primeira, por não estar incluída na 
sala de balé, o que a faz sofrer com a diversidade funcional; e a segunda, 
por não conseguir executar os passos ensinados pela professora, o que 
também causa sofrimento. O contraste dado entre as cores negativa 
e positiva, isto é, entre azul e amarelo, remete-nos aos opostos, as 
nossas dificuldades internas, nesse momento, a paixão do amor pode 
ser intensificada, pois o espectador se identifica com quaisquer das 
protagonistas ou até mesmo com as duas simultaneamente.

No instante em que a jovem adentra a sala com sua roupa e sua 
cadeira de rodas azul, aliadas à cor vermelha de seu cabelo (Figuras 24 
e 25), a sala enche-se de alegria: primeiramente, pelas expressões das 
personagens no vídeo e, em segundo lugar, porque outras cores foram 
ali inseridas. Antes, as roupas das bailarinas eram apenas negras (Figura 
28). Com a chegada da menina cadeirante, há uma quebra na monotonia 
com seu collant azul e seu cabelo ruivo (Figuras 25 e 26). Anteriormente, 
as cores prevalentes nas paredes, nos quadros, nas sapatilhas, nos 
cabelos e no chão eram variações de tons amarelos (Figuras 9, 11, 13, 21 a 
23). Assim, à medida que a garota ingressa na sala, com sua roupa azul 
e sua cadeira de rodas, também colorida em tons voltados ao azul, e o 
cabelo avermelhado, o clima de tensão termina (Figura 25). 



trajetória das paixões: uma retórica da alma

477

Ainda sobre as cores, Farina (2006, p. 74) também demonstra que a 
“combinação pode considerar-se harmônica: amarelo, verde, azul e um 
laranja-suave, todas com diferentes tons ou com o mesmo tom”, ou seja, 
as cores amarelo e azul dão harmonia às cenas do vídeo sem fazer destoar 
a atenção do espectador para outros lugares que não o da mensagem que 
se quer passar. Porém, ao se inserir a cor vermelha, nosso olhar volta-
se para esse elemento, porque ele dá vida à cena, trazendo felicidade, 
excitação, energia, vivacidade e estímulo, sem deixar de nos apresentar 
o efeito de acolhimento.

A harmonia alcançada na cena das garotas entrando na sala de forma 
imponente, para, na sequência, executarem os passos perfeitamente, 
fazendo com que ganhassem a admiração de todas ali, pode remeter-
nos à paixão da confiança, pois, nesse momento, é despertado um 
sentimento de superação, integração e conquista, emoções estas que 
são variações da sensação da pessoa ao conseguir confiar em si para se 
superar.

Prosseguindo, os estudiosos entendem que as cores podem ser 
chamadas de cores quentes e frias – amarelo e vermelho, são consideradas 
quentes; e azul, fria. Tal classificação, por meio das cores empregadas 
no vídeo, demonstra quase que instintivamente a realidade da menina 
que espia: ela está triste e solitária. Mostra também a realidade da aluna 
que não consegue aprender os passos como sendo uma realidade difícil, 
quase uma guerra com seus próprios obstáculos. Quando os mundos 
das duas meninas se cruzam, percebemos a harmonia existente na 
conjunção das cores.

Sobre isso, Farina (2006, p. 85) afirma que o amarelo parece 
“transbordar de seus limites espaciais com uma tal força expansiva que 
parece invadir os espaços circundantes”, o “vermelho embora agressivo, 
equilibra-se sobre si mesmo” e o azul “cria a sensação do vazio, de 
distância, de profundidade”. Assim, no vídeo, as três forças (cores), 
ao se unirem, preenchem os espaços antes vazios, ou seja, ocorre o 
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preenchimento da realização de cada uma das protagonistas, para que 
a paixão da confiança possa eclodir com a entrada da cor vermelha, 
a qual equilibra o ambiente e traz força às garotas, anteriormente 
desacreditadas em si mesmas.

Dessa maneira, o mesmo autor também demonstra que as cores 
quentes oferecem uma sensação “de proximidade, calor, densidade, 
opacidade, secura, além de serem estimulantes. Em contraposição, as 
cores frias parecem distantes, leves, transparentes, úmidas, aéreas, e 
são calmantes” (FARINA, 2006, p. 86).

Quanto às definições dos significados das cores, Farina (2006, p. 101) 
mostra que o amarelo “remete à alegria, espontaneidade, ação, poder, 
dinamismo, impulsividade”, pode também sugerir “potencialização, 
estimulação, contraste, irritação e covardia” e estar associado “à 
prosperidade, riqueza e à divindade por associação ao dourado”. O autor 
ainda evidencia que, na “China, o amarelo é a cor da perfeição, a cor de 
todas as qualidades nobres. O vermelho é a cor da felicidade e do poder” 
(FARINA, 2006, p. 100).

No mesmo sentido, o azul é a cor mais lembrada pelos ocidentais 
quando “querem referir-se à simpatia, à harmonia, à amizade e à 
confiança”, pode, também, estar associada “a cor do divino, a cor do 
eterno. A experiência continuada converteu a cor azul na cor de tudo 
que desejamos que permaneça, de tudo que deve durar eternamente” 
(FARINA, 2006, p. 102), pode, inclusive, significar a cor do “infinito, do 
longínquo e do sonho: o que é azul parece estar longe: o céu, o horizonte, 
o ar ...”, tem também “conotação de nobreza”.

A partir da simbologia da triangulação das cores primárias (amarelo, 
azul e vermelho), entende-se a existência de dois mundos: o mundo das 
meninas que estão dentro da sala de balé e o mundo da menina que está 
do lado de fora. No contexto, um novo mundo é percebido no momento 
em que a bailarina negra e a bailarina cadeirante entram na sala prontas 
para mostrar as suas superações e as suas evoluções. As garotas que 
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estão na sala são identificadas mais pelos tons de amarelo e representam 
a inclusão, a aprendizagem, os estímulos, a ação e o dinamismo. Já a 
garota do lado de fora é simbolizada pelo azul, como se estivesse em um 
lugar escuro, frio, distante, parado e longínquo.

A cor amarela, de dentro da sala de balé, pode representar movimento 
e a cor azul, do lado de fora, falta de movimento, o que nos remete à 
diversidade funcional. Ademais, o azul pode significar sentimentos de 
realeza e nobreza, os quais são vistos no gesto da menina da cadeira de 
rodas ao querer ensinar a garota que não conseguia aprender; assim, a 
menina cadeirante expressa humanidade. Mas há também uma troca 
no instante em que a menina negra traz a que a ensina para dentro da 
sala e a inclui entre as demais garotas. Nesse caso, a paixão do amor 
pode ser acionada, no público, no ato de assistir à cena. Dessa forma, 
a cor azul, como já dito, por si só, tem características de representar 
a transparência, a simpatia, a harmonia, a amizade, a confiança e os 
sonhos. 

A partir do momento em que a cor vermelha é inserida na narrativa, 
verifica-se que as duas protagonistas se sentem acolhidas uma pela 
outra, sendo que o acolhimento é uma das sensações despertadas 
por essa cor no sentido de fraternidade. Mais uma vez, nota-se que a 
escolha das cores e a inserção de cada uma delas na narrativa ao seu 
tempo mostram a força retórica desses elementos, pois o “vermelho, 
que geralmente remete à atividade, vivacidade e estímulo, associado ao 
amarelo, que gera efeitos de sentido de felicidade e jovialidade, implicam 
juntos em dinamismo e expansão” (FARINA, 2006, p. 123).

Dessa forma, a inserção das cores na publicidade pode ter sido 
proposital para que, de fato, houvesse o despertar das paixões. Assim, 
o espectador pode sentir essas emoções e sair do seu estado passivo, 
instigado por suas próprias paixões, o que o impele a consumir os 
produtos oferecidos pela marca anunciada ou aderir às suas ideias.
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Portanto, mesmo que pareça instintivo, a escolha das cores amarela, 
azul e vermelha não deve ter sido aleatória ou puramente baseada 
em estética. Como proposto pelas teorias apresentadas, elas foram 
utilizadas com o intuito de trazer esses elementos significadores. 
Nesse contexto, essa escolha, mesmo que feita de forma sutil, faz com 
que a disponibilidade das emoções dos espectadores seja aflorada, 
consequentemente, provoca a identificação do público com a marca e 
com as ideias propostas pela empresa.

Conclui-se, portanto, que as cores são um dos elementos retóricos 
utilizados no vídeo para despertar a atenção do auditório, trazer 
elementos que indicam acolhimento e rejeição, fazer a representação 
entre os dois mundos e demonstrar a superação das protagonistas. 

pOder retóricO das fOrmas geOmétricas: quadradO e 
círculO

Além do elemento cor, observa-se que as formas geométricas estão 
presentes no vídeo, dentre elas, o quadrado e o círculo. O primeiro 
aparece no formato dos quadros, da porta, da janela e do desenho do 
piso; já o segundo surge no formato dos óculos de uma das alunas, dos 
brincos, do relógio de parede, dos coques, das luzes e da cadeira de 
rodas.

Sobre isso, Dondis (2003, p. 58) demonstra que ao “quadrado 
se associam enfado, honestidade, retidão e esmero; [...] ao círculo, 
infinitude, calidez, proteção”, o que, para melhor entendimento, pode 
ser visto no quadro:

Quadro 2 – Características das formas geométricas

Fonte: elaborado pela autora



trajetória das paixões: uma retórica da alma

481

Nos primeiros momentos da narrativa, os elementos quadrados 
aparecem mais vezes porque as cenas ainda estão em construção. As 
Figuras 9 a 12, e 15 mostram que a sensação criada é a de enfado, pois a 
bailarina não consegue executar os passos que a professora ensina, ao 
contrário das demais colegas. Ao olhar para a janela, a garota observa 
uma menina espiando a sala de aula, o que gera constrangimento, 
uma vez que ela pode estar fazendo julgamentos sobre o que vê, bem 
como podem estar fazendo também a professora e as demais colegas. 
Por outro lado, o elemento quadrado demonstra a repetição necessária 
que deve ser constantemente executada para que se tenha movimentos 
de danças perfeitos. Já os quadros nas paredes mostram os objetivos a 
serem perseguidos pelas bailarinas, no caso, a perfeição e o sucesso.

O cenário, inicialmente composto por várias formas quadradas, 
começa a ser transformado no momento em que a garota sai da sala de 
balé (Figuras 18 e 19) e começa a caminhar pela cidade. Nesse instante, 
são apresentados ainda modelos quadrados em prédios, mas eles são 
entremeados às árvores. As cores também mudam: passam dos vários 
tons de amarelo para os tons de azul escuro, surgindo ainda elementos 
vermelhos. Na composição da cena, há a sensação de que o movimento 
e a agitação cessam, o que leva o espectador a um ambiente mais frio, 
calmo e melancólico. Nesse momento, a paixão do amor pode ser 
despertada nos espectadores devido ao teor da narrativa, mas também 
pode ser impulsionada pelo poder retórico das cores e das formas.

A partir da cena do encontro entre as protagonistas, o relógio redondo 
de parede é mostrado (Figura 20) em um ambiente predominantemente 
amarelo. Mas, quando a bailarina negra abre a porta e a garota de 
cadeira de rodas entra, os elementos ovais passam a fazer parte da 
cena com mais frequência (Figuras 24 a 28), assim como as cores e 
os tons de azul e vermelho. Os movimentos circulares dos passos do 
balé também transformam a cena, pois dão a alegria da superação às 
garotas que transpõem seus limites. Nesse quadro, verifica-se que a 
paixão da confiança é a que vem à tona com mais força. Já no desfecho 
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da história, todos os elementos retóricos unem-se na representação de 
diversas cores e diversas formas. Nesse mesmo momento, também 
há a conclusão do que foi sendo contado: em síntese, o vídeo traz uma 
história de ensinamentos quanto à autoconfiança e à superação. 

Observa-se que a junção entre cores e formas é harmoniosa e 
comunicativa devido ao fato de que a utilização da cor amarela, por 
exemplo, ocorre juntamente com o aparecimento das formas quadradas 
(Figuras 9 a 17), enquanto que, ao surgirem as formas ovais, as cores azul 
e vermelha começam a ser mais constantes (Figuras 20 até 24). 

Assim, nota-se que a associação entre a cor amarela e os quadrados 
dá a sensação de irritabilidade, que é uma característica dos dois 
elementos. No vídeo, isso é demonstrado quando a garota negra causa 
irritação na professora e em si mesma ao não conseguir executar os 
passos da dança. Nessa cena, evidencia-se que o contrário da paixão da 
confiança pode ser despertado, pois é o momento em que os sentimentos 
de fracasso, desilusão e derrota podem vir à tona.

As cores azul e vermelha, aliadas aos elementos ovais, remetem-nos 
à amizade, à proteção, à confiança, ao acolhimento e à energia. Essa 
percepção se dá quando a garota negra sai da sala de balé e se encontra 
com a nova amiga. Surge também na cena e em que elas ingressam na 
aula e demonstram a sua performance. Aqui, as paixões do amor e da 
confiança podem ser afloradas em quem assiste ao vídeo por meio do 
acionamento mental de sensações de similaridade, amizade e conquista 
acerca de algo que já foi vivido pelo público.

Para o espectador, a junção entre as cores e as formas na narrativa 
tem o condão de intensificar as emoções, as quais podem ser provocadas 
no momento em que a memória é ativada, fazendo com que, assim, algo 
já experimentado seja explicitado, o que causa a adesão do auditório.

Após a análise dos elementos retóricos cor e forma geométrica, 
apresentaremos um quadro que contém as características semelhantes 
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de ambos para que haja uma melhor visualização das relações entre 
cada um dos elementos:

Quadro 3 – Relação entre cores e formas

Fonte: elaborado pela autora

Dessa forma, compreende-se que os elementos retóricos cor (amarela, 
azul e vermelha) e forma (quadrada e oval), aliados à narrativa, têm o 
poder de despertar emoções em quem assiste à propaganda, contudo, 
além deles, outro elemento importante na construção da narrativa e no 
processo de despertar emoções é a música.

pOder retóricO da música

O poder emocional da música é inegável, por isso, não podemos 
deixar de analisá-la como elemento constitutivo do vídeo. Além disso, 
o componente retórico mais marcante da propaganda escolhida como 
corpus, a qual estamos analisando por meio do conceito teórico da 
“trajetória das paixões”, é a emoção. Através dela, as paixões podem 
ser despertadas no auditório para fazer com que ele aprove a marca e 
consuma seus produtos e serviços.

Quanto ao elemento música, Cooke (1964, p. 19, tradução nossa) 
demonstra que

 As reações à música não evocam sentimentos, mas são as 
imagens, memórias de sentimentos... Não podemos ter reações 
musicais de significado emocional, a menos que existam 
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sentimentos reais, cuja memória é revivida pela impressão 
musical. Reações de natureza grave só podem ser despertadas 
pela música se uma experiência anterior de pesar real foi 
armazenada em nossa memória e agora é novamente retratada 
de uma forma onírica.7

Há um ditado que diz que a “música é a linguagem das emoções”, 
assim, para analisarmos a música contida nesse vídeo, traremos alguns 
componentes que engatilham as emoções mais importantes para o 
despertar das paixões aqui estudadas (amor e confiança).

Dessa forma, elencam-se quatro elementos que provocam a emoção 
em uma composição musical: tensão tonal (maior e menor), volume 
(mais alto, mais suave, mais baixo), tempo (lento, rápido, pausado, 
brusco, etc.) e direção da altura (sentidos para cima e para baixo).8

A música do vídeo é a que chamamos de música programada, ou 
seja, é aquela produzida para compor uma cena e contar uma história 
(SLOBODA, 2008; JOURDAIN, 1998). Dessa maneira, a música traz 
elementos que imitam determinados movimentos (como o rodopio da 
bailarina, o rodopio mal feito pela protagonista, o andar da bailarina 
negra, o tique-taque do relógio e a impaciência da professora enquanto 
espera a aluna). Com músicas compostas para significar e ilustrar uma 
história, a tendência é que ela seja mais inteligível aos ouvintes, sendo 
que, nesses casos, o compositor geralmente escolhe instrumentos que 
causam as sensações desejadas.

7 “The reactions which music evokes are not feelings, but they are the images, memories of 
feelings… We cannot have musical reactions of emotional significance, unless have once 
had real feelings, the memory of which is revived by the musical impression. Reactions of 
a grievous nature can be aroused by music only if a former experience of real grief was 
stored up in our memory and is now again portrayed in a dream-like fashion”.
8 Para melhor entendimento de cada um dos elementos emocionais que podem com-
por a música, o livro Linguagem das emoções: efeitos retóricos de Hallelujah em duas 
cenas fílmicas (2019) verifica, de forma detalhada, cada um dos componentes que po-
dem engatilhar o despertar de emoções no auditório.
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No vídeo, os instrumentos musicais escolhidos para compor a 
música foram: piano, xilofone, caixa, prato, violoncelo, viola e violino.

Cooke (1959, p. 50-51, tradução nossa9) diz que:

É comum (embora muito discutido) que as emoções de 
posição (alegria, confiança, amor, serenidade, triunfo, 
etc.) sejam expressadas pela música maior, e as emoções 
negativas (tristeza, medo, ódio, inquietação, desespero, 
etc.), por música menor. Usando as categorias básicas de 
Freud quanto à emoção humana - prazer e dor -, podemos 
dizer que há uma tendência de equiparar o sistema maior 
ao prazer e o sistema menor à dor.

Analisemos o elemento relativo à tensão tonal como forma de 
despertar emoções: a música do vídeo foi escrita em Mi bemol maior 
(Eb⁺), sendo essa a tônica, tendo ainda o Lá bemol maior (Ab⁺) como 
quarta e o Si bemol maior (Bb⁺) como quinta dominante com a sétima 
menor.10

TÔNICA: Mi bemol maior - Eb⁺

QUARTA MAIOR: Lá bemol maior - Ab⁺

QUINTA DOMINANTE com SÉTIMA MENOR: Si bemol maior - Bb⁺

Posto isso, nota-se que a música é toda composta em tons maiores, 
que causam sensação de alegria, confiança, amor, triunfo e prazer. 
Ademais, a tônica “é emocionalmente neutra e tem contexto de 
finalização” (SOUZA, 2019, p. 79); a quarta maior expressa desejos 

⁹ “It´s commonplace (though a much-disputed one) that the position emotions (joy, 
confidence, love, serenity, triumph, etc.) are expressed by major music, and the negative 
emotions (sorrow, fear, hate, disquiet, despair, etc.) by minor music. Using Freud´s basic 
categories of human emotion - pleasure and pain - we may say that there is a tendency to 
equate the major system with pleasure, the minor  system with pain.”
10 O músico Everson Nolácio Pereira analisou a estrutura tonal da música, descrevendo 
as suas estruturas.
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violentos, mas age como “uma nota passageira, é emocionalmente 
neutra [...] indica pathos”, porém, tende a expressar alegria; a quinta 
dominante também é “emocionalmente neutra; causa contexto de 
fluxo, intermediação”, contudo, ela é dominante com a sétima menor 
que, apesar de conceitualmente trazerem sensação de tristeza, como as 
outras notas menores, nesse caso, anseia “por prazer em um contexto 
de finalidade, visando à tônica, em oposição ao desejo da sexta maior 
por prazer em um contexto de fluxo, visando à dominante” (SOUZA, 
2019, p. 78).

Em vista disso, quanto à tensão tonal, infere-se que ela causa alegria, 
amor e confiança, indicando pathos, mesmo que não se tenha em 
mente os efeitos passionais que o vídeo poderia causar. Como elemento 
provocador da afetividade na música, a tensão tonal é causadora de 
afetos porque se destaca por despertar as paixões do amor/amizade e da 
confiança no ouvinte.

Passemos à análise dos demais elementos que a compõem. Ela é 
tocada predominantemente no piano, instrumento muito utilizado em 
músicas clássicas e que consegue atingir várias notas e tons na escala 
musical, além disso, é o instrumento que, de forma geral, acompanha 
várias peças para o balé.

No início, a música começa a tocar de forma pausada, mas, enquanto 
a professora executa os movimentos, fica mais fluida. No momento em 
que a bailarina olha pela janela e percebe que alguém espia a aula, as 
teclas do piano são tocadas uma a uma, dando a impressão de que algo 
vai acontecer, ademais, um xilofone marca essa expectativa.

Na execução dos passos de cada uma das alunas, a música nos 
lembra um movimento de rodopio, mas, quando a última aluna surge na 
imagem, as notas são tocadas de maneira mais pausada e, uma a uma, 
demonstram hesitação. No momento em que a bailarina negra executa o 
passo erroneamente e cai, o que se percebe é um passar desordenado de 
dedos sobre o teclado do piano. Na sequência, as notas são tocadas mais 
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vagarosamente e nos dão a sensação de tristeza, pois a garota está caída 
no chão. Em seguida, são mostradas as várias tentativas de repetição 
dos passos pela garota. Nesse período, as notas são tocadas rapidamente 
e por várias vezes até que uma pausa é feita, o que marca a desistência 
da bailarina em continuar o treino. Nesse quadro, vê-se o despertar do 
sentido oposto ao dado pela paixão da confiança: como já dito na análise 
da junção entre a cor amarela e as várias formas quadradas, nesse 
instante, a pessoa que assiste ao vídeo pode lembrar de momentos 
vivenciados que lhe causaram frustação. 

Em seguida, a música fica mais lenta e a sensação é de tristeza. Há 
uma pausa momentânea antes da entrada de um violoncelo, que tem 
um dos tons mais baixos da escala musical, o que nos remete também 
à tristeza. Quando a garota sai da sala de balé, o piano também faz a 
base para o violoncelo e, enquanto ela caminha, um xilofone entra na 
execução para marcar o seu andar. No instante em que as jovens se 
encontram, as notas já são mais estacadas e tornam-se mais rápidas, 
tocadas ao piano. O efeito é de alegria por terem se encontrado e o 
resultado é de simpatia mútua. Na cena, a paixão do amor é explicitada, 
pois aquele que a assiste pode perceber dentro si momentos parecidos 
e se identificar.

Em seguida, juntamente com o piano, o tique-taque do relógio 
também é executado. Com a técnica chamada de pizzicato (que é o tocar 
as cordas do violino com os dedos), a música parece transmitir a sensação 
de aborrecimento e espera. Um som de violino demonstra a expectativa 
enquanto a porta é aberta e o piano novamente é tocado, tecla por tecla, 
para mostrar a insatisfação da professora. Desde a entrada da garota 
com cadeira de rodas até a surpresa da professora e das alunas, o som é 
intercalado entre piano e violoncelo, o que traz sensação de expectativa 
e suspense. 

A partir dessa cena, os elementos retóricos analisados (cores, formas 
e música) estão presentes em conjunto. Nesse contexto, acredita-se 
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que a paixão mais predominante seja a da confiança, uma vez que as 
protagonistas, antes excluídas, performam e causam admiração na 
professora e nas colegas, pois superam seus medos, seus obstáculos 
e suas incertezas, recebendo votos de confiança delas mesmas e das 
pessoas que estão a sua volta. Vale destacar que, no ápice da história, os 
espectadores estão mais emocionalmente envolvidos. 

Com a entrada das garotas na sala, os movimentos da música passam 
a ser mais rápidos até o momento em que a garota de cadeira de rodas 
para e se coloca em posição de executar o passo. Daí em diante, as caixas 
são ressoadas, o que nos transmite a sensação de surpresa. Enquanto 
ela executa perfeitamente os passos, a música é tocada imitando um 
rodopio. Após as palmas, a música nos parece mais suave. Chega a vez da 
aluna que antes não conseguia repetir o passo. Ao fazê-lo perfeitamente, 
a música volta a representar um rodopio e, assim, ela cresce e presenteia 
o público com um gran finale.

Conforme o vídeo se desenrola e a canção é executada, percebe-
se que ela é parte importante na construção dos elementos que criam 
convencimento acerca da ideia veiculada. Assim, nota-se que as emoções 
podem vir mais facilmente à tona por meio da identificação dos elementos 
que as engatilham, como a tensão tonal, os instrumentos utilizados, as 
pausas, a velocidade de cada momento e também a imitação de alguns 
movimentos, tudo isso aliado à visualidade da cena. 

Portanto, todos os elementos retóricos escolhidos (tema, cor, 
formas e música) para narrar a história contada no vídeo tem o condão 
de despertar o imaginário do público e explicitar elementos antes 
esquecidos em sua memória, os quais poderão provocar a vivência de 
emoções que farão com que o auditório siga para a próxima fase: a 
mudança de julgamento.
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da mudança de julgamentO

Em um dos comentários do YouTube, verificou-se a mudança de 
julgamento. Uma das pessoas que curtiu e comentou a peça publicitária 
disse que, geralmente, pula os anúncios para assistir somente àquilo 
que lhe interessa, mas, dessa vez, parou o que estava fazendo para ver 
o vídeo em razão do que ele despertou. Pela força dessa publicidade, ela 
mudou o seu julgamento quando não seguiu diretamente para o vídeo 
que estava disposta a ver. Além disso, foi até a página do anunciante 
para comentar e curtir a propaganda. Dessa forma, pode-se dizer 
que o público que visualizou o conteúdo está na fase da mudança de 
julgamento. No momento em que a pessoa comentou e deu o seu like, 
passou para a seguinte fase: a da ação.

Figura 34 – Comentário no YouTube

Fonte: YouTube. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Oerly5c7AxE.
 Acesso em: 16 jun. 2020

Figura 35 – Visualizações no YouTube

Fonte: YouTube. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Oerly5c7AxE.
Acesso em: 30 jul. 2020.
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da açãO

A última fase da “trajetória das paixões” é a fase do convencimento 
e da persuasão, na qual a pessoa, compelida pelas paixões, resolve fazer 
algo a respeito, seja comprando, aderindo a uma marca, tornando-se 
seguidor de um canal, etc.

No caso do vídeo em questão, as paixões despertadas nos mostram 
ações muito visíveis: 

As reações: na página do Facebook da empresa, foram registradas 
mais de 10 mil reações, sendo 7,5 mil curtidas; 3,3 mil “Amei”; 111 “Uau”; 
15 “Haha”; 8 “Triste” e 1 “Grr”. No YouTube, foram 244 curtidas e 2 
descurtidas;

Os comentários: no Facebook, foram registrados mais de 261 
comentários e no YouTube, 18; 

Os compartilhamentos: na página do Facebook, foram registrados 
mais de 4,5 mil.

Figura 36 – Página do vídeo no Facebook

Fonte: Facebook LG - LUGAR DE GENTE.
 Disponível em: https://www.facebook.com/lglugardegente/videos/1451030255052236/.  

Acesso em: 30 jul. 2020.



trajetória das paixões: uma retórica da alma

491

Figura 37 – Página do vídeo no Facebook

Fonte:v Facebook LG - LUGAR DE GENTE.
 Disponível em: https://www.facebook.com/lglugardegente/videos/1451030255052236/.

Acesso em: 30 jul. 2020.

Além disso, há a concretização do posicionamento da marca, a 
qual atingiu diversas pessoas por meio das redes sociais, pessoas que 
talvez nem soubessem da existência da empresa. Acredita-se que, por 
meio desse vídeo, possivelmente, a marca ficou mais conhecida e, por 
conseguinte, conseguiu várias adesões aos seus produtos e serviços. Mais 
ainda, o vídeo chama pessoas em situação de exclusão ou que sofrem 
preconceitos a se sentirem parte de um movimento como protagonistas, 
o que faz com que empresas e demais seguimentos, como ONGs, possam 
vir a utilizar os produtos e os serviços da marca anunciante.

cOnclusãO

O modelo de análise da “trajetória das paixões”, desenvolvido por 
Figueiredo (2018, 2019, 2020), permite-nos, de forma bem detalhada, 
analisar diversos elementos que compõem o processo de convencimento 
ou persuasão do público por meio da ativação das suas emoções. Ao 
identificarmos todos os itens que formam a trajetória no texto analisado, 
destacamos cada elemento que se sobressaiu em cada fase.
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No caso do vídeo analisado, inicialmente, verificou-se que, na 
evolução histórica de como a pessoa com diversidade funcional é vista 
na sociedade e como seus direitos e garantias foram observados, suas 
vozes foram ouvidas até chegar ao ponto de um vídeo tão delicado 
conseguir, por meio da publicidade, fazer ecoar a inclusão e a empatia, 
sem mencionar a identificação provocada com o intuito de vender um 
produto ou um serviço.

Em razão da falta de representatividade das pessoas com diversidade 
funcional em todos os setores da economia e da vida social, parece-nos 
difícil pensar que uma marca utilizaria esse tema para tentar vender 
seus produtos e serviços. Contudo, devido à evolução da sociedade e a 
sua preocupação com temas sociais e relativos às minorias, tal estratégia 
tem sido utilizada por empresas que querem ser vistas de forma mais 
humana por seus colaboradores ou parceiros comerciais. 

Além do que, exceto para as minorias, quando imaginaríamos que 
uma publicidade teria como protagonistas uma pessoa com diversidade 
funcional e uma pessoa negra? E mais, quando pensaríamos que 
essa publicidade poderia alcançar a marca de quase dois milhões de 
visualizações? Acredita-se, portanto, que, sem o avanço das políticas, 
das leis e dos movimentos sociais cada vez mais atuantes, isso seria 
praticamente impossível.

Após a análise de todo o conteúdo retórico contido no vídeo, verificou-
se que as paixões do amor e da confiança são as emoções disponíveis 
que, ao serem despertadas, podem ser fundamentais à conquista do 
auditório. 

As duas emoções estão muito próximas. No vídeo, a paixão do 
amor pode ser relacionada ao amor próprio, que vem com significado 
de superação, de alcance de um objetivo e de aceitação. Ademais, 
relaciona-se também com o amor ao próximo por questão de empatia e 
de identificação ou pelo fato de o público conhecer alguém que possua 
alguma diversidade funcional. Nesse caso, esse é um amor do espectador, 
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ou seja, baseia-se na crença de que as ideias ali expostas possam 
acontecer com aqueles que amamos ou com quem simpatizamos.

A paixão da confiança, no vídeo, pode ser vista como o desejável ou 
o alcançável, como aquilo que a pessoa pode esperar que aconteça com 
ela ou com os seus. Para as pessoas místicas, a confiança é sinônimo de 
fé, uma vez que, para elas, as ideias apresentadas não são utópicas, ao 
contrário, podem acontecer a qualquer momento.

Ao examinarmos o vídeo publicitário escolhido e ao utilizarmos o 
percurso analítico da “trajetória das paixões”, percebeu-se que quando 
uma pessoa com diversidade funcional ou que tenha alguém próximo 
com essas características consegue enxergar a sua realidade nesse 
vídeo, a disponibilidade e a identificação já se concretizaram, basta 
saber quais paixões positivas ou negativas serão despertadas no público 
que assiste a ele.

Não temos dados concretos sobre os efeitos dessa publicidade entre 
os colaboradores da empresa nem se suas parcerias aumentaram. 
Se tivéssemos esses dados, possivelmente, teríamos como verificar 
se a persuasão, de fato, ocorreu. Contudo, pelas análises realizadas, 
um grande número de pessoas foi atingido pelos efeitos passionais 
que o vídeo despertou, além disso, as curtidas, as visualizações e os 
comentários são indícios de que as paixões foram movidas e que, de 
alguma forma, o auditório foi alcançado pela campanha publicitária. 
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ANÁLISE DO FILME CORINGA SOB A  
PERSPECTIVA DA TRAJETÓRIA DAS PAIXÕES

Sirlene Aparecida Pessalacia Barretto

A retórica, campo de estudo que nasceu na antiga Grécia com os 
sofistas, tem como patrono Aristóteles. 

Segundo Oliver Reboul (2004), a retórica é pluralista e multidisciplinar, 
é instrumento utilizado pelos mais diversos estudiosos em abordagens 
argumentativas com o intuito de convencimento e persuasão.

Para Aristóteles (2011, p. 44), “Pode-se definir a retórica como a 
faculdade de observar, em cada caso, o que este encerra de próprio 
para criar a persuasão”. Assim, podemos examinar sua presença nas 
mais diversas expressões, entre elas, a linguagem artística, como a 
cinematográfica, capaz de tocar e mobilizar emoções únicas naqueles 
que as apreciam. 

Para este trabalho, analisaremos a linguagem dessas emoções 
representadas e vividas pelo protagonista do filme Coringa. 

Ao analisarmos um filme pelo olhar da retórica, percebemos que as 
narrativas são construídas por linguagens imagéticas, trilhas sonoras, 
enredos e tramas imbuídas de emoções, simbolismos e significações. 
Esses elementos acarretam as mais diversas paixões e reações nas 
personagens envolvidas no enredo, o qual será nosso foco nesse trabalho.

Um filme é uma obra de arte que possibilita ao estudioso, sob 
a ótica da retórica, uma análise de relevância. O enredo e todo o seu 
contexto possuem a capacidade de sensibilizar elementos emocionais 
contidos no inconsciente das personagens, fato este que assegura ao 
analista compreender as estratégicas retóricas e argumentativas que 
contribuirão na definição das instâncias do logos e pathos.
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Por outro lado, para realizar uma análise de uma obra dessa 
categoria, devemos estar atentos ao elemento que chamamos de ethos, o 
qual poderá favorecer ou não para que o auditório possa ser persuadido, 
e para que possamos, também, por meio das três instâncias citadas, 
iniciarmos a análise retórica. Frisamos que a análise aqui em questão 
será das personagens do filme, e não de quem assiste a ele. 

Figueiredo (2020, p. 29), em seu capítulo “Ampliação e aplicabilidade 
analítica da trajetória das paixões”, afirma que “[...] cada uma das 
instâncias (ethos, pathos e logos) trará seus conceitos e suas subdivisões 
subjacentes que contribuirão para o desvelamento dos atos discursivos”.

Posto isto, ethos, pathos e logos compõem o tripé retórico que 
sustentará um discurso argumentativo e persuasivo. O ethos é tudo 
que está relacionado com o orador no momento do discurso – conceito 
discursivo e imagético edificado pelo auditório a respeito do orador. 
Pathos são as emoções, percepções sentidas e relacionadas ao auditório. 
Logos trata da matéria discursiva, dos argumentos, da linguagem, da 
estratégia de persuasão, bem como, de todos os meios utilizados pelo 
orador com o propósito de atingir e persuadir o auditório. 

Todo processo de análise desse trabalho tem como disposição o 
protagonista do filme Coringa. O olhar será direcionado para o pathos, 
com o intuito de analisar e entender as paixões contidas na trama da 
história.

Segundo o dicionário eletrônico ‘Houaiss’, pathos é uma palavra 
grega que significa “o que acontece, incidente, acidente, experiência, 
infortúnio, calamidade, emoção, estado, condição”. “Emoção intensa 
que uma obra de arte ou um acontecimento desperta no espectador”. 
“Método de persuasão que apela às emoções do público.”

Já, Francisco Martins (1999, p. 66), em seu texto “O que é pathos?”, 
afirma que: “[...] pathos seria compreendido como uma disposição 
(Stimmung) originária do sujeito que está na base do que é próprio do 
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humano. Assim, o pathos atravessa toda e qualquer dimensão humana, 
permeando todo o universo do ser”.

Nada mais demonstrativo dessa grandeza do que a representação do 
pathos em um veículo de contar histórias, como a arte cinematográfica.

Reboul (2004, p. 48) afirma que pathos, para a retórica, são: “Emoções, 
paixões e sentimentos que o orador deve suscitar no auditório com seu 
discurso”.

O termo Pathos traz consigo possibilidades e aplicabilidades que 
ampliam o entendimento de determinados fenômenos emocionais. Para 
tanto, usaremos o pathos como referencial, juntamente com as paixões 
listadas e descritas por Aristóteles no livro II da Retórica aristotélica, 
bem como, a teoria da trajetória das paixões de Figueiredo – estudo este 
que ampliou e complementou o entendimento do trabalho do mestre 
Estagirita.

Aristóteles, em sua obra Retórica, classifica 14 paixões:

- A Cólera: é um brado contra um erro de julgamento, contra o 
desrespeito, uma assimetria rompida, leva à vingança, é própria daquele 
que não tem nada a perder.

- A Calma: é o contrário e o antídoto da cólera - recria a simetria entre 
os indivíduos. Pode também figurar a indiferença, a ausência de toda 
paixão. Possui um caráter paradigmático.

- O Amor: é um vínculo de identidade, é o lugar da conjunção, da 
associação, cria paridade.

- O Ódio: é dissociador, é a ânsia em destruir o outro.

- O Temor: sentimento de mal iminente suposto ou real, seguido de 
expectativa de que algo ruim, prejudicial pode acontecer.

- A Confiança: é o oposto do temor, ficam distantes as causas do temor.
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- A Vergonha: é se sentir inferior perante o outro, é o reforço da 
importância do olhar do outro, valoriza o julgamento que condena. É a 
interiorização do olhar do outro que me inferioriza.

- A Impudência: a imagem que o outro tem de mim não tem importância, 
o outro não é essencial. A imagem que o outro tem de mim é indiferente. 
É uma sensação de superioridade perante o outro.

- O Favor: é a obsequiosidade, há uma relação de simetria, fazer o bem 
a outrem.

- A Compaixão: é identificação com a dor do outro, piedade.

- A Indignação: não aceitação, revolta, entender a dor do outro, que não 
mereceu.

- A Inveja: quer tirar do outro o que ele tem, destruir o que é de outrem.

- A Emulação: é a imitação do outro, é querer alcançar o que o outro tem 
por meio das próprias conquistas.

- O Desprezo: é a antítese da emulação, é sentir que o outro não tem nada 
de valoroso para emular ou invejar, é inferior.

 Para Aristóteles, as paixões “[...] são as causas que fazem alterar 
os seres humanos e introduzem mudanças nos seus juízos, na medida 
em que elas comportam dor e prazer”. (ARISTÓTELES, 2015, p. 116). 
Dessa forma, as paixões serão aqui analisadas e utilizadas como faróis 
orientadores para que possamos nomear e compreender as mais 
recônditas emoções (paixões) do personagem Coringa.

Entretanto, antes será necessário entendermos o percurso da 
trajetória das paixões traçada por Figueiredo (2020), assim como, todo o 
extraordinário estudo e trabalho de análise realizada pela pesquisadora.

Aristóteles considera que as paixões são capazes de provocar 
alterações físicas e mentais - sentimentos de dor e prazer, mobilizar 



trajetória das paixões: uma retórica da alma

499

fantasias, crenças, desejos, alterar julgamentos e até mesmo colocar o 
sujeito que as vivencia em situação de ação e mudança, seja de opinião 
ou de comportamento.

Para que o leitor possa bem entender esse pensamento, Aristóteles 
demonstrou os três estágios das paixões, os quais estão demonstrados 
abaixo:

Figura 1: Estágios aristotélicos

Fonte: elaboração da autora

Nesse esquema, Aristóteles demonstra que, quando a emoção/paixão 
é provocada no sujeito, esta irá acarretar reações mentais que poderão 
ser de prazer e/ou de dor, fator que desencadeará e incitará mudança 
de julgamento e, consequentemente, irá impelir para uma ação – o que 
dará vazão ao que a pessoa sente (emoção/paixão).

No momento em que o auditório passa por todo estágio apresentado 
por Aristóteles, o orador atinge o que é esperado do auditório, atua 
“[...] no coração e corpo do auditório [...] agindo sobre suas paixões”. 
(MEYER, 2007, p. 48).

Quando o orador, com suas estratégias e habilidades, consegue 
provocar e mobilizar essas condutas no auditório, podemos dizer que foi 
persuasivo e atingiu o esperado. 

Figueiredo (2020) concebe e propõe pensarmos a trajetória das 
paixões de forma mais ampliada, demonstra como se dá e como segue 
o fluxo da paixão no aparelho mental. A autora sugere compreender 
o que motivará a paixão e todo seu percurso dentro do processo 
persuasivo. Para a questão, Figueiredo delineia mais dois estágios (em 
complemento a Aristóteles), os quais se denominarão disponibilidade 
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e identificação, que servirão de gatilho para os três estágios 
subsequentes de Aristóteles. 

Veja abaixo o diagrama elaborado por Figueiredo:

Figura 2: Trajetória das paixões

Fonte: Figueiredo (2020, p. 40)

Para compreender o estágio da disponibilidade, a autora coloca que, a 
partir de uma disponibilidade afetiva, as emoções/paixões apresentariam 
organizadas no aparelho mental numa disposição semelhante a uma 
prateleira, em que as emoções se colocam em ordem de acessibilidade 
– as que têm mais uso estariam dispostas mais na superfície, e as de 
menos uso em compartimentos mais profundos.

Ademais, Figueiredo (2020, p. 42), afirma que: “O estágio da 
‘disponibilidade’, portanto, refere-se à disposição emocional do 
auditório e à sua acolhida em relação às emoções propostas em um 
determinado discurso”. Dessa forma, inicia-se todo o processo do 
percurso das paixões.
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 O segundo estágio é o da identificação. Figueiredo (2020, p. 43) 
atribui e identifica uma carga cultural adquirida, armazenada e 
corporificada de forma inconsciente no aparelho mental da pessoa ao 
longo da sua vida. São memórias, lembranças, marcas singulares na 
formação do indivíduo, que contribuirão na construção de crenças e 
de valores. Enfim, trata-se de toda subjetividade, entendida como seu 
espaço íntimo, ou seja, seu mundo interno com o qual se relaciona 
com o mundo externo e que despertará paixões, provocará alterações 
psicofísicas, acarretará mudança de julgamento e atingirá, por fim, o 
objetivo último, que é a ação. Dessa forma, fecha-se o ciclo da trajetória 
da paixão. Todo esse processo da trajetória das paixões, Figueiredo 
demonstra de forma dinâmica, conforme apontado abaixo. 

Figura 3: uma proposta de ampliação

 Fonte: Figueiredo (2020, p. 47)

 Para a análise do filme Coringa, aqui proposta, utilizaremos os 
conceitos e as construções do entendimento das paixões, em Aristóteles, 
e a teoria do percurso das paixões descrita e analisada por Figueiredo. 
Antes, porém, se faz necessário conhecer um pouco mais o personagem 
Coringa.
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quem é cOringa?

Eu disse que é a vida, é a vida, e por 
mais estranho que pareça.

Algumas pessoas se divertem pisotean-
do sonhos.

Mas eu não deixo, não deixo isso me 
deprimir.

Porque esse velho e belo mundo conti-
nua a girar

(Frank Sinatra)

Por meio de algumas pesquisas em sites não científicos, com intuito 
de verificar o imaginário popular atribuído ao personagem Coringa, 
foi possível encontrar diversas significações e entendimentos. 

Segundo o ‘dicionário eletrônico de símbolos’, o termo Coringa 
tem origem na palavra africana quimbunda kuringa, cujo significado é 
‘fingir ou matar’. Tal como o palhaço, Coringa é considerado o símbolo 
da incoerência, da alegria ou da tristeza, da sabedoria ou da ignorância, 
do tudo ou nada, enfim, dos opostos complementares carregados de 
ambivalências.

Utilizam-se também desse conceito algumas atividades que dispõem 
dos chamados ‘coringas’, caracterizados como coisas ou pessoas que 
possuem muitas habilidades e que podem assumir a posição de outras. 
Já, na linguagem da informática, o coringa é aquele que significa 
qualquer caractere.

Em consulta a ‘Wikipédia Enciclopédia Eletrônica Livre’, vemos 
descrito que Coringa, ou Joker em inglês, é um antigo inimigo do super-
herói Batman. Foi criado por Jerry Robinson, Bill Finger e Bob Kane 
para os livros de Banda Desenhada (história em quadrinhos) norte-
americanos, publicados pela Editora Estadunidense.
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Coringa ou Joker é descrito também como aquele que possui as 
características de um homem aparentemente normal que teria sido 
coagido a entrar para o mundo do crime.

Vemos, ainda, que o personagem tornou-se, no final da década 
de 1950, um ladrão pateta e brincalhão, como resposta à regulação do 
“Código dos Quadrinhos” (Comics Code Authority), mas, nos anos de 
1970, volta à origem de criminoso, violento e ardiloso. Nos livros da 
Banda Desenhada, apareceu pela primeira vez em Detective Comics em 
fevereiro de 1951.

Geralmente encontramos o Coringa na figura de um palhaço 
estilizado com traje do bobo da corte, com a função de distrair o rei, além 
de brincalhão, alegre e divertido. Contudo, transmite uma mensagem 
maliciosa de esperteza maléfica, que está implícita e subtendida na 
alegoria do tolo.

No longo histórico da lendária figura do Coringa, consta que, 
em certa circunstância, ele cai dentro de um tanque. Ali havia uma 
substância química que provocou estranhas alterações em seu corpo, ou 
seja, branqueou sua pele, tornou verde o seu cabelo, e os lábios ficaram 
acentuadamente vermelhos. Não suportando aquela desfiguração, ele 
enlouquece e adota o nome de ‘Coringa’.

Esse personagem foi inspirado na figura das cartas de jogo de 
baralho, que na língua inglesa, representa uma das cartas sem indicação 
numérica, com validade zero. Ela pode substituir qualquer outra carta 
do baralho, sendo caracterizada, portanto, pela sua neutralidade.

Encontramos, ainda, que o Coringa representa a síntese da 
personalidade e aparência do Batman, vista por muitos críticos como 
semelhante ao conceito de yin e yang. Batman é um personagem sóbrio, 
veste cores escuras, e o Coringa, todo colorido e louco, representa o 
adversário perfeito para o Super-herói.
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 O personagem Coringa ganhou popularidade durante os anos, e sua 
figura passou a ser explorada em vendas de produtos, como: roupas, 
objetos, videogames, brinquedos, parques temáticos e vários outros 
artefatos. Atualmente, o Coringa aparece representado nas telas dos 
cinemas, num filme americano de longa-metragem, de Todd Philips, 
sendo encarnado pelo ator Joaquim Phoenix. Conforme o filme, Coringa 
vive em uma cidade grande chamada Gothan (cidade fictícia inspirada 
em Nova York), localizada nos Estados Unidos, representada nos dias 
atuais. A cidade é habitada por sujeitos perversos, e ali, Coringa enfrenta 
uma realidade nefasta.

O filme é um drama que desperta emoções, que fala sobre derrota, 
humilhação, subjugação e insanidade, enfim, uma obra que mergulha 
nos detalhes das paixões. Carregada de empatia, faz quem o assiste 
viver juntamente com o protagonista as mais terríveis sensações de 
indignação, impotência, cólera e vingança.

 A película traz questões profundas que serão analisadas, aqui, sob 
a luz da gênese da retórica das paixões aristotélicas, juntamente com a 
teoria da trajetória das paixões, de Figueiredo.

Figueiredo (2020, p. 2) afirma: “A teoria retórica é tão abrangente e 
completa que merece ser segmentada e destrinchada em cada uma de 
suas repartições”. Dessa forma, conforme a autora, utilizaremos a teoria 
retórica para trabalhar a temática que iremos destrinchar, e desvendar 
as paixões vivenciadas pelo protagonista do filme Coringa. 

apresentaçãO dO ObjetO de pesquisa

 Passaremos aqui, a relatar as cenas do filme para que o leitor possa 
tomar conhecimento de todo enredo e do material com o qual iremos 
trabalhar. Contudo, para a análise, utilizaremos apenas a cena que se 
passa no metrô. 
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O filme se inicia quando Coringa, em um ambiente simples de 
tralhado, frente ao espelho, se pinta de palhaço, forja no rosto um sorriso 
acompanhado por uma lágrima que escorre. No fundo, ouvimos no rádio 
notícias sobre a cidade, que é invadida por ratos. A lágrima a que nos 
referimos não é falsa, é real e verdadeira. É uma cena comovente, que 
nos remete a diversas associações como, por exemplo, o palhaço triste 
que é obrigado a fingir alegria e viver no meio de coisas abjetas.

 Arthur Fleck, (o Coringa), trabalha para uma empresa que presta 
serviço de animação e apresenta palhaços para festas e todo tipo de 
evento. A empresa onde Arthur trabalha tem como slogan ‘coloque 
um sorriso nessa cara’. Entretanto, não vemos ninguém a sorrir ou 
com aparência feliz naquele lugar, pelo contrário, o ambiente e o clima 
apresentados na cena nos sugerem que há infelicidade, angústia, cólera 
e dissociação. Os sorrisos são construídos, maquiados e não sentidos. As 
pessoas são sarcásticas, irônicas, agressivas, impiedosas – trapaceiam e 
fazem bullying umas com as outras.

Percebe-se que há um jogo de subjugação entre os funcionários, 
e também com o patrão, em que o mais forte humilha e ameaça o 
mais frágil. São mostradas sutilezas de ódio e de violência – paixões 
desagregadoras que desencadeiam anseios em querer fazer o mal ao 
outro. Esse é o clima da empresa, apresentado nas primeiras cenas e 
reforçado nas subsequentes.

A mãe de Arthur desejava que ele fosse feliz o tempo todo, inclusive 
chamava-o pelo codinome de ‘Feliz’. Arthur, então, se torna palhaço, 
sonha ser comediante e poder, assim, cumprir o desejo da mãe. São 
várias as cenas que demonstram o esforço que ele faz, na tentativa de 
compor um personagem o qual não é.

Arthur, quando vivenciava situações tensas, passava a rir 
descontroladamente, risadas incompatíveis com os sentimentos e 
diagnosticadas como sintomas de problemas neurológicos. Entretanto, 
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nos parece ser o único escape emocional de paixões que não puderam 
ser expressas.

Arthur aparece em uma cena em que trabalha e faz propaganda para 
uma loja. Porém, um grupo de adolescentes lhe toma o cartaz utilizado 
como publicidade. Arthur corre atrás dos garotos, mas é brutalmente 
espancado por eles, que se divertem com a situação de agressão e 
humilhação. Na cena seguinte, aparece Arthur, que caminha pelos becos 
da cidade cheios de lixos, o que denota toda degradação de uma cidade 
grande, bem como, sentimentos devastadores que lhe são investidos.

Em outra tomada de cena, Arthur está no trabalho e ganha do colega 
um revólver. O colega diz que a arma é para Arthur se defender. Essa 
cena demonstra a má intenção e a perversão do companheiro, pois sabe 
que Arthur não pode ter armas. Aproveita da ingenuidade, da dificuldade 
cognitiva e emocional de Arthur para induzi-lo ao crime.

Arthur, mensalmente, passa pelo serviço de assistência social do 
Estado, pois faz tratamento para sua doença mental, e, ali, também retira 
medicações. Nesse dia, Arthur reclama com a funcionária, diz que vai lá 
todos os meses, diz as mesmas coisas, responde as mesmas perguntas 
– até parece que a assistente social não o ouve. Diz ainda à assistente 
social: “a pior parte de ter uma doença mental é que as pessoas esperam 
que você aja como se não tivesse uma”. Esta cena demonstra que o nosso 
protagonista não é ouvido, nem mesmo enxergado como uma pessoa 
em situação de vulnerabilidade que necessita de amparo emocional e 
entendimento em relação aos seus sentimentos.

Nessa mesma entrevista, Arthur recebe a notícia de que o Estado 
não vai mais lhe dar assistência, e que a medicação está suspensa.

Arthur vai trabalhar, e nesse dia, vestido de palhaço, faz um show 
num hospital infantil. Entretanto, no meio da apresentação, deixa o 
revólver que ganhou do colega de trabalho cair, e a situação causa 
impacto em todos os presentes.
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Em decorrência desse fato, é dispensado por telefone, aos berros, 
pelo seu patrão. Então, Arthur se justifica dizendo que a arma “é um 
adereço, é de mentira e faz parte do show agora”. Mais uma banalização 
de fatos que podem se tornar agressivos e aviltantes.

Na volta para casa, Arthur pega um trem no metrô. No vagão, estão 
ele e uma mulher jovem, quando entram três rapazes, funcionários 
da empresa de Wayne, (ex-patrão de sua mãe e candidato a prefeito da 
cidade), que começam a assediar a moça. Arthur se mostra nervoso e 
tenso perante o que presencia. Assim, iniciam as risadas descontroladas, 
os rapazes não gostam e começam a espancá-lo. Arthur saca do revólver 
e atira nos três, matando-os. Em seguida, sai do trem, no metrô entra 
num banheiro público e faz uma dança robotizada e em câmara lenta.

Arthur cuida da mãe adoecida e passa as noites a assistir programas 
humorísticos na televisão, sonhando ser um dia um artista do humor.

 Frequentemente a mãe de Arthur escrevia cartas para Wayne, que 
nunca respondia, até que certo dia, Arthur resolve abrir uma das cartas 
e descobre que Wayne é seu pai. Assim, procura por Wayne por duas 
vezes, nas quais é rechaçado e até espancado. Wayne afirma que ele 
não é seu filho, que sua mãe é uma louca e que o havia adotado. Dessa 
forma, Arthur descobre que sua mãe já fora internada em um hospital 
psiquiátrico. São cenas que despertam nele paixões antigas e doídas, 
expressas em forma de rejeições.

Arthur vai até o hospital e consegue o prontuário de sua mãe, 
confirmando, assim, que a genitora fora diagnosticada desde jovem 
como esquizofrênica. Havia adotado um garoto, do qual não cuidava e 
nem protegia dos parceiros que o espancavam.

A mãe de Arthur encontrava-se internada por causa de um infarto. 
Nessa ocasião, Arthur, tomado por paixões coléricas, vai ao hospital, 
sufoca a mãe com o travesseiro e a mata.
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De volta à sua casa, Arthur recebe a visita dos colegas de trabalho, 
o que lhe deu o revólver e um anãozinho chamado de Gigante. Arthur 
mata o rapaz que lhe deu o revólver e deixa o anão ir embora ileso, não 
antes de dizer-lhe: ”você sempre foi bom comigo”. Parece que se inicia 
um ciclo de cólera e vingança àqueles que não foram bons para com ele.

Nesse dia, Arthur fora convidado para ir a um programa de humor de 
um apresentador a quem admirava e por quem devaneava sentimentos 
filiais. Sonhava ser lançado como humorista, porém, percebeu que o 
apresentador apenas tripudiava dele. Mesmo assim, aceita o convite. 
Arthur se arruma, veste-se de palhaço e, ao ser apresentado, pede ao 
apresentador que o chame por Coringa. Durante a entrevista e em rede 
nacional, Arthur mata o âncora do programa.

O assassinato no metrô impacta os moradores da cidade de Gotham 
(onde Arthur vivia), causa revolta contra os mandantes da cidade, a 
confusão prolifera e instala a violência por toda parte. Simpatizantes do 
fato se vestem de Coringas, cuja figura se torna símbolo da causa, são 
multidões que atuam violentamente - são os que nunca foram alguém 
perante a sociedade dos bens sucedidos, como diz Wayne.

Coringa é preso, e em direção à prisão, o carro da polícia se envolve 
num acidente causado por manifestantes vestidos de Coringas. Essas 
pessoas promovem confusões e violências, que se espalham pelas ruas 
da cidade. Coringa é tirado do automóvel e mais uma vez executa a tão 
expressiva dança no capô do carro. É a confirmação da transformação 
de Arthur em Coringa.

Coringa é internado no hospital psiquiátrico, porém, na última cena, 
ele assassina o profissional que o atende e o filme termina com Coringa 
correndo pelos corredores do hospital, perseguido pelos funcionários, e 
deixando suas pegadas molhadas de sangue pelo chão.
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percursO analíticO

Para realizar a análise, utilizaremos os conceitos das paixões 
listadas por Aristóteles e a teoria da trajetória das paixões especificada 
por Figueiredo. Faremos um recorte do objeto de pesquisa, do qual 
disporemos apenas da cena que se passa no metrô, conforme explicitado 
anteriormente. Esta cena do metrô, cuja duração é de apenas alguns 
minutos, pode ser localizada no desenrolar do filme, aproximadamente 
aos 27 minutos e 40 segundos.

cena

Depois de um dia conturbado, na volta para casa, Arthur pega 
um trem no metrô. No vagão está ele, uma senhora, um rapaz e uma 
mulher jovem. A senhora e o rapaz saem do trem na parada seguinte. 
Ficam no vagão apenas Arthur e a jovem, quando entram três rapazes, 
funcionários da empresa (representante do capitalismo e símbolo de 
poder) de Wayne (ex-patrão de sua mãe, candidato a prefeito da cidade 
e possível pai de Arthur), que começam a assediar a moça. Um deles 
oferece batata frita para ela. ‘Quer uma batata frita?’ A moça não 
responde. O outro rapaz dirige-se à moça e diz: ‘Alooo!’ ‘Estou falando 
contigo aí!’ A moça, visivelmente constrangida e acuada, responde: 
‘Não obrigada!’ O outro rapaz, dirigindo-se à jovem retruca: ‘Vai ficar 
esnobando?’ ‘Falou contigo aí!’ A situação dentro do vagão do trem se 
mostra cada vez mais tensa. Arthur, nervoso, tenso e angustiado, não 
controla suas risadas, começam as gargalhadas descontroladas. Um 
dos rapazes pergunta a Arthur: ‘Tá achando graça, babacão?’ A moça 
aproveita que as atenções se voltaram para Arthur e sai do vagão. O 
outro rapaz arremessa o saco de batatas em Arthur. Um deles começa a 
cantar uma música de ninar ameaçadora e se aproxima vagarosamente 
de Arthur. O rapaz gira na barra de apoio do trem, de forma lúdica e 
debochada – cena nitidamente intimidadora. O outro rapaz arranca a 
peruca de palhaço de Arthur e a coloca na cabeça. O terceiro rapaz fala a 
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Arthur: ‘Diz aí, qual é a porra da graça?’ Arthur: ‘Eu tenho uma doença!’. 
Um dos rapazes replica: ‘Eu vou dizer o que você tem babaca’. Assim, dá-
lhe um murro, Arthur cai, e os rapazes começam a espancá-lo. Arthur, 
num ímpeto e com força, levanta-se do chão, saca do revólver e atira, 
matando dois deles. O terceiro, ferido, tenta escapar, arrastando uma 
das pernas feridas, mas Arthur o persegue pelo corredor do metrô e lhe 
dá mais quatro tiros à queima-roupa – descarrega o revólver. Arthur sai 
do metrô, corre pelas ruas e becos, entra num banheiro público e inicia 
uma dança de forma sincronizada e em câmara lenta. No fundo, ouve-se 
uma música que mais parece algo arranhando em uma superfície.

análise

A cena descrita é muito forte, é o ponto central da trama, pois a partir 
dela, o personagem Arthur Fleck é movido por elementos emocionais 
internos que o levam a fortes paixões e desencadeiam ações violentas.

Arthur depara-se com os três rapazes, bem vestidos, empoderados 
de arrogância, onipotência, aparentando ser bem sucedidos (trabalham 
na financeira de Wayne – símbolo do capitalismo, poder, sucesso e 
riqueza de um grande centro urbano). Todavia, o comportamento dos 
três rapazes era de bêbados, arrogantes, desrespeitosos e dispostos a 
tudo – assediam e acuam uma jovem mulher sozinha, desprotegida e por 
eles subjugada de forma covarde. A jovem, nitidamente amedrontada, 
sentindo-se na iminência de ser tocada, agredida, violentada, forçada a 
algo que não queria, mostra-se cada vez mais apreensiva. Sua postura 
corporal, cabeça baixa, olhos voltados para o chão, corpo teso, demonstra 
o medo e a tensão vivida. Tal situação se mostra perigosa, estressante e 
tensa para a moça e também para Arthur, que tudo presenciava a certa 
distância.

Conforme as orientações de Figueiredo (2020, p. 30), para entender 
esse momento devemos fazer algumas perguntas ao nosso protagonista: 
“Nesse cenário, nos interessa perguntar: A quem me dirijo? Quais são 
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seus valores? O que lhe interessa? O que o motiva? O que o emociona? O 
que o faz pensar como pensa?”

Essa situação experienciada no metrô mobiliza em Arthur memórias 
vividas no passado remoto e recente – coações, humilhações, agressão, 
desrespeito, causam-lhe paixões/emoções, que em primeiro momento 
se transformam em indignação.

Segundo o dicionário eletrônico ‘Houaiss’, indignação é sentimento 
de cólera ou de desprezo experimentado diante de indignidade, injustiça, 
afronta, repulsa e revolta.

Para Aristóteles, indignação é: Não aceitação, revolta, entender a 
dor do outro que não mereceu. Sentimento de pesar pelos infortúnios 
imerecidos, sentir aflição e compaixão pelos que são infelizes sem o 
merecer, não aceitar a injustiça e ver alguém que goza de um bem que 
não merece.

A partir da descrição de Aristóteles do que é indignação, podemos 
começar a entender como surgiu essa emoção (paixão) no personagem 
Arthur Fleck. 

A indignação é um valor que é recorrente para Arthur, pois durante 
sua vida passou por muitas situações de injustiça, afronta, humilhação, 
ultraje, enfim, situações e sofrimentos não merecidos. Desde criança, foi 
agredido pelos companheiros da mãe e, em adulto, apanha na rua, visto 
a cena dos adolescentes que o espancaram enquanto trabalhava. Arthur 
sempre sofreu coações, humilhações e desrespeitos, tanto do patrão, 
que grita e o manda embora sem piedade, quanto dos colegas, que fazem 
bulling, e também do sistema de saúde, que o trata com desprezo e como 
um objeto qualquer. Arthur presencia uma mulher frágil sendo coagida, 
desrespeitada e prestes a ser agredida e violentada. Há uma relação de 
assimetria entre os agredidos e os agressores. Todas essas situações 
incitam paixões/emoções em Arthur. Há nele uma empatia emocional 
com a dor e o sofrimento sem merecimento. 
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Podemos dizer que essas vivências doídas, ao serem mobilizadas 
internamente e de forma inconsciente, imediatamente despertaram 
paixões que causam em Arthur reações psicofísicas, que dão origem à 
indignação, pois o contrariava o que acontecia no momento. Entretanto, 
Arthur nunca pôde manifestar suas emoções e esta emoção atual 
também não pôde, de pronto ser expressa, foi contida e estrangulada. 
A psicanálise nos ensina que quando um sentimento é estrangulado 
(reprimido), ele acaba por vazar em algum lugar. Em Arthur foi manifesto 
corporalmente – nas risadas incontroladas. São risadas repletas de 
paixão que já não pode mais ser contida.

Todas as vezes que Arthur vivenciava situações de angústia, 
humilhação e tristeza, expressavam-nas rindo, pois lhe era proibido 
ficar triste, devia ser sempre feliz. Esse era o desejo de sua mãe, assim, 
cumpria o que lhe fora imposto. Dessa forma, a tristeza se transformava 
em risadas nervosas e descontroladas, incompatíveis com seus 
sentimentos.

Ao ser agredido com murros e chutes pelos três rapazes, paixões 
como indignação e cólera surgiram - uma paixão sustentando a outra.

Mais uma vez, o dicionário eletrônico ‘Houaiss’ traz que: Cólera é o 
sentimento de violenta oposição contra o que molesta ou prejudica; ira.

Para Aristóteles (2015), cólera é: Um brado contra um erro de 
julgamento, contra o desrespeito, uma assimetria rompida, que leva à 
vingança, que é própria daquele que não tem nada a perder. Toda cólera 
segue certo prazer de vingar-se, a cólera advém de pessoas que ficam a 
vingar em pensamento.

Arthur, no chão, agredido e espancado pelos três rapazes, é movido 
pela paixão da cólera. Levanta-se, busca se reequilibrar, rompe com a 
assimetria existente entre ele e os agressores, e, assim, muda de posição 
e julgamento – de subjugado passa a agressor, o poder agora é dele.
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Arthur, ao se entregar à cólera, algo se rompe, é como se ele houvesse 
ultrapassado o limite da sanidade, não tem mais nada a perder, agora 
tudo pode. Vemos que um dos rapazes tenta fugir e Arthur o caça como 
um bicho. Quer vingança, dá-lhe não apenas um tiro, mas quatro, e à 
queima-roupa descarrega o revólver - rompe a barreira e entrega-se à 
loucura, ao matar os rapazes, liberta-se. Não precisou mais ser quem 
não era, não houve mais risadas descontroladas, agora passou a ser 
senhor de si mesmo. Os desejos mais contidos não precisavam mais ser 
reprimidos, poderiam ser realizados sem nenhuma censura.

A dança executada no banheiro público é como um rito de passagem, 
é a sua libertação, a incorporação de outro ser. É uma dança que 
caracteriza uma metamorfose – Arthur transformou-se em outro, 
passou a ser ‘Coringa’.

Para entendermos todo esse processo sob o viés da trajetória das 
paixões, recorreremos à Figueiredo (2018, 2019, 2020) e seguiremos os 
passos traçados pela sua teoria.

Conforme descrito por Figueiredo, a primeira etapa desse processo é 
a disponibilidade, definida como um estágio da “[...] aceitação, disposição 
emocional do auditório às emoções propostas em um determinado 
discurso”. (FIGUEIREDO, 2018, p. 153-154).

Ao analisar a cena do metrô, podemos dizer que os rapazes foram 
os oradores que impulsionaram, instigaram, ativaram todas as emoções 
presentes, acumuladas pelo personagem (auditório) ao longo da vida e 
contidas em sua subjetividade. Isso motivou um clima tenso, de ameaça 
e coação, já familiar para Arthur, o que incitou suas predisposições 
psíquicas, aflorando a afetividade e as paixões mais disponíveis. A cena 
num vagão de trem, sem meios de fuga, subjugado por três homens 
jovens, colocou o nosso personagem assujeitado a um ambiente hostil 
que o levou a entrar em contato com suas emoções (marcas, traumas, 
memórias de fatos vividos no passado e no presente) e direcionou-o para 
o estágio seguinte – a identificação.
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O segundo estágio é a identificação. Nessa fase, o auditório aciona 
seus conteúdos internos, memória de vivências remotas e atuais, valores 
e situações que remetem a lembranças felizes ou traumáticas. Assim, o 
indivíduo responde a esse mecanismo em forma de emoção/paixão.

O estímulo (ambiente/orador agressivo) ativou em Arthur memórias 
antigas e recentes, traumas, dores, elementos inconscientes que 
suscitaram as paixões - a indignação juntamente com a cólera. 

Arthur tem em si disponibilidade para a cólera, porém, foi reprimida, 
permaneceu inconsciente e nunca se permitiu ativá-la. Entretanto, ao 
receber essa carga emocional, a repressão foi rompida - o que levou 
Arthur à ação e à loucura. 

O terceiro estágio é o despertar da paixão, para Figueiredo  
(2020, p. 44), “Esta etapa funciona, pois, como o ponto de união, o 
eixo entre os dois pratos de uma balança. De um lado, encontram-se 
a ‘disposição’ e a ‘identificação’, do outro, a ‘mudança de julgamento’ 
e a ‘ação’, ao meio como ponto fulcral e de equilíbrio, o ‘despertar da 
paixão’”.

Nessa etapa, o auditório/personagem Arthur adentrou em seus 
processos identificatórios – experiências vividas que provocaram as 
paixões de indignação e cólera. Essas emoções/paixões acarretaram 
alterações na sua mente e no corpo. O aparelho mental reagiu com dor, 
aflorou velhos e novos pensamentos, estabeleceu a tomada de decisão. 
Esse movimento irá impulsionar o personagem (auditório) ao quarto 
estágio – à mudança de julgamento.

Com a mudança de julgamento, Arthur pôde, enfim, dar vazão 
aos seus sentimentos. Enfrentou seus algozes, saiu do lugar comum e 
suscitou a ação de poder fazer algo por ele mesmo, vingar-se, reparar 
a injustiça, colocar-se em simetria, que no caso foi matar os rapazes, 
atingindo, desse modo, o quinto estágio – a ação.
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A partir do momento em que Arthur mudou seu julgamento (sua 
posição mental) e partiu para a ação (matar os rapazes), o personagem 
deixou de ser Arthur Fleck e se transformou no Coringa. Estabeleceu-
se uma completa mudança. Arthur utilizou-se da dança para expressar 
sua entrada em outro universo, houve mudança física e mental. Essa 
também foi uma ação libertadora, pois para alguns indivíduos, a única 
forma possível de vida livre é a loucura.

Dessa forma, chegamos ao fim do percurso da trajetória da paixão 
proposta por Figueiredo (2018, 2019, 2020), o que nos ajudou a demonstrar 
e elucidar a trajetória das paixões de Arthur.

cOnsiderações finais

A instância do pathos, neste trabalho, colaborou, de forma 
basilar, para o exame e para a compreensão das paixões. Salientamos, 
também, que a tratado das paixões aristotélicas e a teoria da 
trajetória das paixões de Figueiredo (2018, 2019, 2020) foram 
fundamentais para o entendimento da constituição das paixões na 
psykhê do protagonista do filme Coringa.

Assim, podemos afirmar que Aristóteles e Figueiredo nos 
presentearam com uma nova forma de entender as pessoas e o mundo à 
nossa volta. São teorias valorosas, que nos permitem uma ampliação da 
concepção emocional e cujas ferramentas puderam consolidar a análise 
da arte cinematográfica, inaugurando uma nova compreensão da 
natureza humana de sentir. Pudemos, em consequência desses estudos 
teóricos, destrinchar as paixões mais íntimas que um ser humano traz 
na alma.

 Por meio da análise aqui realizada, foi possível perceber a 
complexidade do processo de persuasão e da importância do orador como 
sendo o sujeito que poderá despertar paixões, levando seu auditório 
para o resultado desejado. Compreender toda essa engrenagem é uma 
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arte, pois o analista terá que se comportar como um escavador da mente 
humana. 

Refazendo todo o processo estudado por Aristóteles e Figueiredo, 
pudemos adentrar na alma de Arthur Fleck e conceber, de forma ampla, 
suas paixões e comportamentos. Concluindo, vimos, pela análise 
realizada, a importância das paixões e o entendimento de seu percurso 
para a compreensão de vivências humanas.
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O PATHOS E OS DEGENERADOS: RITA VON 
HUNTY E O DESPERTAR DA PAIXÃO DO AMOR

Ticiano Jardim Pimenta

Eles dizem representação; nós dizemos 
experimentação. Eles dizem identida-
de; nós dizemos multitude. [...] Eles di-
zem dívida; nós dizemos cooperação se-
xual e interdependência somática. Eles 
dizem capital humano; nós dizemos 
aliança multiespécie. [...] Eles dizem 
poder; nós dizemos potência. Eles di-
zem integração; nós dizemos desiden-
tificação. Eles dizem interdisciplinar; 
nós dizemos indisciplinado. [...] Nós di-
zemos que você sabe muito bem que seu 
aparato de produção de verdade parou 
de funcionar...

(Paul. B. Preciado)

Antes de iniciarmos as discussões que, digamos, concernem 
objetivamente à temática deste capítulo, cabem ao autor algumas 
considerações exordiais. As problematizações que propomos encontram 
suporte na teoria da Trajetória das Paixões, de Figueiredo (2018; 2019), 
retomada e ampliada no capítulo que encabeça este livro. 

Essa consideração faz-se cabível porque, na primeira seção deste 
texto, nossa especulação versa sobre o estágio da Disponibilidade e sua 
relação com uma estrutura de organização social em particular. Mais 
especificamente, a argumentação inicia-se com reflexões sobre como o 
(hetero)sexismo representa um aliado na disponibilização da paixão do 
ódio aos que, doravante, referimos como degenerados1. 

1 “Degenerados” é uma tradução proposta pela (trans)pesquisadora Magô Tonhon 
ao termo da língua  inglesa “queer”. No entendimento do autor do presente texto, 
a transposição é bastante apropriada porque, de acordo com o dicionário Google,  
“degenerado” refere-se àquilo “que degenerou; que perdeu ou teve alteradas as quali-
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Para tanto, levamos em consideração como o (hetero)sexismo, 
por meio da constante e recursiva vigília sobre a norma hegemônica 
de sexo, gênero e sexualidade (macho/fêmea, homem/mulher e 
heterossexualidade), produz estereótipos que se proliferam e se 
estruturam na doxa. Esses esquemas mentais, discursivamente 
cristalizados e generificados, moldam uma imagem prévia aceitável a 
respeito da tríade acima mencionada. Buscamos, assim, especular sobre 
dois “ethos de outrem” (GALINARI, 2012), isto é, um ethos-heterossexista 
(aceitável) e um ethos-degenerado (abominável). Finalmente, busca-
se o estabelecimento de uma relação entre essas imagens prévias e a 
disponibilidade da paixão do ódio. 

Na segunda seção, o leitor encontra uma análise do vídeo intitulado 
“Eu não sou uma mulher”2, da drag queen Rita Von Hunty3. A ferramenta 
teórico-analítica que norteia todas as análises deste livro, a Trajetória 
das Paixões, será, então, utilizada para perscrutar a persuasão por 
vias patheticas. A fim de alcançar tal empreendimento, propomos 

dades próprias de sua espécie”. Assim, degenerados, aqui, contempla qualquer indi-
víduo que, de forma consciente/inconsciente, proposital/acidental, subverte noções 
normativas e estruturais de sexo, gênero e sexualidade; seres humanos que, geralmen-
te, se enquadram (ou são enquadrados) como pertencentes à heterogênea, ainda que 
politicamente necessária, sigla LGBTQIA+. Ao realizar tal procedimento, não se tem 
a intenção de reduzir todas as experiências desses indivíduos, apagar suas idiossincra-
sias ou mesmo afirmar que suas vivências perpassam níveis de exclusão, dominação e 
vigilância de gênero equivalentes. A utilização do termo degenerado para se referir a 
qualquer indivíduo que desvie das normas heterossexistas objetiva pôr em evidência 
o quão restrito é o espaço/lugar de sexo, gênero e sexualidade em nossa vida social.
2 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=tXhEqfe0JY8. Acesso em: 28 jul. 
2020.
3 Rita Von Hunty é a drag queen criada por Guilherme Terreri de Lima Pereira. Forma-
do em Artes Cênicas pela UniRio e bacharel em Letras e Literatura Inglesa pela USP, 
em síntese e, talvez, sendo por demais reducionista, o ator/educador possui um canal 
no YouTube intitulado “Tempero Drag”, no qual discute temáticas caras às Ciências 
Sociais. No momento de escrita deste capítulo, o canal contava com 594.000 inscritos. 
É possível acessar o canal por meio do link: https://www.youtube.com/channel/UCZd-
JE8KpuFm6NRafHTEIC-g; e encontrar mais informações sobre Rita/Guilherme em: 
https://www.cartacapital.com.br/diversidade/um-professor-de-politica-drag-queen-
-conheca-rita-von-hunty/. 



trajetória das paixões: uma retórica da alma

520

uma análise da narrativa e da construção ethica de Rita com vistas a 
demonstrar como, por meio do despertar da paixão do amor, ela alcança 
seu objetivo retórico.

Acreditando que essas considerações inicias sejam suficientes para 
o entendimento do que este capítulo busca discutir, passemos, agora, às 
discussões.  

1 sexismO e a dispOnibilidade da paixãO dO ódiO

Como comentamos anteriormente, a pesquisadora Maria Flávia 
Figueiredo trouxe, no primeiro capítulo deste livro, uma ampliação 
de sua teoria intitulada Trajetória das Paixões. Ao analisar este texto, 
é possível encontrar a proposição e a descrição de como acontece 
o processo persuasivo por vias patheticas. Fundamentando-se em 
Aristóteles, Figueiredo (2020) amplia o que o mestre estagirita discute no 
segundo livro de sua Retórica. A autora propõe que o trajeto persuasivo 
pathetico perpassa os seguintes estágios: Disponibilidade, Identificação, 
Despertar da paixão, Mudança de julgamento e Ação.4 

O primeiro estágio, a Disponibilidade, faz referência à premissa 
de que um orador só pode persuadir seu auditório por vias passionais 
se as paixões estiverem nele disponíveis. Em outras palavras, de nada 
vale um orador instigar/propor uma paixão que não encontra espaço 
no terreno passional do seu auditório. Isso, contudo, não significa 
que alguns possuem determinadas paixões que a outros lhes faltam; 
todos os indivíduos possuem as paixões propostas por Aristóteles, ou 
melhor, todos nós estamos a elas suscetíveis. O que realmente o estágio 
da Disponibilidade enfatiza é que essas emoções, sentimentos ou 
‘afecções da alma’ encontram-se mais ou menos disponíveis e afloráveis 
de acordo com aspectos individuais, tais como hábitos, propensões 
psíquicas, valores, crenças etc. (FIGUEIREDO, 2020). Assim, essas 
particularidades subjetivas seriam fruto da inter-relação (afetação) de 

⁴ Os três últimos já presentes na obra aristotélica. 
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aspectos ontológicos, psicofisiológicos e culturais. Diferentemente de 
todos os outros estágios, a Disponibilidade encontra-se, portanto, em 
um âmbito prévio a qualquer discurso em específico, isto é, num espaço 
interdiscursivo.

O que influencia, então, a disponibilidade das paixões nos indivíduos 
no que tange aos degenerados e aos discursos por eles produzidos? 
Para destrincharmos essa pergunta, faz-se necessário atentarmo-nos às 
conjunturas históricas e culturais contingentes à produção discursiva 
e interpretativa da realidade, genericamente referenciadas como 
“contexto”5. Assim sendo, a definição de contexto aqui utilizada encontra 
fundamento no que Luiz Antônio Ferreira (2010, p. 31) reporta como “o 
conjunto de fatores temporais, históricos, culturais, sociais etc., que 
exercem influência no ato de produção e de recepção dos discursos”. 

O contexto retórico de produção de nossas representações, 
sentimentos e comportamentos, no que tange aos marcadores sociais 
sexo, gênero e sexualidade, encontra-se imerso e circunscrito à ideologia 
dominante conhecida como sexismo. Trata-se da organização político-
sócio-sexual que estrutura nossas relações a partir dos três marcadores 
acima mencionados (BORRILLO, 2016). A ideologia sexista apregoa que, a 
partir de um dado biológico (“natural”), os seres humanos são, necessária 
e invariavelmente, divididos em uma categoria binária, qual seja, 
macho ou fêmea; sendo que o primeiro, devido às suas características 
particulares, está destinado à dominação e à superioridade em relação 
ao segundo, em nível físico, psicológico e cultural. 

⁵ Melliandro Galinari (2020) oferece uma discussão interessante sobre a questão de 
“contexto”. O autor estabelece um diálogo profícuo entre algumas abordagens dentro 
do campo da Linguística que buscam definir e analisar os contextos de produção dis-
cursiva e interpretativa da realidade social.
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Em suma, grande parte dos valores e das crenças ocidentais6 
encontram um ponto de origem e fixação na concepção heterossexista 
de que os únicos tipos legítimos de sexo biológico (macho/fêmea) 
produzem os dois gêneros possíveis (homem/mulher), o que leva a 
papéis e ao seguimento de normas prescritas (masculinas/femininas), 
bem como ao único desejo genuíno (heterossexual). Como pontua 
Guacira Lopes Louro (2018, p. 75), “as descontinuidades, transgressões e 
subversões que essas três categorias (sexo-gênero-sexualidade) podem 
experimentar são empurradas para o terreno do incompreensível ou 
patológico”. 

O sistema heterossexista da sociedade produz um modelo 
hegemônico de feminilidade e masculinidade, o qual se instaura e 
se multiplica na doxa, de forma a mobilizar nossas interpretações e 
avaliações da realidade social. Na prática, porém, é um modelo que não 
se sustenta: os degenerados são, talvez, a prova mais legítima disso, uma 
vez que, por mais recursiva e sistemática que seja a vigilância despendida 
à norma, a materialidade dos corpos-degenerados demostra que “não há 
nenhum núcleo efetivo e confiável a partir do qual a ‘norma’, ou seja, a 
consagrada sequência sexo-gênero-sexualidade possa fluir ou emanar 
com segurança. O mesmo se pode dizer a respeito dos movimentos para 
transgredi-la” (LOURO, 2018, p. 76); ainda, como pontua Miskolci (2017), 
essa insustentabilidade pode ser evidenciada, também, nos indivíduos 
que estão mais próximos a ela: mulheres heterossexuais que abrem mão 
da maternidade, homens heterossexuais que recusam uma performance 
de gênero viril ou dominadora, etc.; pode-se, por fim, acrescentar os 
indivíduos que não se enquadram na prescrição sexista devido às suas 
diversidades funcionais (PRECIADO, 2019). 

⁶ Diversos estudos pós-coloniais enfatizam que essas crenças e valores são provenien-
tes de uma epistemologia hegemônica, colonialista e imperialista do norte global (Eu-
ropa e EUA) e apontam diversas possibilidades para se repensar os marcadores sociais, 
inclusive sexo, gênero e sexualidade, a partir de teóricos do sul global (países latinos, 
africanos, asiáticos e da Oceania). É possível encontrar discussões nesse sentido em 
Carla Akotirene (2019) e Raewyn Connell (2016). 
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Seja como for, esse modelo instaura normas e papéis de gênero 
específicos para homens e mulheres a partir de estereótipos 
generificados, os quais circundam nossas representações, sentimentos 
e comportamentos. Genericamente, dentro da Psicologia Social, os 
estereótipos são pensados como o componente cognitivo do preconceito, 
enquanto que a discriminação seria seu componente comportamental 
e, os sentimentos negativos dirigidos a indivíduos ou a grupos, o afetivo 
(RODRIGUES; ASSMAR; JABLONSKI, 2015). Discutindo a multiplicidade 
de definições sobre o conceito de estereótipo, esses autores afirmam 
que um ponto de convergência entre elas diz respeito ao fato de que 
“a partir de uma representação mental de um grupo social e de seus 
membros tendemos a enfatizar o que há de similar entre pessoas, não 
necessariamente similares, e a agir de acordo com essa representação” 
(RODRIGUES; ASSMAR; JABLONSKI, 2015, p. 203, grifo nosso). 

Trata-se, portanto, de imagens mentais cristalizadas que 
fundamentam crenças, valores, opiniões e hierarquias a respeito dos 
traços particulares extravasados aos indivíduos ou grupos; uma vez 
que são constituídos a partir do padrão heterossexista e normativo da 
sociedade, tem-se a criação estereotípica patológica, imoral e ilegítima 
de pessoas que ultrapassam os limites da norma. O (hetero)sexismo, 
portanto, ao fundamentar e articular estereótipos de gênero, monta 
o palco no qual se encena a homofobia7. Tal fenômeno é definido por 
Daniel Borrillo (2016, p. 34) da seguinte maneira:

A homofobia pode ser definida como a hostilidade 
geral, psicológica e social contra aquelas e aqueles que, 
supostamente, sentem desejo ou têm práticas sexuais 
com indivíduos de seu próprio sexo. Forma específica do 

⁷ É importante pontuar que, na mesma linha que Borrillo (2016), utilizamos a palavra 
homofobia de forma genérica, isto é, como um fenômeno que pode acometer qual-
quer indivíduo que desvie da norma sexista de sexo, gênero e sexualidade, aqui refe-
ridos como degenerados. Novamente, não estamos a pasteurizar ou mesmo tentando 
igualar as idiossincrasias/vivências de indivíduos LGBTQIA+: o uso da terminologia 
homofobia tem o intuito de economia linguareira.
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sexismo, a homofobia rejeita, igualmente, todos aqueles 
que não se conformam com o papel predeterminado para 
seu sexo biológico. Construção ideológica que consiste na 
promoção constante de uma forma de sexualidade (hétero) 
em detrimento de [qualquer] outra [...], a homofobia 
organiza uma hierarquização das sexualidades e, dessa 
postura, extrai consequências políticas. 

Nessa obra, ao discorrer sobre as causas da homofobia, o autor 
pontua que tal fenômeno encontra uma de suas bases no diferencialismo 
sexual; em outras palavras, na ideologia de que elementos biológicos 
sobrepõem-se e determinam invariavelmente nossa vida social: 

Essa estranha operação intelectual permite ordenar 
um dispositivo de papéis e status no âmago do qual os 
indivíduos haveriam de se inserir naturalmente. [...] 
O pensamento diferencialista tenta, assim, enraizar a 
diferença entre os sexos, seja no biológico, seja no cultural: 
as mulheres, em decorrência de suas capacidades maternas, 
seriam mais altruístas, mais amáveis e menos ambiciosas 
que os homens; elas mostrariam maior sensibilidade e 
seriam muito mais atenciosas para com os outros. Por sua 
vez, os homens, de natureza mais agressiva, estariam mais 
bem dotados para a vida fora de casa, o comércio e a política. 

Eis outras tantas ideias preconcebidas [estereótipos] que 
articulam a doxa. [...] A distinção entre os sexos constitui 
um mecanismo político de ação e reprodução social que 
permite a legitimação tácita das desigualdades. [...] De 
algum modo, somos reféns de um sistema cultural que 
nos impele à adesão cega a uma lógica binária em matéria 
de gênero e sexualidade. (BORRILLO, 2016, p. 91-92, grifos 
nossos).

Assim sendo, a confecção e a utilização de estereótipos de gênero 
em nossa vida social são modeladas e gênero-corporificadas a partir 
de macroestruturas heterossexistas. A homofobia, ou o ódio aos 
degenerados, nesse sentido, pode ser pensada como a materialização 
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discursiva de uma estrutura constituída por estereótipos hegemônicos, 
normativos, reguladores e excludentes de sexo-gênero-sexualidade. 
Por conseguinte, ela é utilizada como uma régua afetiva-cognitiva-
comportamental que categoriza e hierarquiza valores e crenças a 
respeito dessa tríade. 

O heterossexismo, antes de impor papéis rígidos de conduta e de 
existência aos seres, ou às coisas (cf. BORDIEU, 2019), produz estereótipos 
de gênero bem delimitados a partir do sexo biológico dos indivíduos 
(não apenas em nível psicológico, mas também em sentido estético, 
ocupacional, etc.). Uma vez que estamos falando de uma estrutura 
de organização social, estamos todos suscetíveis à utilização (in)
consciente dessa matriz de esquemas mentais generificados e sexistas8: 
imagens prévias do que é ser “mulher” ou “homem” habitam o espaço 
interdiscursivo de nossa realidade social, produzindo estranhamento/
repulsa àqueles que não se enquadram ou propositalmente manipulam 
essas categorias. 

Na linha contemporânea dos estudos retóricos, Ruth Amossy (2019) 
advoga que a imagem de um orador (ethos) perante seu auditório não 
é construída unicamente por meio do discurso e da troca verbal, como 
para os pragmáticos, ou apenas no interior de “mecanismos sociais” e 
posições institucionais exteriores ao discurso, como para os sociólogos; 
o ethos seria desenhado a partir da confluência e da interação entre o 
âmbito discursivo e institucional da realidade social. Dessa maneira, o 
auditório formula imagens prévias (ethe pré-corpus ou interdiscursivos9) 

⁸ Como afirma bell hooks (2020, p. 13), “todos nós, [...], temos sido socializados desde 
o nascimento para aceitar pensamentos e ações sexistas. [...] precisamos deixar claro 
que todos nós participamos da disseminação do sexismo”. 
⁹ Optamos pela terminologia ethos “pré-corpus” ou “interdiscursivo” em referência à 
discussão feita por Galinari (2012). Nesse artigo, o autor advoga que “toda ‘imagem 
de si’ ou ethos emana do uso da linguagem (verbal ou não), ou seja, dos bons e velhos 
discursos, e jamais de momentos míticos que os precedem, ou de recônditas e utópicas 
realidades ‘extralinguísticas’, supostamente apartadas da linguagem. [...] o referente em 
questão, principalmente no caso do ethos prévio, são imagens do comunicante oriun-
das de outros discursos, anteriores e/ou ao redor do corpus selecionado para a análise” 
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a partir de processos de estereotipagem10. Se o ethos interdiscursivo 
é produzido a partir de estereótipos compartilhados socialmente, 
o processo de estereotipagem faz-se crucial para a construção 
ethica (imagética) dos indivíduos e, consequentemente, para nossas 
interpretações e avaliações individuais e grupais.

Assim sendo, podemos especular dois “ethe de outrem”, 
conforme propõe Galinari (2012), os quais são produzidos e reiterados 
pelos discursos da macroestrutura sexista que se fundamentam 
em estereótipos normativos de sexo-gênero-sexualidade: o ethos 
hegemônico, dominador, saudável, essencial daqueles que se situam 
e ‘seguem à risca’ a norma sexista (o ethos-heterossexista); e o ethos 
inferior, dominado, patológico, antinatural daqueles que subvertem a 
norma (o ethos-degenerado). 

Aqueles e aquelas que transgridem as fronteiras de gênero 
ou de sexualidade, que as atravessam ou que, de algum 
modo, embaralham e confundem os sinais considerados 
“próprios” de cada um desses territórios são marcados 
como sujeitos diferentes e desviantes. [...] esses sujeitos 
são tratados como infratores e devem sofrer penalidades. 
[...] [tornam-se] alvo de correção. Possivelmente 
experimentarão o desprezo ou a subordinação. [...] 
serão rotulados (e isolados) como “minorias”. Talvez 
sejam suportados, desde que encontrem seus guetos 
e permaneçam circulando nesses espaços restritos. Já 
que não se ajustaram e desobedeceram às normas que 
regulam os gêneros e as sexualidades, são considerados 
transgressores e, então, desvalorizados e desacreditados 
(LOURO, 2018, p. 80-81).

(p. 60). Assim, o autor afirma que o ethos prévio/interdiscursivo/pré-corpus e o ethos 
presente, mostrado ou dito são sempre ethe discursivos. 
10 A estereotipagem, lembremos, é a operação que consiste em pensar o real por meio 
de uma representação cultural preexistente, um esquema coletivo cristalizado. Assim, 
a comunidade avalia e percebe o indivíduo segundo um modelo pré-construído da ca-
tegoria por ela difundida e no interior da qual ela o classifica (AMOSSY, 2019, p. 125).
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Se apreendemos, interpretamos e interagimos com nossa realidade 
social, logo, com indivíduos e/ou grupos, a partir de um filtro 
constituído de imagens interdiscursivas, as quais são fundamentadas 
em estereótipos generificados e sexistas, não é de se estranhar que esse 
filtro afete nossa disponibilidade pathetica; mais do que isso, seria muito 
contundente supor que nossa disponibilidade passional “odiosa”, tendo 
como referência a norma ideal de sexo-gênero-sexualidade, estaria 
mais acessível quando nos defrontamos com indivíduos que possuem 
características degeneradas, afinal, o ódio “é dissociador, afasta-me 
do outro. [...] diz respeito à inimizade em relação ao geral, às classes, 
não ao particular. [...] quem sente ódio deseja que seu alvo desapareça” 
(FIGUEIREDO, 2020, p. 36). 

Em resumo, o ethos-heterossexista e o ethos-degenerado, 
fundamentados em logos estereotipados de base heterossexista, afetam 
o campo passional de todos aqueles inscritos nessa lógica, de maneira 
a facilitar o ódio aos desviantes da norma. Não estamos a afirmar que 
a disposição da paixão do ódio encontra-se igualmente disponível a 
todos os indivíduos; o que buscamos conjecturar é que, devido à matriz 
heterossexista, produzimos estereótipos de gênero que delimitam 
um ethos “aceitável” (o ethos-heterossexista) e um “abominável” (o 
ethos-degenerado), os quais influenciam nossa disposição pathetica, 
especialmente a disponibilidade da paixão do ódio em relação ao 
segundo. Trata-se, portanto, de uma especulação inicial que deve ser 
avaliada e ampliada em trabalhos futuros. 

Encerrada nossa discussão introdutória, passemos, agora, à análise 
do nosso objeto de estudo. 

2 rita vOn hunty e O despertar da paixãO dO amOr

A hipótese que levantamos a respeito do vídeo “Eu não sou uma 
mulher” é que o discurso de Rita Von Hunty desperta a paixão do 



trajetória das paixões: uma retórica da alma

528

amor em seu auditório, a fim de persuadi-lo11. Isso não quer dizer que 
essa seria a única emoção passível de ser suscitada pelo seu discurso; 
acreditamos, porém, que a paixão do amor é a mais decisiva para a adesão 
do auditório. A partir de sua construção ethica e de sua narrativa, Rita 
busca estabelecer “um laço de identidade” (FIGUEIREDO, 2020, p. 36)  
com a finalidade de explicar que ‘ela não é uma mulher’ e, ao mesmo 
tempo, acaba por degenerar determinados estereótipos sexistas que 
fundam grande parte das crenças e dos valores a respeito daqueles que 
transitam, ultrapassam, transgridem ou fixam-se na fronteira binária 
de gênero. 

Antes de prosseguirmos à análise, faz-se necessário uma 
contextualização. Rita Von Hunty começou a ser reconhecida 
publicamente a partir de sua participação, em 2014, no reality show 
brasileiro intitulado “Academia de Drags”12. Depois desse debute, Rita 
montou um canal no YouTube intitulado “Tempero Drag”, em 2015, 
no qual começou a apresentar vídeos sobre culinária vegana. Pouco a 
pouco, Rita passou a produzir vídeos que abordavam questões relativas 
às Ciências Sociais e Humanas. A partir do sucesso e da popularização 
dos seus vídeos, Rita Von Hunty adquiriu reconhecimento e dimensão 
nacional no que tange à discussão política, identitária e feminista, 
passando a ser convidada para dar palestras e entrevistas em várias 
regiões do país.  

O vídeo aqui analisado foi produzido em resposta aos convites 
recebidos pela drag queen para participar de eventos relacionados ao 
mês da mulher; ademais, diversos indivíduos passaram a reconhecer 
Rita como uma mulher, fato percebido por ela a partir de “marcações” 
feitas em postagens/correntes nas redes sociais. 

11 Diversos aspectos multimodais contribuem para a persuasão do auditório; porém, 
nossa análise versa preponderantemente sobre a porção verbal do vídeo.
12 Disponível em: http://www.academiadedrags.com.br/oprograma.html. Acesso em: 
23 jun. 2020. 
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Tendo como base essas informações a respeito da oradora e o contexto 
de produção audiovisual, passemos, agora, à investigação do vídeo “Eu 
não sou uma mulher”, cujo modelo de análise está fundamentado na 
teoria da Trajetória das Paixões de Figueiredo (2018, 2019, 2020).

2.1 dispOnibilidade

Uma vez que o auditório é uma construção do orador, como advogam 
Perelman e Olbrechts-Tyteca (2000), e sendo uma oradora experiente, 
além de uma youtuber aclamada, Rita compreende que seu discurso 
pode alcançar um auditório universal de características heterogêneas, o 
qual pode englobar indivíduos que se afastam muito do seu conjunto de 
hábitos, valores e crenças. Todavia, o auditório particular que Rita busca 
persuadir, de acordo com nossa hipótese, é composto por indivíduos 
dispostos a executar “um verdadeiro exercício de desconstrução de 
nossas categorias cognitivas” (BORRILLO, 2016, p. 87); em outras 
palavras, indivíduos que estão predispostos a (re)pensar suas concepções 
e verdades absolutas, essenciais, estruturais e normativas sobre o 
funcionamento das sociedades e sua relação com marcadores sociais.

A Trajetória das Paixões preconiza que o estágio da Disponibilidade, 
como discutido previamente, encontra-se num âmbito interdiscursivo. 
Assim sendo, o suposto auditório particular explorado no parágrafo 
anterior, aquele que reconhece ou pelo menos se dispõe a conhecer o 
“caráter inventado, cultural e instável de todas as identidades” (LOURO, 
2018, p. 22), teria, de maneira facilitada, a paixão do amor disponível no 
que se refere à legitimidade dos degenerados e dos discursos por eles 
produzidos. 

Torna-se imperioso fazer esses apontamentos porque, até o momento 
de escrita deste trabalho, o vídeo já tinha mais de 260.000 visualizações, 
com 43.000 “gostei” e apenas 132 “não gostei”. Ademais, os comentários 
são majoritária e esmagadoramente positivos, com conteúdos que vão 
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desde elogios fervorosos relacionados à qualidade intelectual, oratória e 
didática de Rita, relatos de vivências associadas às questões de gênero, 
agradecimentos profundos sobre o impacto dos seus vídeos, até o pedido 
para que Rita assuma o posto de “Ministra dos Direitos Humanos”, que, 
até então, já tinha 2.200 curtidas. 

Se, como afirma Figueiredo (2020, p. 12), “é necessária uma 
disponibilidade afetiva por parte do auditório para que a paixão 
preconizada pelo orador encontre espaço de atuação”, então, a 
quantidade e a proporção descomunal de comentários positivos e de 
“gostei” em comparação com “não gostei” ou comentários depreciativos 
apontam não apenas que o discurso de Rita alcançou o seu objetivo 
persuasivo, mas, primeira e especialmente, que houve o despertar de 
uma paixão que estreita as diferenças e cria simetria identitária entre 
Rita, seu auditório e a temática do seu vídeo. Na teoria aristotélica, 
trata-se da paixão do amor, fato que pode ser corroborado pela seguinte 
citação de Meyer (2000, p. XLIV): “o amor [...] é certamente um vínculo 
de identidade [...]. É o próprio lugar da conjunção, da associação [...]. A 
distância entre os indivíduos se revela insignificante”. 

Tendo como base a persuasão por vias patheticas, delimitada pela 
teoria da Trajetória das Paixões, e a partir de elementos exteriores ao 
discurso de Rita, argumentamos que a oradora alcançou seu objetivo 
retórico, especial e principalmente, por meio do despertar da paixão 
do amor, de forma a ratificar que, quando uma “paixão lançada pelo 
orador encontra espaço e ressonância no campo afetivo do auditório, a 
trajetória das paixões recebe aval para percorrer, de forma imbatível, a 
máquina humana” (FIGUEIREDO, 2020, p. 42). 

2.2 identificaçãO

Diferentemente da Disponibilidade, todos os outros estágios da 
Trajetória das Paixões dependem diretamente dos elementos discursivos 
produzidos pelo orador. O segundo estágio da rota persuasivo-passional 
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é a Identificação. Como advoga Figueiredo (2020), identificamo-nos com 
tudo o que nos remete a nós mesmos, a partir de processos cognitivos, 
tais como percepção, memória e/ou imaginação. As paixões, portanto, 
“operam como imagens mentais: informam-me sobre mim e sobre o 
outro tal como ele age em mim” (MEYER, 2000, p. XLII).

Com objetivo de auxiliar a análise de como o ethos e o discurso de Rita 
Von Hunty consolidam a identificação entre ela e seu auditório, valemo-
nos do conceito retórico de partes do discurso, conforme discutido por 
Figueiredo e Ferreira (2016), para facilitar nossa investigação.

2.2.1 exórdiO

A primeira parte do discurso retórico é intitulado exórdio, momento 
em que o orador deve fazer uma apresentação de si e/ou do assunto que 
será tratado, a fim de estreitar os laços com seu auditório e angariar 
sua benevolência (FIGUEIREDO; FERREIRA, 2016). O exórdio de Rita 
se inicia em 15’’ e termina em 1’01’’; nesse espaço de tempo, o ethos da 
oradora começa a ser construído e há pistas sobre a narrativa que irá 
desenvolver. 

A descrição do exórdio pode ser feita da seguinte maneira: Rita 
começa cantando uma paródia da música “I’m not a girl, not yet a 
woman”, de Britney Spears, ao mesmo tempo em que folheia o livro de 
bell hooks E eu não sou uma mulher?; segue-se uma vinheta que traz o 
nome do canal (“Tempero Drag”), o nome da oradora (Rita Von Hunty) 
e o título do vídeo (“Eu não sou uma mulher”); na sequência, o vídeo 
volta à oradora, que executa sua marca registrada, isto é, ao mesmo 
tempo em que diz “bom, como você já deve ter visto em algum local desta 
tela”, a câmera focaliza as mãos de Rita, enquanto ela aponta para a 
parte superior direita, superior esquerda, inferior direita e inferior 
esquerda, dizendo com ênfase as palavras “algum”, “local”, “desta”, 
“tela”, respectivamente. 
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Ao iniciar seu discurso com uma paródia musical, Rita faz uma 
referência direta à tese principal do vídeo, isto é, que ela não é uma 
mulher e, ao mesmo tempo, um apontamento do que ‘ela realmente é’, 
ou seja, uma drag queen13. Tais fatos são explicitados quando a oradora 
revela o/a tema/tese principal do vídeo14 e quando ela começa a desvelar 
o caráter estereotipado e construído das identidades/marcadores sociais 
ao falar de sua própria ocupação15. 

Todas as partes que constituem o exórdio (a paródia, a explicitação 
da temática do vídeo, a taxação ocupacional estereotipada, a ‘revelação’ 
do que ela é e o porquê dela precisar explicar isso) são temperadas com 
ironia, fato que pode ser constatado pela paródia, especialmente no 
verso “tudo o que sou é uma draaag”, pela sutil utilização do advérbio 
contraído “né” depois de afirmar que ela não é uma mulher, pelo uso 
de estereótipos para taxar sua ocupação e pelo uso do diminutivo na 
palavra “confusãozinha”.  

 A ironia é uma figura retórica que pode ser utilizada pelo orador para 
simular e propor um sentido ao auditório, a fim de afirmar justamente 
o oposto (FIORIN, 2014). Mais do que isso:

Como elemento estruturador de um texto cuja força reside 
na sua capacidade de fazer do riso uma consequência, o 
interdiscurso irônico possibilita o desnudamento de 
determinados aspectos culturais, sociais ou mesmo 
estéticos, encobertos pelos discursos mais sérios e, muitas 
vezes, bem menos críticos (BRAIT, 1997, p. 17, grifo nosso).

13 Rita canta: “I’m not a girl, not yet a woman. All I am is draaag”, o que pode ser tradu-
zido como “Eu não sou uma garota, nem ainda uma mulher. Tudo o que eu sou é uma 
draaag” (15’’ até 27’’).
14 “O tema do vídeo de hoje é eu não sou uma mulher, né” (37’’ até 41’’).
15 “E como vocês estão vendo pelo meu lookinho e as bijuterias de eco-sementes, vocês 
sabem que eu sou professora de humanas. Sim, este check tá dado. Mas o que eu sou é 
uma drag queen, tá? E aqui é importante que eu explique isto pra vocês porque isso tem 
causado muita confusãozinha” (41’’ até 1’02’’).
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Inserida na ‘prática drag’, a ironia é um importante recurso paródico 
que, muitas vezes, coloca em evidência a arbitrariedade da norma sexista 
de gênero. Ao valer-se desse tropo, Rita busca não apenas provocar o riso, 
a fim de diminuir a distância entre ela e seu auditório, mas, também, 
despertar a imaginação dos interlocutores sobre o que está sendo dito 
(“Se ela não é uma mulher, o que ela é?”, “Aliás, o que eu sou?”, “O que 
significa ser uma drag queen?”, “Por que sou uma mulher ou homem?”, 
“O que é ser uma mulher ou homem?”). A ironia, portanto, funciona 
como um importante aglutinador identitário: propõe comicidade para 
estreitar laços e instiga reflexões (críticas) sobre a temática do vídeo ao 
estimular a imaginação. Tais fatos propiciam ao auditório o início do seu 
processo de identificação com a oradora, conforme a teoria da Trajetória 
das Paixões.

2.2.2 narraçãO

De acordo com Figueiredo e Ferreira (2016), a segunda parte do 
discurso retórico é chamada de narração; trata-se de um momento de 
contextualização da problemática que será discutida e, nem sempre, 
pode ser diferenciada ou encontra-se nitidamente separada da terceira 
parte (a confirmação). Contudo, no objeto aqui analisado, a narração 
pode ser delimitada entre os minutos 1’02’’ e 4’59’’. 

Alguns dos processos cognitivos que possibilitam ao auditório a 
identificação com o orador, tal como apontados por Figueiredo (2020), 
continuam a ser explorados na narração. Para facilitar a análise da 
produção discursiva de Rita e sua relação com o estágio da Identificação, 
essa parte do discurso retórico foi dividida em quatro segmentos. O 
primeiro deles ocorre entre 1’08’’ e 3’32’’ e faz referência ao discurso 
proferido pela ativista e abolicionista negra Sojourner Truth, em 1851, na 
Convenção dos Direitos da Mulher, em Akron, Ohio16.  

16 Disponível em: https://www.geledes.org.br/sojourner-truth/S. Acesso em: 21 jul. 
2020. 
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Rita se vale desse acontecimento histórico para iniciar uma 
discussão muito mais ampla do que a temática particular do seu vídeo, 
mas que é, ao mesmo tempo, seu plano de fundo. Tal procedimento é 
extremamente relevante para o sucesso persuasivo de um discurso, uma 
vez que “a qualidade de um argumento individual é geralmente restrita 
pelo argumento social em que ele se encontra” (BILLIG, 2008, p. 158).

Conhecido pelo título Ain’t I a woman?17, o discurso de Sojourner 
é uma crítica sobre as reivindicações do movimento sufragista e do 
movimento negro (masculino) proclamadas na convenção referenciada 
no parágrafo anterior; ele aponta para a limitação desses movimentos em 
reconhecer as intersecções entre os marcadores sociais (raça, gênero, 
classe, etc.) e suas implicações nas realidades individuais e coletivas. 
Em outras palavras, a ativista demonstra que aquelas reinvindicações e/
ou proposições18 não a contemplavam porque “ninguém nunca a ajudou 
subir em carruagens, ou pular poças de lama ou ocupar os melhores 
lugares” e, afinal de contas, “ela não era uma mulher?”19.

Depois de rememorar o discurso de Truth e contextualizá-lo, Rita 
faz alusão a outro vídeo20 do seu canal para pontuar que os movimentos 
sufragistas incipientes do norte global incluíam apenas uma classe de 
mulheres em suas problematizações/lutas e excluíam todas as demais. 
Em consonância com o que foi apontado no exórdio, a narrativa da 
oradora continua a ser salpicada com muita ironia: ao discorrer sobre 
as reinvindicações das sufragistas pelo direito de ir e vir, Rita provoca, 
apontando o questionamento das mulheres negras escravizadas, “Oh, 
anjo, ótimo, né, ir e vir, que legal, tô adorando” (2’23’’ até 2’26’’); na 

17 “Eu não sou uma mulher?”.
18 Tais como “as mulheres devem ser ajudadas a subir na carruagem, elevadas das valas 
e ter sempre os melhores lugares”, “o intelecto deve ser usado pela luta dos direitos 
das mulheres e dos negros”, “mulheres não deveriam ter os mesmos direitos que os 
homens porque Cristo não foi uma mulher” (traduções/adaptações nossas). 
19 Adaptação nossa do texto original. Disponível em: https://www.nps.gov/articles/so-
journer-truth.htm. Acesso em: 21 jul. 2020. 
20 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=c_LfRrBhmWU. Acesso em: 27 
jul. 2020. 
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sequência, sobre o direito à herança, ela diz “Ah, heran-, heran-, he- o 
quê?” (2’32’’ até 2’34’’); e, por fim, sobre o direito ao trabalho, encerra 
“E a gente sempre teve uma classe de mulheres que trabalhou” (2’39’’ até 
2’42’’). 

A oradora termina esse segmento assinalando que, no processo de 
conquista de alguns desses direitos, as mulheres brancas começaram a 
relegar a obrigatoriedade do trabalho doméstico às mulheres negras, isto 
é, “As mulheres brancas se livraram da obrigatoriedade de limpar chão de 
banheiro e cozinhar o dia inteiro e foram se transformar em trabalhadoras, 
CEOs, vice-presi- e aí elas contrataram mulheres negras para lavarem os 
seus chãos e cozinharem as suas comidas” (3’16’’ até 3’32’’). 

O segundo segmento da narração de Rita ocorre entre 3’33’’ e 3’55’’, 
momento em que ela faz referência a outro acontecimento histórico: o 
lançamento do livro de bell hooks E eu não sou uma mulher?, em 1981. 
Sua linha argumentativa continua a versar sobre a necessidade de 
existir feminismos que atendam às necessidades de mulheres e não 
um feminismo que imagine uma categoria universal de mulher. Isto é 
possível porque o livro demonstra que o discurso de Sojourner Truth 
ainda era muito atual, mesmo 80 anos depois de proferido, ou seja, o 
feminismo ainda não conseguia abranger, em suas formulações teórico-
práticas, todas as mulheres de maneira interseccionada. 

No próximo segmento (3’56’’ até 4’46’’), Rita indica um vídeo21 do 
canal “Tese Onze”, no qual a pesquisadora e youtuber Sabrina Fernandes 
recebe a autora Cinzia Cirruza para discutir a necessidade de englobar 
todas as mulheres nas problematizações, reinvindicações e ações 
feministas. Rita pontua: “E aqui, as mulheres trans, as mulheres cis, as 
mulheres negras, as mulheres periféricas, as mulheres indígenas, né? E 
de pensar um movimento feminista que contemple e englobe todas essas 
existências” (4’34’’ até 4’46’’). 

21 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=1tP-oBZXD4k. Acesso em: 27 
jul. 2020.
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O quarto e último segmento da narração (4’47’’ até 4’59’’) faz uma 
última referência: o livro O feminismo é pra todo mundo, também de bell 
hooks. Rita lembra que, nessa obra, a autora assinala como os homens 
também são afetados pela estrutura heterossexista e, portanto, estão 
também implicados na construção de alternativas para superá-la.

Ao analisarmos a narrativa desenvolvida por Rita Von Hunty 
nessa parte do discurso retórico (narração), percebemos que seus 
apontamentos históricos, sua ironia e suas indicações bibliográficas 
propiciam mais processos identitários de (co)identificação, como 
advoga Figueiredo (2020). Sua narrativa convida o auditório a imaginar 
os indivíduos em suas singularidades, o quanto não somos universais 
e essenciais como as normas sexistas apregoam, como todos estão 
invariavelmente envolvidos na luta por direitos civis que abranjam todos 
e todas; seu discurso também abre a possibilidade de rememoração 
dos acontecimentos históricos que ela narrou, ao mesmo tempo em 
que estimula a catarse, ou seja, a liberação de emoções recalcadas e/
ou reprimidas a respeito de vivências gênero-corporificadas do seu 
auditório. 

Na narração, podemos observar que a imagem de Rita começa a 
se edificar sob o caráter de um orador “digno de fé” (ARISTÓTELES, 
2015). Para o mestre estagirita, trata-se de um orador que demonstre 
pelo menos uma das seguintes qualidades: phronesis, arete e/ou eunoia. 
Ao propor uma atualização explicativa e tradutória contemporânea 
desses termos, Ekkehard Eggs (2019, p. 32, grifos do autor) sugere que 
“os oradores inspiram confiança, (a) se seus argumentos e conselhos são 
sábios e razoáveis, (b) se argumentam honesta e sinceramente, e (c) se são 
solidários e amáveis com seus ouvintes”. 

Desde o exórdio, Rita demonstra que sua linha argumentativa é 
honesta e sincera (“eu não sou uma mulher, eu sou uma drag queen e é 
importante eu explicar isso”). Na narração, a oradora desenvolve uma 
argumentação baseada em fatos históricos, com diversas referências 
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bibliográficas e autorais, o que demonstra, ao mesmo tempo, sua 
razoabilidade e sua solidariedade para com o auditório. Assim, o ethos 
presente mostrado e ao mesmo tempo dito (cf. GALINARI, 2012) de Rita, 
edificado por meio do seu discurso, aproxima-se do que Eggs (2019, p. 44) 
chama de integridade discursiva e retórica, isto é, aquela que “engloba a 
razão prática, a sinceridade e a benevolência solidária”. 

 Como nos recorda Ferreira (2010, p. 15-16), a fim de alcançar 
seu objetivo persuasivo, o discurso retórico possui “três ordens de 
finalidade”: docere, isto é, “ensinar, transmitir informações intelectuais, 
convencer”; movere ou “comover, atingir sentimentos”; delectare, ou 
seja, “agradar, manter viva a atenção do auditório”. De acordo com o que 
foi elucidado até aqui, fica nítido que a linha argumentativa e o ethos de 
Rita se aproximam habilidosamente dessas três finalidades. 

Neste subitem, buscamos demonstrar que, apesar de se iniciarem 
no exórdio, os processos identitários que propiciam a identificação do 
auditório com o orador, bem como com a temática do vídeo, intensificam-
se e se consolidam na narração. O ethos e a narrativa de Rita são o gatilho 
para a identificação identitária do auditório, o que possibilita o despertar 
das paixões, como pontua Figueiredo (2020). Para corroborar a hipótese 
postulada no início da segunda seção, a paixão que estreita os laços a 
partir da diminuição das distâncias entre os sujeitos é a paixão do amor. 

2.3 despertar da paixãO

Segundo a teoria de Figueiredo, o Despertar da paixão é o estágio 
central da persuasão por vias patheticas: “o auditório, imediatamente 
após vivenciar os processos identitários (nele acionados por meio de 
elementos presentes no discurso do orador), passa, então, a experienciar 
as alterações e os processos fisiológicos que lhe ocasionarão as sensações 
de prazer e/ou dor” (FIGUEIREDO, 2020, p. 44).
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Acreditamos, porém, que, assim como não há uma separação nítida 
entre narração e confirmação, uma vez que a primeira se expande 
na segunda (FIGUEIREDO; FERRERIA, 2016), também não há uma 
delimitação precisa e explícita entre o estabelecimento da identificação 
identitária e o despertar das paixões. Assim, nossa hipótese sugere 
que, até o final da narração, a identificação já se estabeleceu e a paixão 
do amor já se encontra desperta no auditório. Isso não quer dizer 
que os processos identitários cessem; indica, na verdade, que eles se 
encontram suficientemente consolidados para que a paixão do amor 
afete o auditório.  

2.3.1 cOnfirmaçãO

A terceira parte do discurso retórico intitula-se confirmação; nela, 
devem estar dispostos os principais argumentos que provam a(s) 
tese(s) em discussão. Assim, “o orador deverá apresentar a capacidade 
de comprovar o que afirma, pois disso dependerá a credibilidade do 
argumento”. (FIGUEIREDO; FERRERIA, 2016, p. 55). No discurso em 
questão, a confirmação acontece entre 5’ e 15’21’’.

De acordo com nossa hipótese, nessa parte do discurso, a paixão 
do amor, isto é, o sentimento que estabelece uma identidade simétrica 
entre auditório e orador, já está em pleno funcionamento. Dessa forma, 
o auditório passa a experienciar sensações de dor ou prazer, como 
mencionamos anteriormente. Não é possível analisar essas experiências 
a partir do vídeo ou mesmo dos elementos extracorpus que evocamos 
no subitem 2.1 Disponibilidade. Assim, analisamos, a seguir, como os 
argumentos presentes na confirmação, submersos patheticamente na 
relação auditório/oradora, buscam consolidar a persuasão. 

A confirmação de Rita tem mais de dez minutos de duração, por 
isso, não caberia aqui uma análise minimalista de toda sua estrutura 
e conteúdo. Assim sendo, dividimos essa parte do discurso em sete 
segmentos, a fim de facilitar nossa investigação. O primeiro deles 
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acontece entre 5’ e 6’08’’, momento em que a oradora, após contextualizar 
e ampliar a temática do vídeo na narração, estabelecerá uma relação 
entre “eu não sou uma mulher” e “Rita não é uma mulher”. 

A oradora comenta que recebeu inúmeros convites para participar 
em eventos feministas no mês da mulher como palestrante. Para 
justificar sua recusa aos convites, Rita diz: “Olha, anjo, fico muito feliz 
em ter sido convidadO, mas eu não posso estar presente no seu evento a não 
ser como um ouvinte, a não ser como um aliado. Porque caso eu integre 
esse, essa roda de conversa, é, esse ciclo de formação, esse ciclo de palestra e 
debate para falar, eu estou, em um evento dedicado a um público específico 
e a um recorte de opressão específica, tomando o microfone de alguém que 
poderia tá ali falando com entendimento e vivência” (5’32’’ até 6’08’’). 

O argumento apresentado por Rita faz referência ao que Djamila 
Ribeiro (2019, p. 69) reporta como lugar de fala: 

O lugar que ocupamos socialmente nos faz ter experiências 
distintas e outras perspectivas. A teoria do [...] lugar de 
fala nos faz refutar uma visão universal de mulher e de 
negritude, e outras identidades [...] Ao promover uma 
multiplicidade de vozes o que se quer, acima de tudo, é 
quebrar com o discurso autorizado e único, que se pretende 
universal. Busca-se aqui, sobretudo, lutar para romper 
com o regime de autorização discursiva. 

Ao pontuar que seu lugar social não a autoriza a falar em nome de 
outros grupos/identidades sociais, no caso, das mulheres, e ao delimitar 
sua própria localização social, isto é, ouvinte e aliada das pautas 
feministas, Rita continua a mostrar sua razoabilidade, honestidade e 
amabilidade. Esse caráter ethico e a paixão do amor desperta em seu 
auditório são fundamentais para o processo persuasivo. 

No próximo segmento da confirmação (6’09’’ até 7’10’’), Rita começa 
a problematizar os estereótipos de gênero sexistas que discutimos 
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na primeira seção do capítulo. Os estereótipos associados às drag 
queen (como a qualquer outro degenerado em níveis de especificidade 
diferentes) esbarram na norma de gênero22. Assim sendo, a oradora 
pontua: “existem drag queens feitas por mulheres, mas a Rita é uma drag 
queen sendo feita por um homem e ela não é uma mulher” (6’12’’ até 6’21’’). 
Aqui, a oradora continua a degenerar a construção afetivo-cognitiva e 
estereotipada da estrutura sexista, processo iniciado no exórdio. 

Longe de querer ‘parecer’ ou ‘ser’ uma mulher, “a drag 
propositalmente exagera os traços convencionais do feminino, exorbita 
e acentua marcas corporais, comportamentos, atitudes, vestimentas 
culturalmente identificadas como femininas” (LOURO, 2018, p. 79). A 
partir dessa paródia de gênero: 

Como uma personagem estranha e desordeira, uma 
personagem fora da ordem e da norma, ela provoca 
desconforto, curiosidade e fascínio. [...] A drag escancara 
a construtividade dos gêneros. Perambulando por um 
território inabitável, confundindo e tumultuando, sua 
figura passa a indicar que a fronteira está muito perto e 
que pode ser visitada a qualquer momento. Ela assume 
a transitoriedade, ela se satisfaz com as justaposições 
inesperadas e com as misturas (LOURO, 2018, p. 20). 

Rita explicita tais fatos ao dizer: “Uma das coisas mais malucas da 
drag é que ela tem esse poder de enfiar esse dedo nessa ferida; de que 
performance de gênero é uma construção e de que a gente tem uma mania 
louca e insana de generificar cores, coisas, unhas, brincos, cabelos, roupa. 
[...] Drag queens e drag kings tem um poder artístico de mostrar para as 
pessoas que tudo isso é uma cons-tru-ção; e que nada disso faz uma mulher 
uma mulher ou um homem um homem” (6’22’’ até 7’10’’).  

22 ‘O que é esse ser que parece uma mulher, possui diversos signos femininos em sua 
vestimenta e acessórios, mas é um homem?’, ‘É hétero, é homo, é bi?’, ‘Por que ela/e se 
veste assim?’, ‘Como ela/e renuncia aos papéis, status e normas de gênero?’.
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Ainda dialogando sobre os motivos que a levaram a produzir o vídeo, 
Rita conta, no próximo segmento da confirmação, que ela tem sido 
marcada em diversas correntes nas redes sociais as quais a identificam 
como mulher. Ao fazer isso, a oradora coloca em evidência a estrutura 
sexista a qual todos estamos condicionados: “quando elas [as pessoas] 
fazem isso o que aconteceu é de novo o machismo e a misoginia estrutural 
retirando o lugar de uma mulher que poderia estar ali. Você que faz isso por 
carinho, por amor, aqui, o que tá acontecendo é que você tá tirando o lugar 
de uma mulher e esse pode ser um diagnóstico de que faltam referências de 
mulher na sua vida” (7’22’’ até 7’44’’). 

No quarto segmento, Rita coloca em evidência o ‘convite’ que ela faz 
ao seu auditório: (re)pensar como a estrutura sexista impõe papéis de 
gênero, logo, formas de ser/estar no mundo e alguns dos seus possíveis 
efeitos em nossa vida social. Para tanto, a oradora traz o exemplo da 
cantora e drag queen Pabllo Vittar. Ela convida o seu auditório a refletir: 
“o dia que a gente se deparar com a lista do VMB, do VMA, do Grammy e a 
Pabllo tiver sido indicado na categoria ‘melhor artista homem’, eu acho que, 
aí, a gente começou a chacoalhar as coisas” (8’03’’ até 8’19’’). Rita termina 
esse segmento dando o exemplo de Silvero Pereira, artista brasileiro 
que, em 2019, foi premiado pela revista GQ como o “homem do ano” e 
recebeu o prêmio montado, isto é, com roupas e apetrechos socialmente 
identificados como de mulher23: “ele tá mostrando para as pessoas que 
nada disso significa mulher, né? Que tudo isso aqui é uma construção, é 
uma performance, ela é artística, ela social, ela tem imposições (8’38’’ até 
8’52’’).

Com a finalidade de fundamentar sua linha argumentativa a partir 
de mais um lugar de autoridade e, ao mesmo tempo, evocar a finalidade 
docere do seu discurso, Rita cita, no quinto segmento da confirmação, 
uma renomada pesquisadora e filósofa norte-americana: “A Judith 
Butler fala muito sobre isso, né, sobre a drag como o expoente máximo 

23 Disponível em: https://gq.globo.com/Men-of-the-Year/noticia/2019/11/men-year-
-2019-veja-como-foi-o-evento.html. Acesso em: 25 jul. 2020. 
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da perfomatividade de gênero” (8’53’’ até 9’02’’). Ela continua, então, 
versando sobre a capacidade artística da drag queen de degenerar ideias 
essencialistas que fundamentam as relações de gênero: “a gente abre 
mão dessa construção. Então, por exemplo, se uma mulher tiver um ovário 
com uma configuração específica ou não tiver um ovário [...] isso não fará 
dela um homem porque ela não se identifica na categoria, no papel social, 
na prescrição, na normativização, na posição discursiva homem. E o mesmo 
acontece com um rapaz” (9’17’’ até 9’44’’). 

No sexto segmento da confirmação, a oradora esclarece a existência 
da paródia-de-gênero-personagem Rita Von Hunty24. Essa passagem 
dialoga diretamente com o papel que os homens devem desempenhar 
dentro da luta feminista e, consequentemente, da luta antissexista, tal 
como advoga bell hooks (2020). Ademais, pode ser entendida como uma 
materialização discursiva da paixão do amor, uma vez que essa também 
significa “desejar para alguém aquelas coisas que você considera boas 
[...] e tentar, ao máximo, fazer com que elas ocorram” (FIGUEIREDO, 
2020, p. 36). 

O último segmento da confirmação é o mais longo (10’56’’ até 15’21’’) 
e o que mais se aproxima do papel pedagógico de sua performance de 
gênero: Rita faz uma série de indicações bibliográficas para que o seu 
auditório possa se aprofundar nas problemáticas discutidas em seu 
vídeo. Ao realizar tal procedimento, Rita consolida um ethos que transita 
habilmente entre as três qualidades descritas por Aristóteles (phronesis, 
arete e eunoia). 

24 “Identidade não encaixa em drag queen. Drag queen é a minha ferramenta pedagógica 
e artística. É o meio através do qual eu ocupo um lugar e falo com um público. E a minha 
drag queen é, desde que eu estou fazendo isso, uma aliada das pautas feministas. E aliada 
significa, ‘eu não vou me colocar numa posição de destaque, mas eu vou ajudar com que 
as pautas sejam discutidas, eu vou dar apoio para que os eventos aconteçam, eu vou estar 
presente para trazer pessoas, convidar pessoas para ocuparem lugares para discutirem 
assuntos porque eu sou uma aliada’” (10’12’’ até 10’55’’).
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2.4 mudança de julgamentO e açãO

Assim como não é possível analisar os efeitos fisiológicos do 
despertar da paixão por meio do vídeo, também não nos é possível 
avaliar a mudança de julgamento do auditório por meio do discurso em 
si. Contudo, se lembrarmos que, no quarto estágio da Trajetória das 
Paixões, “em função da experiência de dor e/ou de prazer oriundas da 
paixão, observamos um impacto nos estados ou processos cognitivos 
relacionados às crenças (doxai) ou aos julgamentos (hypolepsis)” 
(FIGUEIREDO, 2020, p. 45), então, podemos apontar alguns elementos 
exteriores ao discurso que indicam possíveis mudanças de julgamento 
do auditório e, ao mesmo tempo, demonstram que a paixão do amor foi 
a mais decisiva para a persuasão. Os comentários talvez sejam o melhor 
recurso para realizarmos tal empreendimento. A seguir, destacamos 
alguns: 

Figura 1 – Comentário

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=tXhEqfe0JY8

Figura 2 – Comentário

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=tXhEqfe0JY8
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Figura 3 – Comentário

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=tXhEqfe0JY8

Figura 4 – Comentário

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=tXhEqfe0JY8

Figura 5 – Comentário

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=tXhEqfe0JY8

2.4.1 perOraçãO

Em consonância com o conceito retórico de partes do discurso, 
observa-se, na peroração de Rita (15’22’’ até 16’57’’), a recapitulação 
da temática do vídeo, a fim de resumir os principais pontos da 
argumentação desenvolvida e, ao mesmo tempo, conclamar o auditório 
à ação (FIGUEIREDO; FERREIRA, 2016). A oradora diz: “eu espero que 
tenha ficado explícito aqui os pontos elencados e que o entendimento, né, 
do nosso papel de drag queens enquanto aliadas das pautas feministas e 
das pautas progressistas fique com vocês pras próximas reflexões futuras” 
(16’06’’ até 16’22’’).
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O último estágio da Trajetória das Paixões é a Ação, isto é, 
“assistimos ao espetáculo das atitudes ou disposições do auditório para 
com o mundo”. (FIGUEIREDO, 2020, p. 46). Podemos validar a hipótese 
de que o auditório foi conclamado à ação, principalmente, por meio do 
despertar da paixão do amor, com base na quantidade de comentários 
positivos que, ao mesmo tempo, evidenciam o estabelecimento de 
uma identificação auditório/oradora que diminui as distâncias e cria 
simetria entre os indivíduos. Além disso, a quantidade desproporcional 
de “gostei” em comparação com “não gostei”, fato que mencionamos no 
subitem 2.1 Disponibilidade, também dá suporte à nossa hipótese. 

cOnsiderações finais

A partir da teoria da Trajetória das Paixões, de Figueiredo (2018, 2019 
e 2020), este capítulo buscou especular a respeito de como a estrutura 
sexista atua sobre a disponibilidade odiosa pathetica. Para tanto, 
recorremos à noção de como os estereótipos de gênero influenciam e 
delimitam dois ethe interdiscursivos opostos, o ethos-heterossexista e 
o ethos-degenerado, os quais são constituídos em referência à norma 
sexo-gênero-sexualidade. Essas imagens prévias, de acordo com nossa 
hipótese, favorecem a disponibilidade da paixão do ódio quando somos 
confrontados com aqueles e aquelas que (re)existem nos centros e/ou 
nas fronteiras do gênero binário.

Ademais, valendo-se de uma aplicação analítico-prática da Trajetória 
das Paixões, perscrutamos o vídeo intitulado “Eu não sou uma mulher”, 
da drag queen Rita Von Hunty. Nossa análise buscou demonstrar que a 
oradora alcançou seu objetivo persuasivo, principalmente por meio do 
despertar da paixão do amor,  a partir de elementos discursivos, tais como 
seu ethos e sua narrativa. Indiretamente, o discurso acaba, também, 
por degenerar estereótipos sexistas e desmistificar/despatologizar a 
existência dos degenerados.
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Desde sua gênese, a Retórica endereça um convite especial aos 
indivíduos: atuar e ser espectador da encenação inconclusa, controversa 
e polêmica que é nossa vida discursiva-social. Trata-se de um palco no 
qual logos e antílogos dançam e/ou se enfrentam, a depender da peça que 
está sendo encenada e dos atores/espectadores envolvidos; seu objetivo 
último é a persuasão. Nessa encenação social, somos dialeticamente 
destinados a ora sermos atores-oradores, ora espectadores-auditório. 

Perscrutar o roteiro (logos), o caráter dos atores (ethos), as paixões 
despertadas nos espectadores (pathos) e as contingências que influenciam 
a produção e a realização de cada encenação (contexto retórico), a fim 
de entender os processos/procedimentos persuasivos subjacentes, é, em 
grande medida, o mesmo que estudar a natureza humana: não há pontos 
finais ou verdades absolutas, há possibilidades e incertezas. Assim, a 
Trajetória das Paixões é uma ferramenta analítica com grande potencial 
para investigações retóricas que focalizam a parte mais incerta, potente 
e humana de nossa existência: as paixões. 
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HOW MUSIC MAKES US FEEL ‘ALIVE’:
A PATHWAYS OF PASSION ANALYSIS

Valmir Ferreira dos Santos Junior1

Music is way more present in our lives than we can tell –in 
commercials, movies, concerts, and several other communication 
structures. We found many ways to employ music in discourses, and 
the justification for that fact is simple: music stays in our minds. Once 
music has the power to hack our brains and stay glued to our memories 
way more than an only verbal speech, for instance, we found fruitful to 
communicate messages with the aid of music.

Thus, nowadays music has an important role in Rhetoric, which can 
be defined (Τέχνη ρητορική, I, 2, 1355b) “[…] as the faculty of discovering 
the possible means of persuasion in reference to any subject whatever.” 
Once Rhetoric is the art of analyzing the persuasive strategies of 
discourse, when music is employed to persuade –as in a television ad, 
for instance, such an art may be used to investigate the compelling tools 
of music that evoke emotions and lead the audience to action. Therefore, 
nowadays music may be understood as a rhetorical discourse due to its 
effective use in persuasion.

As music can be analyzed as rhetorical discourse, it is important to 
investigate its intricate aspects that may nod to Rhetoric. Therefore, my 
Ph.D. focuses on this aspect (analyzing, describing, and systematizing 
how music may be categorized as part of nowadays Rhetoric).

The aforementioned investigation is an attempt to connect Rhetoric, 
Linguistics, and Music, to provide the foundations of what I call 
‘Contemporary Musical Rhetoric’. This chapter is an early analytical 
essay on this subject.

1 Ph.D. candidate in the Linguistics department at Universidade de Franca (UNI-
FRAN). FAPESP’s Honors Doctorate (DD) fellow (process: 2019/01843-8).
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In order to be able to grasp how music may create a discourse 
that rhetorically affects our emotions, this chapter will discuss a 
contemporary idea that brings a phenomenological approach to the 
study of the passions: the ‘Pathways of passion’.

Such an idea was conceptualized by Figueiredo, a Brazilian professor 
that investigates how rhetorical passions may affect the human mind 
and body on several types of discourses. The pathways of passion, then, 
is a five-step schema that explains how a passion may be born in human 
mind, affects the body, and produces action in the world. Through its five 
stages (‘availability’, ‘identification’, ‘the passion flourishing’, ‘change of 
judgment’, and ‘action’) the pathways unveils how emotion connects the 
inner and external human universes.

Through the pathways of passion, the main objective of this chapter 
is to discuss how a mainstream song may create rhetorical strategies 
to evoke a passion in its audience. The pathways will be employed as a 
magnifying glass to read between lines, unveiling the intricate aspects 
of music that may add to Rhetoric in persuasive terms.

The song selected to be analyzed is ‘Alive’ by Sia Furler, it features 
in the seventh studio album of the Australian singer and songwriter, 
entitled This is acting and it was composed by Sia, Adele, and Tobias 
Jesso Jr. Its length is 4 minutes and 23 seconds. It was first released on 
the 24th of September of 2015. “Alive” is written in the key of F♯ m with a 
tempo of 100 beats per minute. The song follows a chord progression of 
F♯m–C♯m–D–F♯m–C♯m–D–Bsus2, and Sia’s vocals span from F♯3 to E5.

The analysis was organized and separated in the order of the stages in 
Figueiredo’s idea. The first stage argues about the way how an audience 
may find themselves under the control of a specific Aristotelian passion; 
the second one explains the way how a passion is evoked on the available 
audience; the third unveils which specific strategies in the discourse 
may arouse the passion; the fourth shows the way a passion influences 
on the point of view of the audience; and the final, the fifth, presents 
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the connection between intrapersonal and interpersonal worlds, made 
possible by the effect of the passion on the mind and body.

Before presenting the analysis and exploring Figueiredo’s schema, it 
is necessary to ponder briefly about the main connections that nowadays 
music shares with language, as well as some differences they have 
too, in order to comprehend how music may take part in the complex 
contemporary rhetorical system.

music, language, and rhetOric

Music and language have several correlational aspects, and this 
certainly is something widely agreed. Both systems are present only 
in human culture and are constructed hierarchically (phrases are 
constructed with words and melodies are composed with notes). Thus, 
both have higher order structures made of basic units (JOHANSSON, 
2018, p. 414).

As Saint-Dizier (2014, loc. Kindle 589) argues […] “music is a natural 
language that has its own syntax and discourse structure.” Pondering 
this point of view, music is just another systematized language we use 
to communicate things to others and its complex system is employed to 
express what an exclusive verbal language for instance, cannot do.

From a neurologic perspective, those two systems activate similar 
brain functions, as argued by Johansson (2008, p. 413): “Neurophysiologic 
data demonstrating similar syntax and semantics processing together 
with similarities in the development of the two domains [left and right 
hemispheres of the brain] in the infant brain support that language 
and music have much in common and complement each other” 
(JOHANSSON, 2008, p. 413).

Natural languages are intended mainly to convey meaning. The 
meanings constructed by language may then provoke affects. In 
contrast, music does not convey meaning in the same way language 
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does, the contrary, music is designed to convey primarily affects. The 
affects music evokes may not only be interpreted in a psychological way, 
they also have a specific form of underlying ‘meaning’ (SAINT-DIZIER, 
2014, loc. Kindle 608). 

As Saint-Dizier (2014, loc. Kindle 610) points out:

Language utterances convey information, beliefs or jokes, 
suggest actions, teach, give orders, ask questions, remind 
listeners about their obligations, etc. There are many 
languages around the world. Music does not convey such 
types of information. Music is also more universal and 
even if there are different traditions, it does not need any 
translation to be “understood”; it just probably needs some 
familiarity with a given style to be appreciated. (SAINT-
DIZIER, 2014, loc. Kindle 610).

Observing how music expresses ‘meanings’ through affects, it is 
possible to conclude that music is at the same time intelligible (1) and 
untranslatable (2), once (1) it is possible to comprehend the unveiled 
meanings it conveys and (2) no other language is able to express 
such meanings in the same way music does (LEVI-STRAUSSS apud 
JOHANSSON, 2008, p. 414-415). In addition to this idea, it is reasonable 
to agree with Johansson (2008, p. 414-415) when this author states that 
“[…] music crosses cultural boundaries more easily than does language” 
(JOHANSSON, 2008, p. 414-415).

Thus, it is fair to propose that music, as a language system, has a 
wider reach –when compared to other natural languages. This trace is at 
the same time embracing and barring, from a communicational point of 
view. It is embracing because, as argued before, music has the power to 
overcome cultural boundaries and to be intelligible regardless the native 
language the person speaks. However, it is barring once the meanings 
conveyed by this system is even less objective than the meanings 
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presented by verbal language systems –there is no ‘notes dictionary’ that 
says what a specific note ‘means’ in music as a discourse, for instance.

What I am trying to argue is that music depends more on the 
subjective relation it holds with the one who is listening than other 
languages. Clearly other languages present understanding gaps that give 
a wider range to understanding –there is an enormous abyss between 
what and orator conveys with their discourse and what is understood by 
the audience, but in music this abyss has planetary proportions.

But regardless their differences, both music and language have 
a great role in nowadays Rhetoric. Although musical discourse itself 
cannot be employed to build argumentation, when it is presented along 
with a context –e.g. a verbal or visual discourse, it may present a very 
efficient form of argumentation (SAINT-DIZIER, 2014, loc. Kindle 306). 
“In what concerns persuasion, it is clear that music, via its inherent 
forms of ethos and pathos, is an extremely powerful means to influence 
an audience.” (SAINT-DIZIER, 2014, loc. Kindle 306).

In the early years of Rhetoric, a rhetorical discourse used to be mainly 
a verbal presentation pled in court of law, in a political assembly, or in 
an honor tribute session. The Greek philosopher Aristotle, and many 
others of his time, established the grounds of analyzing persuasive 
discourses in those specific contexts. Back then, dramatic, poetical and 
musical discourses were part of poetics and were believed to not take 
part in persuasive discourses.

However, in Modern Era, philosophers, musicians, poets and many 
other intellectual figures started to observe the persuasive role of other 
kind of discourses, as well as the way they could aid in persuasion 
when allied to verbal discourses. In addition to that, the way people 
communicate changed profoundly –images, music, texts started to be 
integrated to everyday communication more than ever.
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As a result to these points, theorists started to point out the rhetorical 
power of nonverbal discourses and “In the contemporary world, rhetoric 
is no longer a purely ‘textual’ system, based on argumentation and 
language. Although the content remains the key issue, the delivery and 
style aspects are often paired with images, sounds and music” (SAINT-
DIZIER, 2014, loc. Kindle 375). 

In specific, music can be observed as a powerful rhetorical tool, and 
the proof to that statement is that it is present in advertisements for 
products and services, in political campaigns and etc. (SAINT-DIZIER, 
2014, loc. Kindle 377).

As pointed out by Saint-Dizier (22014, loc. Kindle 377):

Music turns out to be a very strong persuasive and 
expressive means of much interest for rhetoric. Its 
association with a text or, more generally, with a 
conceptual or a psychological content is of much interest 
and importance as an intellectual consideration, and also 
in a number of everyday life aspects such as TV news and 
advertising, shopping malls ambiances and movie music. 
(SAINT-DIZIER, 2014, loc. Kindle 87).

Infinite other relations can be traced between music, language, and 
Rhetoric, so much that several authors –from several areas, deal with 
such discussion theme. Although this point is very important to to this 
chapter, it is not the main one. The conclusion to this point relies on 
the aspect that music has an important role in nowadays Rhetoric and 
shares several correlational points with language.

Once it was briefly explained how music is part of present-day 
rhetorical discourses, it is time to unveil the ‘pathways of passion’ 
and how ‘Alive’, by Sia, may act as a persuasive tool when taken as a 
rhetorical subject.
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first stage: availability 

The availability stage is the foundation to the whole pathway. It 
concerns to the emotional predisposition of the audience towards a 
passion. Such a predisposition is not created by the orator with their 
discourse, quite the opposite, the availability is created subjectively. The 
audience builds their availability unconsciously throughout their life, 
grounded in their personal experiences. Thus, although availability is 
not created by the orator, it may be instigated by them. Figueiredo (2019) 
argues that the availability stage might be compared to an emotional 
bookshelf. The bookshelf is placed in the audience’s cognition, and the 
books on it are the possible passions that each person of an audience is 
capable of experiencing. The orator has the power to influence –with 
their discourse, which book the audience may pick from the several 
available. Due to the subjective aspect, each book may be placed in 
different positions for each person of an audience, resulting in different 
predispositions to the same passion. Hence, the orator must be able to 
understand this intricate system to create persuasion in their audience.

Once the first stage addresses the passions, it is fruitful to present the 
possible emotion aroused by the discourse that will be analyzed in this 
chapter. Considering the discourse and its overall message, a particular 
passion was selected among the several discussed by Aristotle in his 
Rhetoric.

According to Aristotle (Τέχνη ρητορική, II, 1, 1378b) “[…] emotions are 
all those affections which cause men to change their opinion in regard 
to their judgments, and are accompanied by pleasure and pain.” Thus, 
an emotion, or a passion, influences the way a person judges a certain 
subject.

The emotion selected to be analyzed based on the ‘Pathways of 
passions’ schema is confidence.
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Aristotle (Τέχνη ρητορική, II, 5, 1383b) define confidence as “[…] the 
contrary of fear; […] [a] hope of what is salutary is accompanied by an 
impression that is quite near at hand, while the things to be feared are 
either non-existent or far off.” The Greek philosopher states that fear 
is a painful expectation of an imminent evil. Consequently, confidence 
may be understood as a pleasant expectation of a future event that may 
bring the means of salvation to present adversity.

Figueiredo (2019, p. 21) defines confidence as “[…] the opposite of 
fear. It is accompanied by the hope (anticipation) of things that lead to 
security as something close, while the causes of fear seem non-existent 
or distant.” In the same way as Aristotle, Figueiredo presents confidence 
as an expectation, an anticipation, of an event that may bring hope to 
someone struggling in the present.

As will be discussed, the entire discourse surrounds the Aristotelian 
idea of confidence, once is an urge to find an exit of present sorrow.

In regard to the audience’s availability, it is important to point 
out that several passions may be aroused in an audience by the same 
discourse. What leads the subjects of an audience to a certain passion, at 
the expanse of the others, is the subjective availability of each individual. 
Thus, the same discourse may evoke anger and love –for instance.

Summarizing, by the subjective aspect of availability, it is not 
effective in analytical terms to trace each particular reason that may 
lead a person to confidence. Instead, in this stage, it is fruitful to point 
out the possible passion(s) that a discourse may arouse in a rhetorical 
audience.

The availability stage and the passion of confidence being discussed, 
it is time to ponder the next stage: identification.
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secOnd stage: identificatiOn

The aforementioned stage is the foundation for the whole pathway. 
It concerns to the emotional predisposition of the audience towards a 
particular passion. This second stage is all about the way the audience 
recognizes (conscious or unconsciously) themselves in the discourse. 
Figueiredo (2019) argues that this stage deals with how a subject 
identifies traces of a discourse that refers to them. Those traces may nod 
to the subject’s history, memories, and values. Therefore, identification 
occurs when it is revealed to the person who they are, even if they are 
not fully aware of it.

In this way, an audience will only identify themselves if there is any 
familiar trace that triggers such identification. In other words, a passion 
will only be aroused in the audience if the orator is capable to connect 
points of the discourse with particular characteristics of the audience.

To the audience of ‘Alive’, precisely the audience available to the 
Aristotelian passion of confidence, the general theme of the song may 
be the bridge that connects discourse and audience, ensuring the 
persuasive goal of the orator. To the confident audience, the song may 
represent traces of their personalities, in other words, the song speaks 
to the dogged, perseverant, and tenacious people that may identify 
themselves in the music’s general message.

This message is created mainly through verbal discourse, by the 
lyrics of the song, but it is also supported by the musical language. In the 
following stage, it will be discussed the way those two languages merge 
into a significant whole, capable of expressing the orator’s persuasive 
goal in a more precise way.
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third stage: the passiOn flOurishing (psychOphysical 
change)

At this stage, as Figueiredo (2019) points out, after the identification, 
the audience experiences the physiological processes, described by 
Aristotle as doted of pleasure and pain.

Therefore, the passion flourishing works as a wire that connects 
mind and body. The aroused passion affects not only the soul but also, 
and mainly, the physical portion of the human being: the body.

Sia’s song, as argued before, has some main ideas, the overall 
message. Those ideas may habit the senses of hope and persistence and 
can be comprehended once the lyrics are analyzed:

I was born in a thunderstorm. I grew up overnight. I 
played alone. I played on my own. I survived.

Hey. I wanted everything I never had. Like the love that 
comes with light. I wore envy and I hated that. But I 
survived.

(Bridge): I had a one-way ticket to a place where all the 
demons go. Where the wind don’t change. And nothing 
in the ground can ever grow. No hope, just lies. And 
you’re taught to cry into your pillow. But I survived.

(Pre-chorus and chorus): I’m still breathing, I’m still bre-
athing, I’m still breathing, I’m still breathing. I’m alive. 
I’m alive. I’m alive. I’m alive.

I found solace in the strangest place. Way in the back of 
my mind. I saw my life in a stranger’s face. And it was 
mine.

(Bridge, pre-chorus, and chorus)
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You took it all, but I’m still breathing. You took it all, but 
I’m still breathing. You took it all, but I’m still breathing. 
You took it all, but I’m still breathing. You took it all, but 
I’m still breathing. You took it all, but I’m still breathing. 
You took it all, but I’m still breathing. You took it all, but 
I’m still breathing. 

I have made every single mistake. That you could ever 
possibly make. I took and I took and I took what you 
gave. But you never noticed that I was in pain. I knew 
what I wanted; I went in and got it. Did all the things 
that you said that I wouldn’t. I told you that I would ne-
ver be forgotten. And all in spite of you

And I’m still breathing, I’m still breathing, I’m still bre-
athing, I’m still breathing, I’m alive (You took it all, but 
I’m still breathing). (You took it all, but I’m still brea-
thing). I’m alive (You took it all, but I’m still breathing). 
(You took it all, but I’m still breathing). I’m alive (You 
took it all, but I’m still breathing). (You took it all, but 
I’m still breathing). I’m alive. I’m alive. I’m alive. I’m ali-
ve. I’m alive. (SIA, Alive, 2015)

The first verses of the song present the unpleasant life of the 
poetical persona in the song – as it can be observed in “I was born in 
a thunderstorm. I grew up overnight. I played alone. I played on my 
own. I survived.” The ideas of storm, darkness, loneliness and solitude 
surround, in this context, the same semantic atmosphere of adversity. 
The verses that follow those presented before expand this perspective, 
turning this adversity more aware to the listener, as it can be seen in “I 
had a one-way ticket to a place where all the demons go. Where the wind 
don’t change. And nothing in the ground can ever grow. No hope, just 
lies. And you’re taught to cry into your pillow.”

Although the initial verses present the adversity that the poetical 
persona experienced growing up, they also present the perseverance 
and the will to fight against the unpleasant experiences: “I wanted 
everything I never had. Like the love that comes with light. I wore 
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envy and I hated that. But I survived.”; “No hope, just lies. And you’re 
taught to cry into your pillow. But I survived. I’m still breathing, I’m still 
breathing, I’m still breathing, I’m still breathing. I’m alive. I’m alive. I’m 
alive. I’m alive. I found solace in the strangest place. Way in the back of 
my mind. I saw my life in a stranger’s face. And it was mine.”

The precise contrast between fear and confidence is the belief that 
the means of overcoming the present adversity is near. This aspect is 
present in the discourse of the poetical persona. The lyrics of the song 
present this fight between adversities and will to overcome the problems 
for the entire extent of the song.

The lyrics are being taken under consideration once the musical 
language itself can be widely interpreted –based on the discussion 
held in the first section of this chapter ‘music, language, and Rhetoric.’ 
Therefore, the lyrics may aid focusing the main theme that this rhetorical 
discourse aims to present: the idea of confidence.

Thus, the Aristotelian passion of confidence may be the most 
probable affection to be aroused in those available to it. As Aristotle 
(Τέχνη ρητορική, II, 5, 1383b) argues: “If remedies are possible if there 
are means of help” one may feel confident. The great philosopher (Τέχνη 
ρητορική, II, 5, 1383b) also states that “[…] if we believe that we have often 
succeeded and have not suffered, or if we have often been in danger and 
escaped it”, we may experience confidence.

Those aspects of the Aristotelian description of confidence are 
present in the musical discourse of Sia in two main languages: poetry (as 
seen in the lyrics) and music. The first presents the message in a very 
direct way; in consequence, the second supports the first language to 
persuade in rhetorical meanings and to flourish passions in the audience. 
Once it was analyzed how this takes part in the poetical portion of the 
discourse, it is time to observe how the arousing of confidence may find 
powerful persuasive support in musical terms.
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In the first part of the musical score2, it is possible to find the two 
clefs in which the song may be performed, the treble and bass clefs. 
The clefs determine in which octave of the piano the song should be 
performed. Right in front of the clefs, it is possible to some ‘#’, the sharp 
accidentals. They raise a pitch by a half-step, making it higher. Those 
accidentals are placed on these pitches: C, F, and G (on the treble clef); 
and C, G, and D (on the bass clef).

Figure 1 – treble and bass clefs

Source: ‘Alive’ music score by ‘Zakuramusic’ on Musescore

The placement of those accidentals reveals to the musician the key 
in which the song was composed. In this case, the key is F#m. The notes 
in this scale are F#, G#, A, B, C#, D, E, and F#3.

This scale may be interpreted by the listener as a sad scale and the 
reason to such an interpretation may be found on ‘The Minor Third 
Communicates Sadness in Speech, Mirroring Its Use in Music’, a paper 
from 2010 by Meagan E. Curtis and Jamshed Bharucha published on 

2 The sheet used to analyze the discourse was uploaded by ‘ZakuraMusic’ on Musescore.  
The score is available at the following link and its use here does not aim any monetary 
gain, it is used for investigative purposes only. All rights are reserved for the account 
that shared it. You may find the full score on: https://musescore.com/zakuramusic/
alive. Access on Jul 24, 2020.
3 To the untrained reader the F#m scale can be listened here in this video uploaded by 
Thommas Lemmon on Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=jxQgV22Ggug. 
Access on Jun 24, 2020.
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APA PsyNet journal. The authors argue that “[…] the association between 
the minor third and negativity may reflect an automatic negative 
response to dissonance” as the minor scale does not present a sense of 
‘completeness’, as the major scales do, to the listener.

This incompleteness feeling that the song may create to the audience, 
in consonance to the perseverance message delivered by the lyrics, such 
as ‘I was born in a thunderstorm; I grew up overnight; I played alone, 
I played on my own; But I survived4’, might trigger the identification 
process in the audience available to confidence through the recognition 
that we all have passed through adversities in our lives. This process 
then connects the audience to the message presented by the orator and 
may arouse the passion of confidence.

Those two languages complementing each other may present a more 
effective message than if they were presented separately, through poetry 
or instrumental music, for instance. The musical part of the discourse, 
therefore, aid on the range of the message delivered by the lyrics.

As seen by the description of confidence, such a passion is experienced 
when someone faces adversity, but also believes that the means of help 
are near, so they will be able to overcome this adversity. The sadness 
–or incompleteness, in the musical instance of the discourse, allied to 
the message of hope present in the lyrics, may flourish this bittersweet 
feeling of confidence in the audience.

If the Rhetorical figure of synesthesia is transposed from the verbal 
instance to the musical experience, another reason for this phenomenon 
may be found. Fiorin (2014, p. 63) argues that ‘synesthesia’ comes from 
the old Greek syn, which means junction, and esthesia, that means 
perception. Thus, this figure is described by the author as “the junction 
of terms from different sensorial instances5.”

4 The full lyrics to the song can be found on: https://genius.com/Sia-alive-lyrics.  
Access on Jun 24, 2020.
5 “[...] é a reunião de termos pertencentes a planos sensoriais diversos”.



trajetória das paixões: uma retórica da alma

562

On one hand, there is the musical language, presenting a composition 
in F#m, which presents sadness or incompleteness to the listener. On 
the other hand, the lyrics deliver a message of hope to the audience. In 
combination, those two languages can create synesthesia to the musical 
instance which also justifies the sense of sadness in the musical aspect 
of the discourse.

Another aspect that can be discussed is the dynamic explosion on 
the chorus, as well as the ascension that the notes create in this part of 
the song.

The explosion of the dynamic of the song on the chorus may be due 
to the duration of the notes, in the chorus the values of the notes are 
quarters and half notes (which means the notes have a longer duration 
than the notes of the other parts of the song), while in the first and 
bridge parts the notes are eighth and sixteenth notes (which means the 
notes have a shorter duration than the notes on the chorus).

The ascension of the notes on the chorus, when certain pitches turn 
higher throughout the performance, constitutes another rhetorical 
figure, the gradation. Fiorin (2014, p. 147) describes the gradation or 
climax figure as: “[…] the gradual amplification of expression6.” This 
figure is described by the author as a tool of verbal discourse, as in texts 
and dialogues, but can easily be transposed to the musical language, 
once the way it works is close to the way human language does, as 
defended by Saint-Dizier (2014). In the following figure, it is possible to 
identify the moment in the music that such a figure takes place.

⁶ “Temos [...] a figura denominada gradação ou clímax  [...], em que se amplifica o 
enunciado, numa intensificação crescente”.
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Figure 2 – ascension in the chorus

Source: ‘Alive’ music score by ‘Zakuramusic’ on Musescore

The first chord marked on the score is F+, composed by the notes 
F, A, and C#. The F+ is repeated on the second mark on the score and, 
concluding the gradation figure, the chord turns to an A major, composed 
by the notes A, C#, and E.

The repetition of the first chord, F+, sets an expectation to the 
listener, that they might listen to this chord again, but instead the 
composer places an A major in the place in which the listener expected 
to hear another F+. Once F+, in the song, is a lower note than A maj, the 
gradation figure happens by the ascension effect created by the distance 
between those two notes on the scale, F+ closer to the first note of the 
scale and A maj as the third note of that same scale. The explanation of 
this phenomenon is assured by what Fiorin (2014, p. 147) states when he 
describes this figure by its linguistic roots: “gradation or climax comes 
from the Greek klímax, which means ladder7.” So the ascension from F+ 
to A maj, plus the lyrics, works as a ladder that aids on amplifying the 
idea of overcoming adversity and, thus, aids on the stage of flourishing 
the emotion of confidence.

⁷ “[...] gradação ou clímax (do grego klímax, que significa ‘escada’)”.
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In this song, several other aspects can be rhetorically analyzed, but 
due to the general objective of this chapter (to analyze how a passion 
aroused by a musical discourse develops itself in the pathways of 
passion schema) only these were discussed in this stage.

fOurth stage: change Of judgment

The keyword to explain this stage is ‘transformation’. Once the 
passion found availability in the audience and was aroused, revealing its 
physical alterations in the bodies of those who experienced it, the next 
stage of the pathways takes place, the change of judgment. At this point, 
the audience has already experienced the identity processes, as well as 
felt the effects of the aroused passion in their bodies, and now has a new 
point of view concerning the matter that the orator argues rhetorically. 
This newly formed point of view stems from the aroused passion, once 
the person who feels such a passion will only be able to reconsider some 
matter if they are persuaded to, and that is the first goal of awakening 
emotions in someone.

In the analysis developed in the previous stage, the change of 
judgment may transform the way the audience faces adversities in their 
lives. In other words, the discourse, through all the persuasive tools 
discussed previously, may transform the doxa of the audience towards 
obstacles and difficult moments, giving them a new perspective on how 
to overcome such issues in their own lives.

Therefore, the change of judgment will enable, through its 
transformation regarding a new point of view, the final stage of the 
pathways of passion: the action.

fifth stage: actiOn

Figueiredo (2019) states that ‘action’ is the final stage in the pathways 
of passion. It is also the finish line of the persuasive process. Rhetorically, 
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the goal of the orator is to persuade the audience with their discourse. To 
do so, an emotion needs to be flourished to trigger the action established 
by the orator as its persuasive goal.

Sia, with ‘Alive’, may aim to create a cathartic effect on her audience. 
Catharsis, a subject discussed by Aristotle in Poetics (Περὶ ποιητικῆ, VI, 
1449b, 24-28), comes from the Greek κάθαρσις, (katharsis), and means 
‘purification’, ‘cleansing’, or ‘clarification’. In general terms, this 
Aristotelian concept may be described as the purgation of emotions 
through art.

By listening to ‘Alive’, the audience may cleanse their fear regarding 
subjective matters. In other words, ‘Alive’ works as inspiration to 
the audience to overcome their fears, transforming those fears into 
confidence (remember that those passions were described by Aristotle 
in comparison, thus they are related).

This particular action, the purgation of emotions, is the general goal 
of many art forms, in special those who have poetical projections, such 
as nowadays music (endowed with poetry and musical language).

discussiOn

As it was discussed in the first section of this chapter, the pathways 
of passion can be understood as a tool when it comes to analyzing how a 
discourse instigates emotions and persuades its audience. Through the 
five main steps of this rhetorical perspective, it is possible to unveil the 
intricate processes that surround the argumentative universe.

Adopting the pathways of passion as a compass, the discursive seas 
may become a little more comprehensible to the language analyst. As 
seen in the analysis, musical and verbal devices were combined to create 
a cathartic persuasive message to the audience. Those devices were 
not analyzed into exhaustion in this text once it was not the objective 
of this chapter to flag every persuasive strategy of the discourse. The 
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main objective was to demonstrate how the pathways of passion may be 
fruitful to investigate passional discourses, particularly those involving 
any art form.

The figures of gradation and synesthesia were some of the several 
strategies adopted by the orator to create a persuasive discourse to the 
audience, once the functions and operations of those strategies were 
discussed, the development of the discourse and its goal became clearer 
to be pointed by the analyst.

Concluding, it is essential to mention that this analysis is an early 
attempt on my doctoral journey to decipher the intricate devices of 
music regarding Rhetoric and communication, although this chapter was 
conceptualized carefully, the methodological path to its development is 
still in a great discussion. Apart from that, one thing that is completely 
clear through this study is that music has great value on Rhetoric and 
Linguistics, and this value has yet much to be explored.
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