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“Que é que eu posso escrever? Como recomeçar a anotar frases? A palavra é 

o meu meio de comunicação. Eu só poderia amá-la. Eu jogo com elas como 

se lançam dados: acaso e fatalidade. A palavra é tão forte que atravessa a 

barreira do som. Cada palavra é uma ideia. Cada palavra materializa o 

espírito. Quanto mais palavras eu conheço, mais sou capaz de pensar o meu 

sentimento. 

 

Devemos modelar nossas palavras até se tornarem o mais fino invólucro dos 

nossos pensamentos. Sempre achei que o traço de um escultor é identificável 

por um extrema simplicidade de linhas. Todas as palavras que digo é por 

esconderem outras palavras. 

 

Qual é mesmo  a palavra secreta? Não sei é porque a ouso? Não sei porque 

não ouso dizê-la? Sinto que existe uma palavra, talvez unicamente uma, que 

não pode e não deve ser pronunciada. Parece-me que todo o resto não é 

proibido. Mas acontece que eu quero é exatamente me unir a essa palavra 

proibida. Ou será? Se eu encontrar essa palavra, só a direi em boca fechada, 

para mim mesma, senão corro o risco de virar alma perdida por toda a 

eternidade. Os que inventaram o Velho Testamento sabiam que existia uma 

fruta proibida. As palavras é que me impedem de dizer a verdade. 

 

Simplesmente não há palavras.” 

 

Clarice Lispector 



RESUMO 

 

Esta dissertação, inserida na linha de pesquisa “Texto e Discurso nas Modalidades 

Oral e Escrita”, do Programa de Pós-Graduação em Língua Portuguesa da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, tem por objetivo geral analisar as relações 

retóricas entre orador e auditório em situações comunicativas que implicam o uso ou 

não de tabus linguísticos e tabus discursivos. Para que isso fosse possível, 

refletimos sobre a natureza do mito, do totem, do discurso teológico e religioso, na 

constituição de tabus linguísticos e discursivos. Distinguimos palavra proibida de 

discurso proibido. Amparados pelos conceitos retóricos, analisamos um discurso 

proferido em 2010 pelo pastor Cláudio Duarte, membro da Igreja Batista Monte 

Horebe, sediada no Rio de Janeiro, em um evento denominado IV Escola de Líderes 

Associação Vitória em Cristo, a fim de evidenciar tabus presentes nos discursos que 

fazem parte da religião cristã. Analisamos, no texto, a constituição do ethos, a 

utilização do logos para a manutenção do proibido e o mover do pathos ante os 

tabus. Concluímos que a estratégia retórica, utilizada pelo pastor, enfoca (aborda, 

evoca) temas proibidos, visa à manutenção e à transmissão de ideias e ideais 

conservadores travestidos de modernidade. Mantém proibições seculares por 

intermédio da relação entre quem diz, em qual contexto diz e para qual auditório 

elabora o dizer. 

 

Palavras chave: retórica, tabus linguísticos, tabus discursivos, filologia, semântica. 

 

  



ABSTRACT 

 

This work is part of the research line “Text and Discourse on Oral and Written 

Procedures”, the Postgraduate Program in Portuguese at the Pontifical Catholic 

University of São Paulo. It has the overall objective to analyze the rhetorical relations 

between speaker and audience in communicative situations involving the use or not 

of linguistic taboos and discursive taboos. To make this possible, we reflect about the 

nature of myth, totem, the theological and religious discourse in the constitution of 

linguistic and discursive taboos. We distinguish forbidden word of prohibited speech. 

Supported by rhetorical concepts, we analyze a speech given in 2010 by Pastor 

Claudio Duarte, a member of the Baptist Church Mount Horeb, located at Rio de 

Janeiro, in an event called IV School Leaders Victoria Association in Christ, in order 

to evidence present taboos in speeches that are part of the Christian religion. We 

analyzed in the text, the constitution of the ethos, the use of logos for the 

maintenance of the forbidden and the move of pathos in view of taboos.  We 

conclude that the rhetorical strategy used by the pastor, focuses on (addresses, 

evokes) forbidden topics, aimed at the maintenance and transmission of ideas and 

ideals conservatives disguised as modernity. Keeps secular prohibitions through the 

relationship between those who say in what context says and for what kind of 

auditory prepares the speech. 

 

Keywords: rhetoric, linguistic taboo, taboo discourse, philology, semantics. 
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INTRODUÇÃO 

Em todas as sociedades, temos palavras que não podem ser ditas ou temas 

que não podem ser discutidos em função de vigorosas e, muitas vezes, inexplicáveis 

proibições que se impõem por força de crenças e constituições de valores sociais. 

Tais proibições são denominadas tabus linguísticos quando estão relacionadas às 

palavras e tabus discursivos ou quando estão vinculadas aos temas ou assuntos de 

um discurso. Dizer ou não dizer algo a alguém, portanto, envolve uma condição que 

se relaciona objetivamente com a constituição das verdades institucionais, com os 

valores propagados por um grupo social, com as crenças difundidas em um 

determinado período histórico e, enfim, com as particularidades de caráter de um 

indivíduo e sua identidade social.  

Assuntos como sexo, religião e política implicam juízo de valores, ressaltam 

noções ligadas ao belo e ao feio, ao bem e ao mal, ao certo ou errado, ao justo ou 

injusto. Por acreditar que as palavras têm poder de influenciar fortemente a conduta 

do outro, os homens, numa espécie de reverência ao poder que delas emana, 

permitem-se ou não pronunciar determinados termos existentes numa língua ou 

conversar sobre alguns temas considerados “delicados”. Por medo ou respeito aos 

poderes da natureza das palavras, durante o existir do homem na terra, o falar em 

sociedade sempre se situou num fio tênue entre a coragem e o medo. Para muitas 

civilizações, algumas palavras têm o poder de provocar reações tenebrosas como 

ciclones, tremores de terra, inundações, trazer fertilidade ou condenar um ser à 

condição de permanentemente estéril. Valer-se do discurso, nesse sentido, é 

enredar-se na cultura – aqui entendida como o conjunto de conhecimentos 

adquiridos por meio da linguagem – e a ela reagir de acordo com as crenças nos 

mistérios, enigmas e fenômenos intrincados. Em todos os tempos, em qualquer 

cultura, a palavra veste-se de sentidos e, sobretudo, de encantamentos, muitas 

vezes fortemente associados à fé residente em cada um e em todos.  

Muitos termos e temas são hoje apresentados mais abertamente, muitas 

palavras que foram tabus há alguns anos perderam essa condição, pois há um 

relativismo marcante em nossos dias que põe em xeque os conceitos e noções 

políticas, culturais, éticas e estéticas. Questionar os sistemas de valores é uma 
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tônica na sociedade contemporânea. O homem crê que pode alterar amplamente o 

meio ambiente, transformar desertos em oásis, remover montanhas, transformar 

energia nuclear em eletricidade, reduzir civilizações a um escombro radioativo. 

Ainda assim, a palavra perscruta as mudanças culturais e, potente, mostra-se e 

esconde-se em alguns tabus que remanescem potentemente no discurso social. As 

religiões, por sua vez, multiplicam-se de forma assombrosa, dividem-se em seitas 

com incontáveis denominações, são menos ou mais conservadoras ou obedientes 

aos princípios contidos em livros considerados “sagrados” e, nesse ambiente 

convulsivo de crenças, mantêm tabus, desmontam-nos sumariamente, criam novas 

perspectivas sobre o que se pode ou não dizer e, por isso, suscitam estudos sobre o 

movimentar das palavras no seio das instituições religiosas e sobre a potência 

retórica que atinge os fieis e não fieis. As religiões põem a palavra em xeque.  

A religião, por sua tradição, por seu magistério e, principalmente, por sua 

escritura considerada sagrada, em vista da preservação da fé, da unidade moral da 

comunidade religiosa, dita regras sobre o que fazer e o que não fazer. Temos assim, 

no seio das instituições religiosas, cujo Deus é visto como uma figura mítica viva, 

mandamentos positivos, que servem de modelo a ser seguido e mandamentos 

negativos, os antimodelos, que devem ser evitados. Entre mitos e linguagem, o dizer 

se impõe como a capacidade de mobilizar um auditório a aderir a uma crença e a 

agir em conformidade com um credo, uma religião.  

Há palavras que libertam e cativam; outras causam repulsa e mal-estar. 

Assim, a palavra que se toma ou que se recebe pode implicar mudança de rumo, de 

percurso existencial. As religiões, por meio da palavra, pretendem justamente 

regular a conduta existencial de seus fiéis. Por meio de apelos eloquentes, 

posicionam o homem entre o fazer e o não-fazer, o dizer e o não-dizer. Nesse 

movimento, situam-se as proibições de cunho tabuístico que encaminham para um 

mundo, não evidente, mas, sim, aparente. A palavra oculta ou revelada, mesmo que 

como sombra daquilo que realmente se pretende dizer, mostra-nos, como veremos 

no primeiro capítulo desta dissertação, que há em cada gesto discursivo uma 

centelha de poder. Quem toma a palavra exerce o domínio, o poder de responder e 

questionar. 
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A palavra, como fonte de resposta, explica, mostra, demonstra, ensina, 

exemplifica, doutrina, catequiza e, enfim, constrói uma verdade possível (verossímil). 

O mito dá vazão de sentido para o inexplicável. Quando aliado ao discurso, constrói 

a fé e institui a religião, que, se vista como um laço de unidade moral, mantém por 

meio de suas regras um modelo de conduta que ensina a agir para alcançar a 

felicidade eterna ou para padecer indefinidamente. 

No desejo que remete o fiel a um objeto que pode ser fonte de prazer, o 

desprazer é inegavelmente parte de todas as proibições. É evidente que não se 

pode negar o desejo; assim, muitas vezes, ele pode ser mantido oculto, ou ainda 

que manifesto, pode ser suprimido por proibições que ditam uma distância segura do 

objeto ou ato desejado. 

A palavra para a religião é fonte de pureza ou perigo. Por assim ser, muitos 

vocábulos são mantidos sob controle e, em virtude do mito e do rito da religião, são 

circunstancialmente proibidos, ou seja, vistos como tabus. Algumas proibições têm 

caráter temporário; outras, referentes a palavras sagradas e profanas, situam-se em 

um estado permanente de proibição. As sagradas não podem ser ditas por “qualquer 

um”, ou seja, por aqueles que não estão autorizados, pois violam o sagrado. As 

profanas, segundo as crenças, podem invocar e atrair o mal para quem as pronuncia 

ou contagiar quem as escuta. No discurso religioso, o homem, a despeito da posição 

hierárquica que ocupe nessa macroinstituição, está sempre limitado a um universo 

mítico que propaga conceitos e, dentre eles, aqueles com valores tabuísticos.  

A presente pesquisa se faz relevante para os estudos científicos em língua 

portuguesa na medida em que analisar a relações entre o rétor e o auditório, no 

discurso religioso, poderá servir de base teórica para a compreensão de como se 

dão as relações linguísticas quando há manifestação de palavras que 

ocasionalmente são sancionadas ou de uso restrito.  

Ante a carência de pesquisa sobre tabus linguísticos, especialmente em 

língua portuguesa, a pesquisa poderá nos auxiliar a pensar, repensar e reconceituar 

os tipos de tabus e suas ocorrências no discurso. Para que possamos estabelecer 

mais claramente o que são tabus linguísticos e tabus discursivos, nos capítulos 

teóricos tratamos das distinções entre esses conceitos para, assim, contribuir com 
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os estudos das palavras proibidas e discursos proibidos em língua portuguesa e 

acompanhar os avanços dos estudos linguísticos e retóricos. 

Com base nessas reflexões e para orientar esta pesquisa, buscamos 

responder as seguintes questões: 

1- No plano retórico, como mito e tabu articulam-se para a constituição das 

proibições no discurso religioso?  

2- Qual a função do orador e do auditório para a constituição dos tabus 

linguístico-discursivos num contexto retórico? 

Temos assim, por objetivo geral, analisar as relações retóricas entre orador e 

auditório quanto à utilização de termos tradicionalmente considerados tabus 

linguísticos ou discursivos.  

Os objetivos específicos ligam-se ao geral pelas necessidades de 

esclarecimento dos conceitos utilizados para formulá-lo: 

a) refletir sobre a natureza do mito; 

b) refletir sobre a natureza do tabu linguístico; 

c) refletir sobre a natureza do tabu discursivo; 

d) apresentar, teoricamente, os conceitos retóricos constituintes do ato 

retórico; 

e) analisar, retoricamente, o discurso religioso proferido em 2010 pelo pastor 

Cláudio Duarte, membro da Igreja Batista Monte Horebe, sediada no Rio 

de Janeiro, no evento IV Escola de Líderes Associação Vitória em Cristo – 

ESLAVEC, a fim de evidenciar a constituição das proibições míticas e 

tabuísticas e a função dos envolvidos em um determinado contexto 

retórico.  

Esses objetivos nortearam a ordenação dos capítulos e os procedimentos 

metodológicos para atingi-los:  

No primeiro capítulo, conceituamos, em um primeiro momento, a imagem do 

mito e palavra da linguagem como formas de interação. Buscamos ainda evidenciar 

a função pedagógica do mito e da linguagem e a importância de ambos para a 

constituição do discurso religioso. Conceituamos sagrado e profano e formas de 

apropriações que moldam esses dois modos de ser e estar no mundo.  
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 No segundo capítulo, estabelecemos relação entre os objetos de desejo e as 

proibições que os circundam. Mostramos que há um limite que separa o querer do 

poder, o ideal do real. Assim, a relação do objeto de desejo, que é posta na 

idealidade, gera proibições que aqui designamos tabu. Esclarecemos como a 

transferência de objeto proibido para palavra proibida gera tabus de natureza 

linguística. A palavra, vista como fonte de poder, pode provocar atração ou repulsa. 

Nessa perspectiva, apresentamos, embasados em autores da semântica e da 

filologia, um conceito para tabu linguístico. Propomos um conceito para tabu 

discursivo, pois, ao longo da pesquisa, deparamo-nos com fenômenos de caráter 

diferenciados que exigiram, para benefício da clareza, uma reflexão mais densa 

sobre palavra proibida e discurso proibido. Amparados pela Antropologia, Filosofia, 

Filologia e Semântica, mostramos, ainda, os conceitos relativos à atenuação do 

discurso ou das palavras-tabus, assim como as mudanças de sentido devido à 

natureza emotiva dos vocábulos e a relação tabu e humor. 

No terceiro capítulo, em um primeiro momento, esclarecemos o conceito de 

discurso que adotamos nesta pesquisa e, assim, distinguimos os dois tipos de 

discurso que podemos encontrar a serviço da religião: teológico e religioso.  

No quarto capítulo, sobre a natureza retórica, estabelecemos relação entre as 

provas extrínsecas e intrínsecas, e a formação dos tabus no discurso religioso na 

tríplice relação entre ethos, pathos e logos em um contexto muito específico: o da 

divulgação do discurso religioso.  

No quinto capítulo, analisamos o discurso A sexualidade do casal, do pastor 

Cláudio Duarte, selecionado pelos princípios da retórica e transcrito em 

conformidade com as regras do NURC/SP – Projeto de Norma Linguística Urbana 

Culta de São Paulo (PRETI, 2011), para exemplificar as relações linguísticas e 

discursivas da constituição dos tabus no discurso religioso. Assim, por meio da 

leitura retórica, amparados pelos autores da semântica, filologia e antropologia, 

buscamos compreender, na relação retórica ethos-pathos-logos, a ocorrência de 

tabus linguísticos e tabus discursivos. 

E, por fim, dedicamo-nos às considerações finais desta pesquisa. 
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1 MITO E LINGUAGEM 

A humanidade configura-se por atos de consciência. Da imagem mítica à 

palavra da linguagem, entre a razão e a paixão, o humano surge. As duas formas de 

expressão da subjetividade (mito e linguagem) fundem-se no nomear. Em função 

disso, o nomear é em si um ato de criação. Assim, por meio da palavra, 

concebemos, conhecemos, denominamos e reconhecemos uma realidade. Desse 

modo, a metáfora, ou seja, a nossa capacidade de aproximar coisas análogas e 

deslocar significados pelo processo de denotação, permite que nossos pensamentos 

míticos e linguísticos se expandam. Por isso, a capacidade de ver além do objeto 

concreto (abstração) faz com que o homem, no processo de interação, busque 

estabelecer acordos sobre aquilo que foi percebido. A esses acordos interativos, 

chamamos argumentação. 

 Nas formações míticas e linguísticas, conforme afirma Cassirer (1992), 

consuma-se um processo interior que busca a resolução de uma tensão interna: a 

representação das razões e das emoções. Assim, no encontro do eu com o não-eu, 

na diferença sujeito e predicado mobiliza-se, no homem, o pathos. 

 
O pathos é precisamente a voz da contigência, da qualidade que se vai 
atribuir ao sujeito, mas que ela não possui por natureza, por essência. No 
inicio o pathos é, então, uma simples qualidade, o sinal da assimetria que 
prevalece na proposição e a define. Lugar de uma diferença a superar na 
identidade e pela identidade do sujeito, o pathos é tudo o que ele é. 
(MEYER, 2000, p. XXXII) 

 

Nesse jogo de representações, as paixões estão associadas ao discurso, 

logo, diferenciam sujeito e predicado. Segundo Aristóteles (2000, p. 5), 

 
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. 

 

Conforme está posto em Meyer (2007a), um auditório só existe enquanto tem 

paixões. Nesse sentido, toda e qualquer mudança de ânimo, emoção, leva ao prazer 

ou desprazer.  
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O ethos, que é por excelência a imagem construída do orador, segundo 

Meyer (2007a), torna-se fonte de respostas às questões suscitadas pelo pathos. A 

paixão começa sempre pela expressão subjetiva de uma questão do ponto de vista 

do prazer e do desprazer.  

Na perspectiva aristotélica, como nos mostra Meyer (2000), as paixões são 

respostas à imagem que formamos do outro: cólera, calma, temor, segurança 

(confiança, audácia), inveja, impudência, amor, ódio, vergonha, emulação, 

compaixão, favor (obsequiosidade), indignação e desprezo. Persuadir é o mover 

pelas paixões, e ocorre quando são tocadas as “molas dos afetos” (MEYER, 2007a). 

Em busca do ajuste das diferenças, é possível diminuir ou aumentar a distância 

entre orador e auditório.  

O logos é propriamente o discurso, ou seja, tudo aquilo que está em questão. 

Segundo Meyer (2007a), o orador pode agradar, instruir, aconselhar, comover, 

convencer e/ou persuadir. Nele, estão contidas as provas que são fontes de 

repostas bem como as questões suscitadas. O logos, concomitantemente, projeta 

ethos que é fonte de repostas e, por ser também fonte de perguntas, desperta no 

auditório o pathos. Podemos afirmar, então, que o logos é constituído na relação 

ethos e pathos e por isso é permeado por ambos. 

Visto que a assimetria passional configura as relações de identidade e 

diferença, podemos afirmar que ethos, pathos e logos (razão) são partes 

constitutivas do mito e do discurso, pois há nas duas formas uma distância a ser 

negociada, uma busca pela possibilidade ou probabilidade, para que haja adesão à 

crença e seja estabelecido um comum acordo entre orador e auditório. Assim, por 

meio das palavras no discurso, contornos ganham formas verossímeis e, como ato 

retórico, na aceitação do que foi dito pelo orador ao auditório, a mitologia e a 

linguagem passam a constituir as verdades da religião. Essa assimetria é muito 

visível na constituição do discurso religioso1.  

  

                                            
1
 O discurso religioso e o discurso teológico serão explanados no capítulo três. 
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1.1 Docere: a construção da fé pelo discurso 

 

A aceitação das verdades religiosas é um passo de adesão à crença e de 

manifestação de fé: 

 
A fé não é somente uma atitude interior, comporta uma expressão. Esta 
expressão utiliza certas representações, entre as quais encontramos as 
representações cosmológicas. Mas, estas representações parecem ligadas 
a narrativas do tipo mítico. Se buscarmos compreender o sentido que é 
visado na fé, impõe-se uma conveniente interpretação dessas 
representações míticas. (LADRIÈRE, 1977, p. 189)  

 

A fé (enquanto propriedade) transforma o mito em algo que pode ser 

ensinado e, nesse sentido, liga-se ao docere em retórica. O mito tem, como afirma 

Ladrière (1977), duas funções: a primeira é fundadora e a segunda é pedagógica, 

desdobrada em pedagogia da transgressão e pedagogia do pensamento 

constituinte. 

 
Assim, enquanto fonte, enquanto discurso primeiro, enquanto origem do 
sentido, o mito está presente no interior de todo pensamento teórico, como 
um núcleo que este pensamento necessariamente em si mesmo retoma, 
como uma operação primeira que este pensamento necessariamente 
reassume no seu próprio movimento. (LADRIÈRE, 1977, p. 212) 

 

Em sua função fundadora, o mito é capaz de criar e pôr ordem naquilo que se 

apresenta desordenado. Portanto, a função fundadora cria e categoriza. 

A função pedagógica, em sua primeira vertente (transgressora), nos leva a 

romper com as categorias criadas na fundação; ensina-nos a apreender e 

compreender o mundo de uma maneira singular. É transgressora, pois explica a 

existência e a manifestação do não-visível, que é sobrenatural. Já a segunda 

vertente (constituidora), aponta para a constituição, que toma por base o que foi 

criado e o que foi transgredido. É constituição, pois traduz para o visível o não-

visível. Nesse sentido, o espaço religioso permite a manifestação do não-visível e, 

para torná-lo visível, necessita de uma representação totêmica, que simboliza a 

presença de um deus ausente.  

Os símbolos sagrados servem para manter e garantir a unidade de 

representação do divino. Assim, palavras e objetos separados, representam, para 

membros de uma comunidade religiosa, o mesmo deus. Embora esse deus 
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manifeste-se de forma singular para cada sujeito, ele deve possuir os mesmos 

atributos e ser compreendido da mesma forma por todos os membros da 

comunidade religiosa, o que garante a coesão e a coerência interna da religião, que 

é autoexplicativa e instrucional, ou seja, pedagógica. Para que a religião mantenha 

unidade de sentido, necessita de uma pedagogia (doutrinação) que explique, pela 

palavra, a existência do divino. 

A religião conjuga-se no espaço da heterogeneidade, na distinção entre 

coisas sagradas e coisas profanas. Ela é formada por partes: mitos, ritos, dogmas e 

cerimônias. Durkheim (2008) afirma que a religião é constituída pela união dessas 

partes. Assim, o fenômeno religioso ocorre ordenado em duas categorias: crenças e 

ritos. As crenças, de modo geral, são os estados de opinião que, em função dos 

valores afetivos, permitem representações do sagrado e do profano. Os ritos são os 

modos de ação, determinados em função das crenças. Os ritos só são definidos 

após a definição das crenças. Nessa conjectura, essas duas classes (crença e rito) 

separam o pensar e o agir religioso do não-religioso. 

A crença fundamentada pelos discursos (bíblico e teológico) caracteriza os 

dois opostos, sagrado e profano, ou ideal e real, e sugere, por consequência, que a 

religião é formada sempre por dois polos, ou ainda, por duas categorias de ser e 

estar no mundo. Segundo Eliade (2011), o sagrado, por sua força e potência, 

apresenta-se fora da ordem natural e, hierarquicamente, manifesta-se sempre como 

uma entidade superior, seja em dignidade ou poder. Possui também qualidades já 

definidas: é simétrico e perfeito. O profano, por sua vez, é visto sempre como 

inferior, natural e caótico, logo, hierarquicamente, é indigno e fraco. É assimétrico e 

imperfeito, ou seja, indefinido. 

Como está posto em Eliade (2011), devemos notar outro aspecto que difere 

sagrado e profano: tanto para a manifestação da crença quanto para as práticas 

ritualísticas, objetos, gestos, atos e palavras, são separados e tomados como 

mágicos e especiais. Assim, o poder, por ser sagrado, é visto sempre como 

particular e reservado, enquanto o profano, em oposição, pode ser visto como 

coletivo e expansivo. O sagrado manifesta-se no silêncio das orações e no 

recolhimento; já o profano manifesta-se na agitação e na falta de contingenciamento 

das palavras e dos atos.  
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Tabela 1: Sagrado e Profano 

Sagrado 
Ideal; Sobrenatural; Superior; Simétrico e perfeito; Definido; Particular 

e reservado. 

Profano 
Real; Natural; Inferior; Assimétrico e imperfeito; Indefinido; Coletivo e 

expansivo. 

 

Notamos, assim, que a diferença dos pares antitéticos compõem os dois 

modos de ser e estar no mundo (sagrado e profano) que são inseridos no discurso 

teológico e no discurso religioso para validarem os valores da religião. 

Eliade (2011) propõe o termo hierofania como palavra-chave para a 

compreensão do sagrado e do profano como pares opostos, que distinguem o 

homem-religioso do homem-não-religioso: 

 
O homem toma conhecimento do sagrado porque este se manifesta, se 
mostra como algo absolutamente diferente do profano. A fim de indicarmos 
o ato da manifestação do sagrado, propusemos o termo hierofania. Este 
termo é cômodo, pois não implica nenhuma precisão suplementar: exprime 
apenas o que está implicado no seu conteúdo etimológico, a saber, que 
algo de sagrado se nos revela. (ELIADE, 2011, p. 13) 

 

O homem, em face do profano, concebe o mundo de forma heterogênea. O 

sagrado, por sua vez, se manifesta como aquilo que está fora da ordem natural do 

mundo, mas, quando envolto em pensamento mítico, permite a existência da 

homogeneidade. Logo, o mito manifesto nas religiões que primam pela unidade de 

sentido, aponta para a homogeneidade. A adesão a uma crença dá-se, então, 

quando reconhecida a verdade do mito; a aceitação se materializa em profissões de 

fé. 

O narrar, que está presente no discurso religioso, auxilia na distinção entre 

sagrado e profano, bem como mantém a crença e o rito vivos. A religião, embora 

exija manifestações individuais de crença, fé ou devoção, só existe na coletividade. 

As narrativas asseguram a unidade discursiva, uma unidade moral. Em função 

disso, nessas histórias, o louvor a uma divindade e a censura a uma categoria de 

homens ou de ações, que estão ligados em retórica ao gênero epidítico, 

demonstram modos de agir convenientes ou inconvenientes.  
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O mito é o narrar de uma história sagrada que relata a criação, o início de 

tudo. É a narrativa de um princípio fantástico que mostra como os “Entes 

Sobrenaturais” propiciam a existência de uma realidade, seja ela total ou parcial. O 

mito relata somente o que aconteceu no tempo e no espaço primordial, mostra as 

manifestações do sagrado no mundo, demonstra que o homem é o que é graças às 

intervenções dos seres mitológicos (sobrenaturais), que o fizeram um ser mortal, 

sexual e cultural. Eliade (2011, p. 12) ressalta a relação entre o mito e o sagrado em 

seu valor de verdade: 

 
[...] o mito é considerado uma história sagrada e, portanto, uma "história 
verdadeira", porque sempre se refere a realidades. O mito cosmogônico é 
"verdadeiro" porque a existência do Mundo aí está para prová-lo; o mito da 
origem da morte é igualmente "verdadeiro" porque é provado pela 
mortalidade do homem, e assim por diante. 

 

Cabe salientar que, ao tratarmos de retórica, temos no verossímil um meio-

termo para o verdadeiro e o falso. O verossímil está posto nas possibilidades. “O 

domínio das probabilidades é, portanto, vinculado ao dos fatos e verdades e se 

caracteriza, para cada auditório, em função destes.” (PERELMAN & OLBRECHTS-

TYTECA, 2005, p. 78). 

Assim, fato, na perspectiva retórica, está vinculado a premissas em que há 

acordo não controverso entre orador e auditório. Os fatos geram acordos precisos e 

limitados. Já o que admitimos como verdade é o encadeamento de fatos que estão 

relacionados entre si. As verdades são constituídas, portanto, nas relações retóricas 

em que estão presentes o ethos, o pathos e o logos. A retórica preocupa-se com o 

verossímil e, portanto, numa aparência de verdade capaz de fazer crer.  

 O que Eliade (2011) denomina de verdade, na perspectiva da retórica, seria a 

representação crível do mundo que se reproduz no domínio das paixões. O 

verdadeiro, no caso das narrativas míticas, é verossímil, construído por argumentos 

baseados na estrutura do real. São argumentos que 

 
Valem-se da realidade para estabelecer as conexões que o orador pretende 
estabelecer com o auditório. Uma vez que são calcados entre as coisas e 
os fatos, não se apoiam na lógica, mas na experiência, nos elos 
reconhecidos entre as coisas. Nesses argumentos, importa mais explicar 
que implicar. (FERREIRA, 2010, p. 162) 
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As narrativas míticas explicam a existência do homem e do mundo. Existe 

uma infinidade de narrativas míticas, de “histórias verdadeiras e não verdadeiras” 2 

que remetem à aparente liberdade de escolhas, ao livre-arbítrio, à nossa condição 

humana. Os cristãos, por exemplo, admitem a bíblia como um conjunto de narrativas 

míticas e, portanto, para eles, de histórias aceitas como verdadeiras. Para 

estabelecer o vínculo que compromissa o cristão com a manifestação de verdade 

bíblica, a Igreja associa um conceito de conveniência/inconveniência no acordo 

entre orador e auditório a uma condição de liberdade de escolha.  

Podemos notar essa condição de liberdade na frase proferida por Paulo: 

“Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não 

deixarei que nada domine” (I CORÍNTIOS, 6:12, BÍBLIA, 2009, p. 763). A antítese 

“conveniente/inconveniente” remete, de modo indireto, a poder e perigo, medo ou 

coragem. Por consequência, há uma linha tênue entre essas concepções, que 

geram comportamentos relativos à bondade ou tirania, valentia ou covardia, 

discursivamente construídos. Tais construções relacionam-se, por sua vez, à 

aparente sensação de liberdade surgida desde que o homem provou o fruto 

proibido. A liberdade, então, de todo modo, está no universo das aparências. Na 

antissemia das palavras, nos opostos que reforçam os sentidos do bem e do mal, o 

poder emerge; com poder, atributo primeiro das instituições, criam-se, então, os 

deuses e os demônios, os vilões e os heróis. Portanto, os mitos (narrativas 

sagradas), os totens (objetos/seres sagrados) e os tabus (proibições), sustentam até 

hoje, de modos menos ou mais explícitos, as relações de poder que movem as 

nossas paixões e também nossa razão. 

 

1.2 Fides: processo instituinte de eficácia retórica  

 

A palavra é o vínculo entre a consciência mítica e a consciência linguística. 

Ela é essencialmente a forma como os deuses se manifestam: “No princípio era o 

Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus” (JOÃO, 1:1, BÍBLIA, 2009, 

                                            
2
  “Acrescentamos que, nas sociedades em que o mito ainda está vivo, os indígenas distinguem cuidadosamente os 

mitos – ‘histórias verdadeiras’ – das fábulas ou contos, que chamam de ‘histórias falsas’. (ELIADE, 2011, p. 13) 
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p. 808). Ela cria uma realidade distinta daquela que o homem vive, apresenta uma 

unidade divina em que essência e aparência se fundem,  

 
Pois, a palavra, como se fosse uma estrutura de outra ordem, de uma nova 
dimensão intelectual, interpõe-se, por assim dizer, entre os diferentes 
conteúdos perceptivos, tais como se impõem à consciência no seu imediato 
aqui e agora; e, precisamente esta interposição, este sobressair-se da 
esfera da existência imediata, é que lhe confere a liberdade e agilidade que 
lhe permite mover-se entre um conteúdo e outro e conectá-los entre si. 
(CASSIRER, 1992, p. 71)  

 

Na palavra, a potência do existir além do concreto, do imediato, manifesta-se. 

Ela é ao mesmo tempo criação e criadora. Nesse sentido, a analogia é feita no 

Evangelho de São João, em que Deus é colocado como Verbo, ou seja, Aquele que 

inaugura todas as ações humanas e celestes.  

O crer e o não crer, para além do discurso, vinculam-se a um domínio que se 

estende muito antes da materialização da palavra. Ela é vista como manifestação do 

sagrado; é a prova concreta e externa da existência de um plano sobrenatural, ou 

seja, manifestação mítica do dizer. Consiste, assim, na revelação do divino (palavra), 

que busca uma autêntica manifestação de fé.  

O termo fé, que em grego (pistia) indica a relação de crença, ou seja, 

acreditar, e em latim (fides) fidelidade, nos remete à palavra e ao discurso. A 

fidelidade ou a crença antes da adesão ou da aceitação de um discurso vinculam-se 

à aceitação e ao conhecimento da palavra.  

Segundo Ladrière (1977, p. 214), “o discurso, no sentido próprio, é percurso 

regular, encadeamento, portanto, e, enquanto tal, exerce sobre quem o escuta, ou o 

profere, um poder de sujeição; age à maneira de uma engrenagem, na qual o 

espírito só pode ser progressivamente arrastado e absorvido”.  

A palavra é prova de nossa existência e da existência do outro. Por meio dela, 

concebemos nossa imagem, manifestamos nossa razão e reconhecemos o outro. 

Ela testemunha a nossa existência, descreve-nos e ajuda-nos a moldar e emoldurar 

nossas relações. De qualquer modo, a palavra só nos permite percorrer um único 

caminho por vez, dentre as infinitas possibilidades que ela nos traz. Cabe então ao 

orador, em face de seus objetivos argumentativos, escolher a possibilidade que 

melhor lhe apraz. Em seu gesto encantatório, posto no discurso, a palavra pode 

seduzir e condenar ou reunir e libertar. O discurso nos remete a um universo 
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aparente, pois na sua constituição verossímil, ele dá margem às possibilidades que 

auxiliam na negociação das diferenças. 

 
A sedução tem por objeto uma diferença para atingir diretamente a 
identidade, e para tal cristaliza a aparência na qual o sujeito pode refugiar-
se. Deste modo, o eu vazio torna-se cheio, cheio dessa aparência oca que 
basta a si mesma (MEYER, 2007b, p. 142).  

 

Em uma analogia, se pensarmos no discurso como caminho, a palavra seria o 

ponto de partida e de chegada. A palavra do ponto de vista mítico é revelação, é 

uma nova experiência que quebra a continuidade do mundo, pois, mesmo quando já 

ouvida, ela é capaz de permanecer sempre como novidade. Ela é pergunta e ao 

mesmo tempo resposta, assim como é liberdade e contingência. Por assim ser, a 

palavra não se vincula a nenhum referente externo, refere-se sempre a si mesma e, 

por consequência, não nos leva a outros termos. Remete-se a uma unidade sem 

relações que não se quebra, não pode ser decomposta e não sai de si. “A palavra 

traz o que não era ainda, ela é novidade, não repete, não reefetua, simplesmente 

faz” (LADRIÈRE, 1977, p. 215). 

 O verbo é também revelação. O que se revela está presente no invisível, no 

oculto e, por meio dele, também se revela. Ausência e presença fundem-se e 

manifestam-se na linguagem mítica. O verbo torna presente o ausente, mas, 

enquanto palavra, depende da nossa receptividade para poder manifestar-se. Logo, 

a palavra depende da crença para ser revelada. Por conseguinte, esse fato não 

ocorre do exterior para o interior e, sim, do interior para o exterior. 

 
A palavra nos atinge, pois, não em nossa periferia, mas no que de mais 
íntimo e mais central existe em nós. Eis porque ela se dá a escutar, e ainda 
mais, a degustar. O ouvido e o paladar são sentidos difusos, mas, ao 
mesmo tempo, e por isto mesmo, sentidos da intimidade, da interiorização, 
da assimilação. (LADRIÈRE, 1977, p. 217) 

 

Na bíblia, a palavra de Deus é vista como alimento para a fé:  

 
Eis que vêm os dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a 
terra; não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do 
Senhor. (AMÓS, 8:11, BÍBLIA, 2009, p. 607) 

 

Conforme afirma Ladrière (1977), ao fazer alimento, a palavra transforma-se 

em nossa própria substância, nossa essência. Receber e alimentar-se da palavra é 
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concordar com sua força e sua potência reveladora e criadora. O alimento nutre, 

sustenta, dá ânimo e força. 

No livro de Gênesis (1:1-5), temos a criação do homem e do universo por 

meio das palavras: 

 
No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia; e 
havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre 
a face das águas. Disse Deus: haja luz. E houve luz. Viu Deus que a luz 
era boa; e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou à luz dia, e 
às trevas noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. (grifo nosso) 
(BÍBLIA, 2009, p. 2) 

 

Na bíblia, fonte de diversas narrativas míticas e históricas, a palavra é vista 

como fonte geradora de magia, de vida, de graça e de desgraça. A título de 

exemplificação, podemos pensar que a gênese do universo e do homem passa pelo 

ato de dizer “e Deus disse (...)”. Cristo, a figura central da religião cristã, é muitas 

vezes tratado como o “Verbo encarnado”.  

Podemos observar, também, como Deus se vale da linguagem para 

expressar sua vontade: e Deus “disse”. A força do ato retórico presente no dizer é 

capaz de mover os afetos e, assim, modificar os estados de ânimo. O persuadir, ou 

seja, o mover pelas paixões, possui, como afirma Reboul (2004, p. XVIII), baseado 

em Cícero3, três finalidades: 

Docere (instruir, ensinar): é o lado argumentativo do discurso.  

Delectare (agradar): é o seu lado agradável, humorístico etc. 

Movere (comover): é aquilo que abala, que impressiona o auditório. 

Os desígnios de Deus são conflitantes com as vontades humanas. É 

justamente nesse espaço de oposição de ideias, de desejos, que a retórica se faz 

necessária, para que os acordos se estabeleçam e as distâncias sejam diminuídas. 

O discurso religioso que manifesta os dizeres de Deus tem a finalidade de ensinar 

verdades fundamentais para a crença e para o rito.  

As palavras para as religiões judaico-cristãs são sagradas e devem assim ser 

mantidas sob o controle das instituições. Dos dez mandamentos, dois se referem a 

uso da linguagem: “Não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão.” e “Não dirás 

falso testemunho”. Essas restrições ao ato de dizer são chamadas tabus linguísticos, 

                                            
3
 L’Orateur. Trad. Fr. A. Yon, Les Belles-Lettres, 1964, AL. Cohen, J., Structure Du langage poétique, Flammarion, 

1966, l. 
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que ambiguamente significam: sagrado e profano. Por um lado, o tabu vincula-se ao 

elemento sagrado, que, como já visto, é de acesso restrito, e por ser fonte de 

pureza, não pode ser utilizado por quem não possui autoridade religiosa. Segundo 

Freud (2013), sagrado ou consagrado implica restrições ao dizer, pois há uma 

relação: objeto proibido e palavra proibida. Por outro lado, vincula-se ao elemento 

profano que pode contaminar o sagrado e destituir o rito e a crença no sobrenatural. 

Há ainda os perigos éticos e morais que a quebra de um tabu representa. O falso 

testemunho pode, por exemplo, prejudicar o juízo que se faz de um homem, pois 

prova uma verdade retoricamente construída. 

Como fica claro, o ato de tomar a palavra é uma forma também de tomada de 

posição. Logo, a construção de sentidos sagrados e profanos se dá no universo da 

doxa.  

 

1.3 Entre o Logos e a Doxa  

 

A doxa é o repositório das crenças e dos valores, o conjunto de opiniões que 

diferencia cada um dos participantes do ato retórico. Nela, residem todas as 

diferenças a serem negociadas e todos os conhecimentos prováveis e presumíveis a 

serem utilizados como argumentação. As provas lógicas e psicológicas, ou seja, 

aquelas que estão relacionadas ao logos, bem como aquelas que estão 

relacionadas ao ethos e ao pathos. 

As escolhas linguísticas implicam consciência de si e do outro que, no passo 

da nossa evolução, vai de uma consciência mítica a uma consciência linguístico-

discursiva. A palavra, no caso da constituição dos mitos, vincula um pensamento 

mágico a um pensamento denominado religioso: 

 
Este vínculo originário entre a consciência lingüística e a mítico-religiosa 
expressa-se, sobretudo, no fato de que todas as formações verbais 
aparecem, outrossim, como entidades míticas, providas de determinados 
poderes míticos, e de que a Palavra se converte numa espécie de 
arquipotência, onde radica todo o ser e todo acontecer. (CASSIRER, 1992, 
p. 62)  
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A potência criadora que há no universo das palavras ordena o caos e cria 

infinitas possibilidades. A existência, em quase todos os mitos cosmogônicos, passa 

pela palavra, pelo ato de dizer: 

 
Deve haver alguma função determinada, essencialmente imutável, que 
confere à Palavra este caráter distintivamente religioso, elevando-a, desde o 
começo, à esfera religiosa, à esfera do "sagrado". Nos relatos da Criação de 
quase todas as grandes religiões culturais, a Palavra aparece sempre unida 
ao mais alto Deus criador, quer se apresente como o instrumento utilizado 
por ele, quer diretamente como o fundamento primário de onde ele próprio, 
assim como toda existência e toda ordem de existência provêm. O 
pensamento e sua expressão verbal costumam ser aí concebidos como 
uma só coisa, pois o coração que pensa e a língua que fala se pertencem 
necessariamente. (CASSIRER, 1992, p. 65)  

 

A palavra na bíblia é vista sim como algo sagrado, como luz, fonte de vida, 

mas, sobretudo, como organização e ordenação do ser e estar na condição humana. 

Toda existência, nessa perspectiva mítica, está relacionada ao ato de dizer, que é, 

sob a ótica religiosa, anterior a toda e qualquer matéria.  

Consequentemente, as palavras são para os homens, assim como para Deus, 

fonte de criação de uma realidade. Por meio do discurso, o homem torna-se sujeito e 

manifesta a sua singularidade ao mundo. Logo, o ato de ser nomeado dota o homem 

de características particulares que o torna membro de um grupo. Inseridos em uma 

esfera social, os valores éticos e morais são aprendidos e interpretados. Assim, em 

função de tudo que já existe, o homem condiciona-se às regras do grupo para evitar 

a exclusão. Desse modo, a palavra na bíblia, para o homem, é ao mesmo tempo 

fonte de liberdade e contingência:  

 
De fato, a palavra, a linguagem, é que realmente desvenda ao homem 
aquele mundo que está mais próximo dele que o próprio ser físico dos 
objetos e que afeta mais diretamente sua felicidade ou sua desgraça. 
Somente ela torna possível a permanência e vida do homem na 
comunidade; e nela, na sociedade, na relação com um "tu", também 
assume forma determinada o seu próprio eu, sua subjetividade. Mas ainda 
aqui a função criativa, ao se realizar, não é apreendida como tal; toda a 
energia do atuar espiritual é transferida ao produto desta atividade, fica 
como que amarrada a este e só é reverberada por ele como no reflexo. 
Também aqui, como no caso das ferramentas, toda espontaneidade é, pois, 
interpretada como receptividade, toda criação como ser e tudo o que é 
produto da subjetividade como substancialidade. Todavia, justamente esta 
hipóstase mítica da Palavra tem significação decisiva no desenvolvimento 
do espírito humano, pois importa na primeira forma pela qual se torna 
apreensível como tal o poder espiritual inerente à palavra; a palavra tem 
que ser concebida, no sentido mítico, como ser substancial e como força 
substancial, antes que se possa considerá-la no sentido ideacional, como 
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órgão do espírito, como função fundamental da construção e articulação da 
realidade espiritual. (CASSIRER, 1992, p. 78-9) 

 

A palavra inscreve o homem no mundo e, no verossímil, constitui todas as 

relações da humanidade. A representação, a capacidade de transportar algo do 

plano concreto para o abstrato, dá a cada ser, dotado de inteligência, a capacidade 

de interagir com o simbólico,  

 
[...] o conceito fundamental da própria metáfora. Pode-se tomar este 
conceito no sentido de que seu domínio abrange tão-somente a substituição 
consciente da denotação por um conteúdo de representação, mediante o 
nome de outro conteúdo, que se assemelhe ao primeiro em algum traço, ou 
tenha com ele qualquer "analogia" indireta. Neste caso, ocorreria na 
metáfora uma genuína "transposição"; os dois conteúdos, entre os quais ela 
vai e vem, apresentam-se com significados por si determinados e 
independentes, e entre ambos, considerados como pontos estáveis de 
partida e chegada, como terminas a quo e terminus ad quem já dados, há 
lugar agora para o movimento da representação, que leva a transladar de 
um para outro e a substituir, conforme a expressão, um pelo outro. 
(CASSIRER, 1992, p. 104-5) 

 

A metáfora dá ao homem a possibilidade de representar, seja por analogia, ou 

melhor, por aproximação, ou por deslocamento de sentido, isto é, na aproximação 

de coisas análogas, o homem passa a conhecer as relações de identidade; já no 

deslocamento de sentido, a diferença quebra a ordem natural e torna o esperado 

inesperado. Em outras palavras, ao transpor o significado de objeto para outro que 

não tenham nenhuma relação evidente entre si, o homem passa a atribuir valores 

simbólicos, que no plano da subjetividade o leva ao domínio dos afetos. Isto quer 

dizer que, por meio dos movimentos de representação, um objeto pode receber 

qualidades que estão circunscritas a outro objeto, o que pode dar a ele status de 

desejável ou repulsivo. 

No deslocamento de sentido, o imediato é transportado para o futuro ou para 

o passado. Surgem, então, emoções, paixões (pathos). As imagens imediatas 

podem ser apreendidas, rememoradas e reconfiguradas graças aos processos de 

memória. As memórias são elementos fundamentais do pathos, pois “A paixão é 

sempre provocada pela presença ou imagens de algo que me leva a reagir, 

geralmente de improviso. Ela é então o sinal de que vivo na dependência do outro.” 

(LEBRUN, 2009, p. 13).  
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As representações totêmicas aproximam a manifestação de algo sobrenatural 

a uma ordem natural, ou seja, um fenômeno não compreendido é ordenado e 

classificado dentro de princípios que o torne compreensível na coletividade. O totem 

é a manifestação de um significado que transcende a ordem do natural, pois 

aproxima algo do plano divino ao plano terreno. Por isso, a necessidade do mito 

para explicar a natureza do totem, assim como dos tabus que asseguram, não só a 

compreensão, mas, sobretudo, aceitação e o comportamento ante o ser ou objeto 

totêmico. Deste modo, essas representações míticas, por sua eficácia retórica, 

mobilizam os afetos e nos levam ao crer. 

O mito cosmogônico, escrito no livro Gênesis, apresenta a criação do mundo 

e a de todos os seres viventes, dentre eles o homem. No livro, há ainda, a 

apresentação do pecado original, que consiste na emulação: o homem queria ser 

como Deus. Nos evangelhos, segundo a prenunciação dos livros proféticos, temos a 

apresentação de Jesus Cristo, que é, segundo o mito, Deus nascido homem no meio 

de nós, ou ainda, o “verbo encarnado”. A vida e o sacrifício de Cristo (dar a própria 

vida pelos irmãos – membros da mesma comunidade) mostra que o pecado 

cometido foi o assassinato do pai. Por isso, segundo a Lei do Talião4, a necessidade 

de um ato de reconciliação, com o assassinato do filho, como se observa em I 

Coríntios (11:23-7): 

 
Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei: que o Senhor 
Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão; e, havendo dado graças, o 
partiu e disse: Isto é o meu corpo que é por vós; fazei isto em memória de 
mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: 
Este cálice é o novo pacto no meu sangue; fazei isto, todas as vezes que o 
beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste 
pão e beberdes do cálice estareis anunciando a morte do Senhor, até que 
ele venha. De modo que qualquer que comer do pão, ou beber do cálice do 
Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. 
(BÍBLIA, 2009, p. 759) 

 

  

                                            
4
 “Nesse sentido, o que a expressão ‘olho por olho, dente por dente’ nos revela, antes, é a ideia da 

necessidade de se obter uma exata medida entre a negação e a restituição da justiça. A própria palavra Talião, que vem 
do latim talio, significa ‘tal’ ou ‘igual’ e reforça essa tese, ao menos teórica, de equilíbrio. O problema é que nós não 
encontramos na prática esta mesma clareza da teoria e, por isso, a Lei de Talião assumiu posições bem mais próximas 
de cada extremidade do que da exata medida que se buscava. Dessa forma, no decorrer da história ela permitiu 
prolongamentos ou demasiado agressivos, como na postura descrita no Antigo Testamento, ou demasiado passivos, 
como no Novo Testamento”. (DUARTE, 2009, p. 76) 
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Freud (2013, p. 161) destaca que: 

 
A religião do filho substitui a religião do pai. Como sinal desta substituição, é 
revivida a antiga refeição totêmica, na forma de comunhão em que os 
irmãos provam a carne e o sangue do filho, não mais a do pai, dessa 
maneira se santificando e se identificando com ele. 

 

No banquete da comunhão, em que o filho se dá como alimento, o paterno dá 

lugar ao fraterno. Observamos isso quando o mandamento de “Amar a Deus sobre 

todas as coisas” é modificado nos evangelhos de Mateus (22:36-9, BÍBLIA, 2009, p. 

646), Marcos (12:28-31, BÍBLIA, 2009, p. 665), Lucas (10:26-7, BÍBLIA, 2009, p. 

680) e João (13:34-5, BÍBLIA, 2009, p. 709): “Amar a Deus sobre todas as coisas e o 

próximo como a ti mesmo”. A Antiga Aliança que exigia sacrifícios ao Pai é 

substituída pela Nova Aliança em que o Filho se dá como sacrifício. 

A observância dos preceitos tanto do Antigo quanto do Novo Testamento 

ocorre em virtude dos elementos críveis apresentados pelos mitos e fatos históricos. 

O mito não se desprende da história – vale-se dela para afirmar o verossímil. Por 

isso, as regras religiosas e morais são reforçadas no seio da sociedade, pois o 

homem manifesta sua experiência religiosa no mundo e essa manifestação é 

histórica. O testemunho religioso pauta-se no modelo que deve ser seguido ou no 

antimodelo que deve ser evitado. Na religião, o preceito é uma regra geral que 

submete os indivíduos à graça ou à desgraça, auxilia a manutenção da doutrina 

(aquilo que deve ser ensinado) e da religião (aquilo que deve ser vivido). Dessa 

forma, podemos perceber que os tabus estão atrelados aos totens que são mantidos 

vivos, na crença e na história sagrada, graças aos mitos. 

Os mitos são, por fim, as narrativas sagradas que auxiliam a conduta dos 

homens ante o sagrado e o profano, orientam a religião e a moral, rememoram os 

ritos vividos. Auxiliam, também, os membros da sociedade a viver a sacralidade 

(sagrado), bem como a secularidade (profano). Isso só é possível graças às 

relações mnemônicas entre o totem, o mito e o tabu. As narrativas sagradas 

rememoram os feitos do passado e no rito, seja ele sagrado ou profano, reafirmam 

as proibições de natureza tabuística.  

Os mitos sustentam-se sobre antíteses que reforçam apenas dois ângulos de 

uma mesma questão: o bem e o mal, o certo e o errado, o sagrado e o profano. 
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Esse caráter dualístico do mito é traduzido em algumas religiões monoteístas como 

o judaísmo e o cristianismo. Assim, na dualidade corpo e alma, carne e espírito, as 

palavras “puro” e “impuro” surgem em discursos que pregam a salvação ou 

condenação. O valor antitético do mito é usado para demonstrar que há, segundo os 

preceitos religiosos, somente duas possibilidades para se viver: a perenidade e a 

eternidade. Logo, proibido e permitido são utilizados no discurso para contingenciar 

o humano e suas vontades. 
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2 O DESEJO E O PROIBIDO 

2.1 O desejo: o limite entre o querer e o poder 

 

No cerne de todas as proibições, podemos afirmar, estão o desejo, o prazer e 

o desprazer. Essa afirmação pode ser vista em Descartes (1979): 

 
Art. 57 O desejo. Da mesma consideração do bem e do mal nascem todas 
as outras paixões; mas, a fim de colocá-las por ordem, distingo os tempos 
e, considerando que elas nos levam a olhar o futuro muito mais do que o 
presente, ou o passado, começo pelo desejo. Pois, não somente quando se 
deseja adquirir um bem que ainda não se possui, ou evitar um mal que se 
julga passível de sobrevir, mas também quando se deseja apenas a 
conservação de um bem ou a ausência de um mal, que é tudo aquilo a que 
essa paixão pode estender-se, é evidente que ela encara sempre o futuro. 
(DESCARTES, 1979, p. 242-3) 

 

No pensamento cartesiano, o desejo age sempre visando o futuro. Buscamos 

ter aquilo que não possuímos ou ser aquilo que não somos. Desejar indica um 

estado de mobilidade, de mudança e, principalmente, de liberdade. Há sempre duas 

opções que nos levam a um caminho de libertação e apontam para o bem ou para o 

mal.  

O desejo apresentado pela mitologia em Gênesis está relacionado à 

curiosidade de o homem conhecer o bem e o mal. O fruto proibido é fonte de um 

desejo forte, pois nasce da veneração de uma força superior, que tem conhecimento 

de tudo, e do medo da extensão desse poder. A superioridade divina está 

materializada no fruto proibido, que é o objeto de desejo e pode ser fonte de prazer 

ou desprazer: 

 
Art. 88 - Quais são as suas diversas espécies. Haveria mais razão de 
distinguir o desejo em tantas espécies diversas quão diversos os objetos 
que se procuram; pois, por exemplo, a curiosidade, que não é senão um 
desejo de conhecer, difere muito do desejo de glória, e este do desejo de 
vingança, e assim por diante. Mas aqui basta saber que há tantos desejos 
quantas espécies de amor ou de ódio e que os mais consideráveis e os 
mais fortes são os que nascem do agrado e do horror. (DESCARTES, 1979, 
p. 251) 

 

 

Na diferença “eu” e “ele”, mediada pela palavra, o homem que ouvia a Deus 

passa agora a dizer. O desejo é o lugar em que indivíduo se reconhece singular 
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como sujeito. Em Gênesis, o homem sabe que é diferente de Deus e em busca da 

condição de igualdade, há a ruptura, o pecado original. É válido ressaltar, como está 

posto em Descartes (1979), que o desejo não é em si a situação em que reside o 

gozo ou a dor. O desejo é o “devir” e, portanto, um estado constante de busca e de 

transformação. Quando se finda um desejo, há o início de outro, ou seja, a busca 

por um objeto nunca é interrompida, um desejo sempre é trocado por outro. Assim, 

condição humana exige uma ruptura com o sagrado, posto que é na liberdade, na 

fruição e no saber sobre o bem e o mal que o humano passa a se configurar. A 

busca pelo objeto que pode ser fonte de prazer ou desprazer é a busca pelo 

desconhecido, é a projeção para o futuro:  

 
Art. 86. A definição do desejo. A paixão do desejo é uma agitação da alma 
causada pelos espíritos que a dispõem a querer para o futuro as coisas que 
se lhe representam como convenientes. Assim, não se deseja apenas a 
presença do bem ausente, mas também a conservação do presente, e 
demais a ausência do mal, tanto daquele que já se tem como daquele que 
se julga poder ainda colher no futuro. (DESCARTES, 1979, p. 250) 

 

Podemos ver o desejo que implica alteração do presente em vista de um 

futuro, que para o homem do Gênesis, representa não só a mudança de espaço, 

mas a criação de um tempo que é diferente do eterno, já que a perenidade se 

materializa no pecado, uma vez que a morte passará a ser um fato para o homem. 

Vejamos em Gênesis (3:2-7), a primeira narrativa veterotestamental, como é 

traduzida a humanidade:  
 

2 
E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim 

comeremos, 
3 
mas, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse 

Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. 
4 
Então, 

a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis.
5 
Porque Deus sabe 

que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis 
como Deus, sabendo o bem e o mal. 

6 
E, vendo a mulher que aquela 

árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável 
para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu 
marido, e ele comeu com ela. 

7 
Então, foram abertos os olhos de ambos, e 

conheceram que estavam nus; e coseram folhas de figueira, e fizeram para 
si aventais. (grifo nosso) (BÍBLIA, 2009, p. 3) 

 

“O proibido é mais gostoso? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu 

faço.” Essas expressões são corriqueiras e denotam vontade de potência, força e 

poder. A humanidade no Éden, no jardim das delícias, não sabia o que era prazer, 

tampouco desprazer. O desejo estava infiltrado no pensamento do homem em 
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Gênesis: “E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável 

aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento [...]” (grifo nosso). As palavras 

em negrito são índices de desejo e configurarão posteriormente o prazer. O prazer 

ainda era desconhecido, mas a fonte de desejo existia, “o fruto proibido”, um tabu, 

que não podia ser tocado ou comido, tinha um sabor diferente daqueles (frutos) que 

o homem já havia provado: o sabor da transgressão. A transgressão na bíblia torna 

o homem sujeito, de modo que ele percebe-se no mundo e, consequentemente, 

percebe o outro. A partir desse ponto de autodescobrimento, cria-se o universo da 

doxa, da opinião. Opinar implica querer ou não querer, fazer ou não fazer, dizer sem 

necessariamente dizer, ser e aparentar não ser, não ser e aparentar ser. Escolhas. 

O fruto proibido, portanto, permite que a humanidade tenha opções, pontos de vistas 

diferentes. As escolhas dão ao homem a possibilidade de discursivamente perceber 

que nenhum ponto de vista é ponto final. Cria-se, assim, na relação essência e 

aparência, o verossímil. Desse modo, a verdade deixa de ser absoluta e passa a ser 

retoricamente construída.  

O objeto de desejo inacessível é a real fonte de todas as proibições, pois ele 

é fonte de poder. O poder é ao mesmo tempo desejável e temível. A aproximação 

dessa fonte de proibição, ou seja, a ruptura da regra, no caso das religiões – o 

pecado –, é a única forma de alcançar o impossível. “O mais singular é que quem 

chega a violar uma proibição dessas adquire ele mesmo a característica do que é 

proibido, como que assumindo toda a perigosa carga.” (FREUD, 2013, p. 16).  

Há sempre uma motivação para a ação proibida. O objeto que é desejado e 

interditado possui poder de contágio, de tentação e de suscitar a imitação. A 

violação, ou seja, a aproximação do interdito é um ato consciente que deve ser 

vetado, uma vez que representa um perigo que pode ser imitado pelos membros da 

sociedade. 

 

2.2  Tabu: o proibido  

 

Os primeiros estudos sobre tabu surgem na Itália quando o antropólogo 

James Frazer, em 1888, publica na Encyclopaedia Britannica uma definição para um 

comportamento em que se evita objetos, palavras, lugares e pessoas, por acreditar 
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que o contato pode causar alguma desgraça. Assim, essa proibição é designada 

tabu, palavra originária da Polinésia, no arquipélago do Pacífico, que pode ser 

traduzida como sagrado e proibido. Augras (1989) assinala que tabu era, na língua 

originária, tapu; tornou-se taboo na língua inglesa e tabu na língua portuguesa.  

Para tabu linguístico, adotaremos os conceitos apresentados por Guérios 

(1979) na Filologia e por Bueno (1965) e Ullmann (1977) na Semântica, que se 

fundem aos conceitos da psicanálise freudiana e da antropologia de Frazer (1982) e 

Augras (1989). O conceito de tabu é apresentado, a seguir, por Guérios (1979, p. 1): 

 
Vem a ser a abstenção ou proibição de pegar, matar, comer, ver, dizer 
qualquer coisa sagrada ou temida. Cometendo-se tais atos, ficam sujeitos à 
desgraça a coletividade, a família ou indivíduo. Assim, existem objetos-tabu, 
que não devem ser tocados; lugares-tabu, que não devem ser pisados ou 
apenas que não se deve avizinhar; ações-tabu, que não devem ser 
praticadas; e palavras-tabus que não devem ser proferidas. Além disto, há 
pessoas-tabus e situações ou estados-tabus. 

 

Existem interdições religiosas somente ligadas à moral e outras ainda cuja 

natureza proibitiva é de maneira imediata desconhecida, ou seja, não 

compreendemos a lógica de certas proibições, pois estão relacionadas aos mitos e 

essas são, apropriadamente, denominadas tabus. Nesse sentido, Freud (2013, p. 

12) apresenta um significado para a palavra tabu: 

 
Por um lado quer dizer “santo, consagrado”; por outro, “inquietante, 
perigoso, proibido, impuro”. O contrário de “tabu”, em polinésio, é noa, ou 
seja, “habitual, acessível a todos”. Assim, o tabu está ligado à ideia de algo 
reservado, exprime-se em proibições e restrições, essencialmente. A nossa 
expressão “temor sagrado” corresponde frequentemente ao sentido de 
“tabu”. 

 

Para Frazer (1982), os tabus são preceitos negativos, dizem não só o que 

fazer, mas também o que deixar de fazer. Estão relacionados aos poderes maléficos 

da magia e, 

 
Assim, o tabu não é mais que uma aplicação negativa da magia prática. A 
magia positiva, ou feitiçaria, diz: "Faça isso para que tal e tal coisa 
aconteçam". A magia negativa, ou tabu, diz: "Não faça isso, pois, se fizer, tal 
e tal coisa podem acontecer". O objetivo da magia positiva ou feitiçaria é 
produzir um acontecimento desejado, ao passo que a finalidade da magia 
negativa ou tabu é evitar um acontecimento indesejável. Mas ambas as 
consequências, a desejável e a indesejável, seriam provocadas de acordo 
com as leis da similaridade e do contato. (FRAZER, 1982, p. 39) 
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Os tabus são um conjunto de preceitos formados para evitar a similaridade ou 

o contado com objetos considerados fonte de poder e de magia. O pensamento 

simpático, ou seja, atração de poderes sobrenaturais de uma pessoa, palavra, 

animal, planta ou objeto, está relacionado ao tabu.  

É válido ressaltar que os estudiosos classificam a magia em dois tipos: a 

negativa e a positiva. Assim, como explica Frazer (1982), a magia positiva ou 

sortilégio, em sua aplicação prática, visa à obtenção de um resultado positivo, ou 

seja, alcançar o objeto de desejo. Já a magia negativa em sua aplicação prática leva 

à abstenção daquilo que pode acarretar algum dano, ou seja, sua finalidade é evitar 

o indesejável, que seria provocado pela similaridade ou pelo contato com o objeto de 

desejo. Uma vez que todo e qualquer preceito que pretende evitar algum malefício é 

considerado tabu, o ser social, para preservar-se, se sujeita a uma série de regras 

ligadas à magia negativa, ao risco imaginário, para evitar a possibilidade de que a 

transgressão provoque um mal. 

O autor destaca ainda que, 

 
Se o suposto mal se seguisse necessariamente à quebra do tabu, este não 
seria um tabu, mas um preceito de moral ou do senso comum. Não é um 
tabu dizer "Não coloque a mão no fogo", mas uma observação de senso 
comum, porque a ação proibida encerra um risco real e não imaginário. 
(FRAZER, 1982, p. 39). 

 

O tabu, portanto, está relacionado aos riscos imaginários e não aos riscos 

reais. Por outro lado, embora uma sanção em função de uma restrição tabuística 

esteja atrelada ao imaginário, ao sobrenatural, ao extraordinário, ela pode causar 

implicações no mundo físico, no mundo real, uma vez que ao não cumprir a regra 

estabelecida, o sujeito pode tornar-se anômalo ao grupo e/ou um perigo para a 

comunidade em que vive.  

Freud (2013) assinala que os tabus são divididos em dois grupos: de um lado, 

temos as proibições que se relacionam à não violação do que é considerado 

sagrado. Do outro lado, temos as proibições que se relacionam ao demoníaco. 

Afirma ainda que “a maioria das proibições diz respeito à capacidade de fruição, à 

liberdade de movimento e comunicação” (FREUD, 2013, p. 16). Ainda que o tabu 

esteja relacionado a um estágio mitológico, da crença no sagrado e no demoníaco, 

em que veneração e horror se confundem, as classes privilegiadas utilizam-se do 
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medo ontológico para validarem o poder. Embora o pensamento mude, as 

proibições são mantidas sem os valores iniciais das crenças, sem o demonismo. As 

coerções tornam-se costume e tradição e, ainda assim, um mandamento implícito é 

mantido: “Guarda-te da ira dos demônios”. Logo, os “demônios” combatidos pelo 

homem guiam os desejos na busca pelo prazer. 

Por conseguinte, o autor (Op. Cit.) afirma que o indivíduo que viola um tabu 

por entrar em contato com ele, torna-se também tabu, pois é isolado 

temporariamente ou excluído permanentemente. No caso da transitoriedade, tem-se 

que buscar expiação da culpa adquirida para poder voltar ao convívio social. No 

outro caso, a interdição permanente faz com que o indivíduo seja retirado para 

sempre do convívio social.  

A bíblia dos cristãos traz diversos exemplos desses tabus. Podemos lembrar 

o da mulher que não pode ser tocada ou adentrar lugares considerados santos no 

período menstrual, conforme Levítico (15:19-33): 

 
Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o fluxo na sua carne for sangue, ficará 
na sua impureza por sete dias, e qualquer que nela tocar será imundo até a 
tarde.E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua impureza, será 
imundo; e tudo sobre o que se sentar, será imundo.Também qualquer que 
tocar na sua cama, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será 
imundo até a tarde. (BÍBLIA, 2009, p. 85-6) 

 

 Exemplo significativo encontra-se, também, no apedrejamento de homens e 

mulheres por cometerem pecados sexuais (prostituição, estupro, adultério, zoofilia, 

homossexualismo, incesto ou não virgindade no casamento). Veja-se em 

Deuteronômio (22:22-4): 

 
Se um homem for encontrado deitado com mulher que tenha marido, 
morrerão ambos, o homem que se tiver deitado com a mulher, e a mulher. 
Assim exterminarás o mal de Israel. Se houver moça virgem desposada e 
um homem a achar na cidade, e se deitar com ela, trareis ambos à porta 
daquela cidade, e os apedrejareis até que morram: a moça, porquanto não 
gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. 
Assim exterminarás o mal do meio de ti. (BÍBLIA, 2009, p. 147) 

  

Há, também, lugares santos que só podem ser pisados descalçados e seres 

que não podem ser contemplados, conforme Êxodo (3:5-7): 
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Prosseguiu Deus: Não te chegues para cá; tira os sapatos dos pés; porque 
o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, 
o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés 
escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. (grifo nosso) (BÍBLIA, 
2009, p. 42). 

  

O primeiro exemplo denota o estado de transitoriedade da proibição, já o 

segundo e o terceiro demonstram que o proibido e o proibidor são permanentemente 

interditados. Nesses excertos, o orador busca mobilizar no auditório, como pathos, o 

temor. O grau imperativo do discurso configura uma condição de assimetria na 

relação. A possibilidade de uma condenação e de perder o amparo divino 

movimenta no auditório outra paixão: o medo. Sentimos medo quando há a 

possibilidade de um perigo iminente.  

O medo e o temor são tratados aqui como paixões distintas: 

 
Embora, em muitos textos, os vocábulos medo e temor adquiram sentidos 
semelhantes e até mesmo sinônimos, no discurso bíblico a diferenciação se 
dá conforme o contexto e a posição dos interlocutores. O medo com relação 
a Deus depende diretamente da atitude do homem. O medo com relação 
aos inimigos é constante no Antigo Testamento, porém, tal sentimento é 
apaziguado pela garantia da proteção divina. O temor a Deus está 
relacionado ao respeito e ao reconhecimento de seu senhorio. 
(FIGUEIREDO, SANTANA & SILVEIRA, 2015, p. 207) 

 

Como bem nos colocam os autores, o medo advém do perigo que pode ou 

não ser real. Já o temor está vinculado ao respeito e à obediência ao poder que 

emana do sagrado.  

 
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 um produto retórico a partir de concepções de 
medo como um fenômeno que atua, sobretudo, no fluir do próprio tempo (o 
medo sempre se projeta para o futuro). (FERREIRA, 2012, p. 16) 

 

Freud (2013, p. 29) destaca ainda que: 

 
Se a violação do tabu pode ser reparada mediante uma expiação ou 
penitência, que significa renúncia a algum bem ou alguma liberdade, isso 
vem demonstrar que a obediência aos preceitos do tabu era ela mesma 
uma renúncia a algo que se desejaria. 

 

Renuncia-se então algo que é desejado, fonte do prazer, uma vez que 

aproximar-se do objeto de desejo pode ser compreendido como transgressão. Os 



32 
 

tabus são impostos pelo exterior (por uma autoridade), são apodíticos, fechados, ou 

melhor, monossêmicos. Não há como deixar de acatá-los, embora eles carreguem 

sempre em si a vontade da transgressão. A força mágica atribuída aos tabus pode 

induzir à tentação, uma vez que são considerados contagiosos. Dessa forma, 

obedecer a um preceito só é possível por meio da renúncia, do sacrifício. Desse 

modo, todo e qualquer sacrifício religioso tem em sua raiz uma proibição, um tabu. 

Sob essa perspectiva, quando pensamos em relações hierárquicas e tabus, o 

líder religioso detém o poder mediador entre o humano/terreno e o divino/celeste. 

Quando um membro da comunidade religiosa comete uma transgressão, um 

pecado, que se aproxima do proibido, o líder religioso, em um ato de mediação entre 

o sagrado e o profano, pode solicitar sacrifícios expiatórios a fim de reestabelecer a 

ligação entre o humano e o divino ou tornar – ou não – o membro transgressor num 

membro maldito. Logo, instaura-se um poder abstrato, mas efetivo, que autoriza os 

líderes religiosos ou da comunidade a perdoar ou condenar. 

 Essa relação entre poder adquirido e tabu é explicada por Augras (1989): 

ambos manifestam-se na sacralidade e na magia. O poder é sagrado tanto para o 

seu possuidor quanto para aqueles que estão à mercê de quem o possui. Dois 

outros termos expressivos se impõem então: a pureza ou a morte. O tabu, neste 

caso, não só tem a função de proteger o sagrado, mas, sobretudo, de manter o 

poder. Nesse sentido, é pertinente a afirmação da autora:  

 
Parece que o tabu constitui eficiente mecanismo de controle social. Pois se 
o poder é perigoso, e não sou sacerdote, nem rei, nem iniciado, vou ter 
mais é que ficar quieto no meu canto para não me arriscar. Não só vou 
acreditar que tenho muita sorte em me encontrar longe do poder, mas 
sentir-me também muito agradecido frente ao rei e aos sacerdotes, que, 
imunes por nascença e consagração, se expõem ao perigo sagrado, para 
que até mesmo o mais humilde dos homens comuns se possa beneficiar da 
magia. (AUGRAS, 1989, p. 46) 

 

Os reis e os ministros religiosos (padres, pastores, monges etc.), por serem 

escolhidos ou consagrados, são mediadores na relação entre sagrado e profano, 

entre mundo dos homens e dos deuses. Eles negociam com o sagrado, pois 

mantêm uma relação de aliança com o divino e com o profano por fazerem parte do 

mundo dos homens. Essa é uma relação que se dá no espaço da ambiguidade. Eles 

são ao mesmo tempo poderosos e perigosos. Esses líderes são responsáveis por, 
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através de rituais, invocar o divino e afastar os malefícios dos poderes 

sobrenaturais.  

A obediência dos preceitos religiosos são, segundo Radcliffe-Brown (2013), 

normas de conduta, mecanismos eficazes de regulação social na medida em que os 

indivíduos buscam, ante a divindade, a aprovação do líder e da comunidade 

religiosa para obter recompensas e evitar castigos. Um tabu surge com a finalidade 

de evitar a desaprovação. É a quebra de um preceito, a transgressão de uma regra 

moral e/ou religiosa, que pode ou não ser reparada, que gera o interdito.  

No caso do judaísmo e das religiões cristãs, por exemplo, pautadas no Antigo 

e Novo Testamento, a reparação de um desagravo cometido contra Deus se dá por 

meios de sacrifícios para aplacarem a ira divina e reestabelecerem a aliança feita, a 

fim de voltar ao estado de origem que é o de eleito, consagrado.  

Mais um elemento se impõe vigoroso: as leis, que estão presentes nas 

sagradas escrituras, norteiam a crença e o modo de agir da sociedade. Os dez 

mandamentos são, por sua natureza proibitiva, considerados mecanismos de 

regulação que impedem a aproximação do objeto de desejo. 

 A quebra do preceito religioso é denominada pecado. Podemos considerar os 

pecados como quebra dos tabus religiosos – a única forma de aproximar-se daquilo 

que é desejado. 

Os mandamentos são apodíticos uma vez que são impostos por uma força 

exterior e são gerados para que não exista desobediência às regras da religião. O 

pecado leva o homem a duas condições: culpa e impureza. A culpa pode ser 

perdoada, nos casos de pecados (veniais), pela divindade ou pela autoridade 

religiosa, bem como a pureza, que pode ser restituída nos rituais de purificação. 

Mas, na bíblia, podemos encontrar uma série de pecados (mortais), que não podem 

ser absolvidos, o que leva o pecador à morte, uma condição de impureza perpétua, 

que podemos ver, a título de exemplificação, brandamente, em Lucas (12:8-10): 

 
E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também 
o Filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus; mas quem me 
negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todo 
aquele que proferir uma palavra contra o Filho do homem, isso lhe será 
perdoado; mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será 
perdoado. (grifos nossos) (BÍBLIA, 2009, p. 682). 
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É relevante compreender que os sacrifícios de expiação dos pecados (quebra 

de tabus) são sacrifícios de sangue e estão relacionados ao estado primitivo das 

religiões que eram patriarcais e totêmicas. O politeísmo é engendrado no totemismo, 

que constitui a identificação do homem com seu totem, que é a representação de 

seu clã de origem. “O totem é do mesmo sangue que o indivíduo, daí a interdição do 

sangue (ligada à defloração e à menstruação) proibir relações sexuais com a mulher 

do mesmo totem.” (Freud, 2013, p. 124).  

Sobre os sacrifícios das religiões arcaicas e modernas, o autor destaca: 

 
Sabe-se, tomando por base vestígios da linguagem que parte dos sacrifícios 
destinados ao deus, era considerado o seu verdadeiro alimento. Com a 
progressiva desmaterialização do ser divino, essa ideia tornou-se 
repugnante; foi evitada, concedendo-se à divindade apenas a parte líquida 
da refeição. Mais tarde, o uso do fogo, que dissolvia em fumos a carne 
sacrificada no altar, permitiu uma preparação dos alimentos humanos que o 
fez mais apropriados ao ser divino. A substância bebida do sacrifício 
originalmente era o sangue dos animais sacrificados; depois o vinho foi 
substituído por sangue. Os antigos consideravam “sangue da videira”, como 
ainda hoje nossos poetas o chamam. (FREUD, 2013, p. 138). 

 

Assim, nas religiões primitivas, em que a mitologia imperava, os sacrifícios de 

animais e as festividades coincidiam a fim de reafirmar por meio do alimento 

oferecido e consumido o laço mútuo com a divindade. Esse laço se estendia aos 

membros da comunidade, pois quem se sentava à mesa do banquete participava 

dos sacrifícios e das oferendas, pertencia ao mesmo clã e não precisava temer o 

outro como inimigo. A refeição sacrifical tinha uma profunda relação com os laços de 

parentesco, laços familiares, pois apenas parentes do mesmo clã comiam juntos. 

Freud (2013, p. 140) acrescenta que, “em hebraico, a expressão que reconhece o 

parentesco do clã é: Tu és meu osso e minha carne”. 

Sobre as festividades, o autor ressalta que os excessos são permitidos, as 

transgressões são autorizadas e não é necessária a expiação dos atos cometidos: 

 
Uma festa é um excesso permitido, ou melhor, exigido, a solene ruptura de 
uma proibição. Os homens não cometem as extravagâncias por acharem 
alegres devido a algum preceito; o excesso, isto sim, está na essência da 
festa, e a disposição festiva é gerada pela liberação do que normalmente é 
proibido. (FREUD, 2013, p. 146) 

 

Os sacrifícios animais, a imolação, conforme Freud (2013), davam-se 

somente nas solenidades ou durante os períodos de festividade. Havia, nas 
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primeiras religiões totêmicas, resquício que permaneceu no judaísmo, um tabu em 

torno dos sacrifícios: nenhum membro do clã, sozinho, deveria sacrificar e alimentar-

se do animal sagrado. Esses rituais davam-se somente na presença de todos os 

membros da comunidade. O deus e o animal do sacrifício eram do mesmo sangue e, 

assim, ao comer do animal sagrado e beber de seu sangue, os membros da 

comunidade reforçavam seus laços com o divino. Um tabu, assim, mantém de 

maneira primitiva a noção de preservação de um totem, que simbolicamente está 

relacionado ao desejo de preservação das relações patriarcais entre homens/deuses 

e homens/homens. 

Neste trabalho, entendemos tabus como proibições de natureza religiosa, 

ética e moral, que auxiliam a preservação de um totem, do sagrado e da fonte do 

poder (objeto, animal ou planta que é cultuado como sagrado). O homem, por suas 

crenças, evita o contato com a fonte de magia negativa e, assim, também, os seus 

efeitos maléficos e as sanções religiosas ou morais que podem ser imputadas no 

caso da quebra do tabu. Os tabus podem ser compreendidos, do mesmo modo, 

como proibições de natureza vital para a preservação de uma determinada 

sociedade, uma vez que o descumprimento de uma regra pode pôr em risco a vida 

de um membro ou de toda a sociedade. 

 

2.3 Tabus linguísticos 

 

Consideraremos, com Bueno (1965), Guérios (1979) e Ullmann (1977), tabus 

linguísticos como restrições que atuam como impeditivos de pronúncia de certas 

palavras. As crenças atribuem às palavras magia, poderes sobrenaturais, benéficos 

ou maléficos. Segundo Bueno (1965, p. 190), “a causa primeira da tabuização dos 

vocábulos foi a crença imemorial de que fosse a palavra dotada de força intrínseca, 

suficiente e capaz de produzir concretamente aquilo que significava”. Assim, 

manifestações positivas ou negativas desse poder só se dão por meio da pronúncia 

dessas palavras. Para evitar, sobretudo, os malefícios dos poderes mágicos de tais 

vocábulos, não se “ousa” dizê-los em voz alta ou eles são substituídos por 

sinônimos (eufemismos ou disfemismos). 
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Conforme Kroll (1984), os eufemismos são formas de abrandamento por 

substituição de palavras que são consideradas ofensivas ou desagradáveis. Já os 

disfemismos são formas de amplificação do valor ofensivo ou desagradável de um 

determinado nome e, por consequência, são também evitados. 

Essa forma de manifestação linguística, o eufemismo, é uma substituição que 

torna delicado algo considerado vulgar ou ofensivo para preservação da face. É um 

atenuador da força locucionária (AUSTIN, 1990), negativa da frase ou palavra tabu, 

que tem diversas funções, dentre elas a polidez ou respeito, a dignificação de uma 

evocação dolorosa e a de nomear um objeto tabu. O disfemismo consiste em 

agravar, amplificar o sentido negativo de uma palavra ou expressão.  

Quando a consciência de si e do outro surge no seio da humanidade, a 

malícia aparece também. O homem revela quem é, revela a sua natureza. Nu, busca 

por meio da folha de figueira, conforme Bueno (1965, p.189), “o primeiro objeto 

eufêmico”, esconder a sua animalidade. Despido em sua natureza passional, cobre-

se de razão para assegurar que o medo não o domine. O eufemismo está no 

verossímil, na delicadeza de representar, de controlar os impulsos, de fazer ou dizer 

algo que nos exima da culpa de estarmos nus, de sermos seres passionais.  

Tanto o eufemismo quanto o disfemismo se utilizam de meios metafóricos 

para substituir o termo que é considerado tabu. Podemos citar, por exemplo, um 

tema delicado em todas as sociedades: a morte. Em língua portuguesa, é comum se 

usar eufemismos que substituam a ideia da morte: “Partiu dessa para uma melhor; 

Está descansando em paz; Está nos braços de Deus e está olhando por nós; Está 

dormindo; Está ao lado do Pai; Está gozando a vida eterna; Subiu ao céu”; Já nos 

disfemismos, temos: “Comeu capim pela raiz; Recebeu o que merecia; Abraçou o 

Judas; Abraçou o capeta; Está adubando a horta do Senhor; Bateu as botas; Bateu 

as caçoletas; Esticou/espichou as canelas; Foi para a cidade dos pés juntos”. 

Outro recurso utilizado para diminuição da carga tabuística de uma palavra é 

a derivação sufixal (diminutivo e aumentativo). Podemos notar exemplo nas palavras 

diabo e capeta no tratamento de pessoas malcomportadas: diabinho ou capetinha. 

 Além desse recurso, há também o empréstimo semântico que ocorre quando 

há contato entre duas línguas em uso, o que ocorre no caso da palavra gay (do 

inglês), que significava jovem alegre e que passou a significar homossexual. Logo, 
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devido ao uso constante das variações dialetais, uma pode exercer caráter 

dominante sobre a outra e isso faz com que haja alteração de sentido das palavras. 

Ullmann (1977) destaca que muitos dos conceitos primordiais para a fé cristã 

surgem do empréstimo semântico do hebraico ao grego e dá o exemplo da palavra 

em hebraico mensageiro, que era muitas vezes usada no sentido de anjo, uma vez 

que não havia palavras em grego para essa designação. Assim, devido à tradução e 

ao processo histórico de mudança de significado, a polissemia da palavra em 

hebraico, que designava todo e qualquer tipo de mensageiro, é perdida, e o 

vocábulo anjo adquire um sentido muito especifico: aquele que carrega consigo a 

boa mensagem de Deus. Como, para os judeus, era um tabu linguístico empregar o 

nome de Deus, usavam, em substituição, os eufemismos: Senhor, dono. 

Desse modo, percebemos que o tabu linguístico, além de importante fonte de 

mecanismos de controle social, é de importância vital para o surgimento de novas 

palavras e mudanças de sentido. Impõe proibições não somente sobre pessoas, 

animais e objetos, mas torna também os nomes proibidos. Os tabus linguísticos, na 

maioria dos casos, necessitam de um substituto que preencha a lacuna do não dito. 

Por causa dessas substituições, o sentido de uma palavra ou frase é alterado.  

Os cristãos, comumente, evitam pronunciar palavras que violam preceitos 

considerados sagrados (puro) ou que tenham relação com o profano (impuro). No 

decálogo, livro de Êxodo e Deuteronômio, podemos encontrar um exemplo de 

violação que se relaciona à palavra: “Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em 

vão; porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão.” 

(BÍBLIA, 2009, p. 55), assim como em Levítico (24:14-6), a respeito da blasfêmia: 

 
Tira para fora do arraial o que tem blasfemado; todos os que o ouviram 
porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. E 
dirás aos filhos de Israel: Todo homem que amaldiçoar o seu Deus, levará 
sobre si o seu pecado. E aquele que blasfemar o nome do Senhor, 
certamente será morto; toda a congregação certamente o apedrejará. Tanto 
o estrangeiro como o natural, que blasfemar o nome do Senhor, será morto. 
(grifos nossos) (BÍBLIA, 2009, p. 93) 
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Na carta aos Efésios (4:29-31), há uma menção sobre palavras impuras: 

 
Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa 
para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. 
E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o 
dia da redenção.Toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia 
sejam tiradas dentre vós, bem como toda a malícia. (grifos nossos) 
(BÍBLIA, 2009, p. 776) 

 
Essas passagens parecem indicar um limite a não ser ultrapassado, uma 

distância segura que se deve manter da proibição, uma vez que o ato condenatório 

é incondicional. Podemos assegurar que “palavra torpe” não exclui os eufemismos 

de assuntos considerados culturalmente vulgares ou ofensivos: sexo, partes do 

corpo, fluídos corporais etc.  

 Há, porém, palavras que são utilizadas somente no âmbito do culto ou ritual 

por sacerdotes e/ou ministros religiosos que, por terem uma ligação mais profunda 

com o sagrado (nas concepções dos que partilham a mesma fé), detêm a autoridade 

de dizer. E assim, para se conceber uma catequese que explique e exemplifique a 

diferença entre o bem e o mal, o discurso religioso vale-se, muitas vezes, de termos 

tabuísticos. Os fiéis, porém, por não possuírem discurso autorizado, devem evitar o 

uso de palavras que mencionem o lado negativo que se opõe aos preceitos da 

religião que praticam, pois podem atrair/invocar, para si, o mal que explicitam.  

 
Palavras geralmente de origem grega, introduzidas pelo latim eclesiástico 
ou pelo baixo latim no vocabulário da igreja, são evitadas por considerar-se 
tabus por isso são geralmente evitadas por acreditar-se que a pronúncia do 
significante pode evocar o significado, neste caso algo que tem muito poder 
para o mal. Assim, esse significante (referente) não se pronuncia, ao menos 
integralmente, deformando-o foneticamente (dianho, diacho, dialho) ou 
substitui-se por sinônimos que ao mesmo tempo conotam acusação ou 
desprezo pelo ser que não se deve mencionar. É importante observar a 
carga semântica condenatória dos termos substitutivos da palavra tabu: 
Pode-se fazer carga contra a entidade, o que não se pode é mencioná-la 
porque é tão odiada quanto temida, como podemos observar em algumas 
das muitas substituições, algumas de origem tupi (anhangã, anhangüera) 
que também significam diabo, mas o emprego de outra língua não 
caracteriza tabu. Porém, a grande fonte de substituições deste tabu é a 
substantivação de adjetivos (o arrenegado, o coxo, o maldito, o maligno, o 
malvado, o sujo, o tinhoso, o tição, entre muitos outros). Note-se que na 
tradição judaico-cristã, Satã, do grego satân, significa adversário, enquanto 
em latim, Lúcifer significa o que traz luz, o planeta Vênus, a estrela da 
manhã. (RODRÍGUEZ, 2000, p. 1)  

 

Nesse sentido, por tradição secular, existe explícita aversão à pronúncia de 

termos como: demônio ou diabo, espírito (no sentido de alma penada), fogo (inferno 
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e condenação), morte, sangue e sombra (trevas, alma/espírito, assombração, mal-

assombrado, fantasma e sombrio). Pois, sob o véu das palavras emerge um 

universo que se atrela ao significado negativamente e inocula, no interior do falante, 

uma paixão muito conhecida: o medo. O leigo deixa de pronunciar um termo ou uma 

expressão tabuística, não somente pelo sentido para qual eles convergem, mas, 

sim, pelo poder que são atribuídos a eles, seja de projetar malefícios futuros ou de 

atrair/invocar o mal. 

Guérios (1979) classifica os tabus em dois tipos: próprios e impróprios.  

Os tabus linguísticos próprios estão relacionados às interdições de 

palavras ou nomes que, segundo a crença dos falantes, têm poderes mágico-

religiosos, ou seja, estão atrelados às crenças do indivíduo ou grupo. São exemplos 

as palavras 

a) Deus: Javé, Yavé, Jeová, Senhor. 

b) Diabo: diabrete, devorador, satanás, inimigo, lúcifer, lúci, tentador, 

infernizado, maligno, maldito, rabudo, cão, coisa ruim, pé preto, pé 

torto, torto, capeta, capa, demo, diacho, dialho, demo, carrancudo, 

chifrudo, sem luz, filho do cão, filho das trevas, pai da escuridão, 

tinhoso, tinhão, tição, pai da escuridão, pai de toda maldade, lazarento 

(com chagas ou ruim), enforcado, besta, pai da nova era, canhoto, 

canhestro, esquerdo, desajeitado, desajustado, ardiloso, asqueroso, 

impuro, imundo, sujo, carniceiro, belzebu, anjo sem luz, anjo das 

trevas, agourento, anhangá, desgraçado, desgarrado, difamador, 

encardido, encosto, pomba-gira, possuidor, possuído etc. 

c) Feitiço: feiticeira, bruxa, bruxaria, mandinga, urucubaca, macumba 

(despacho, trabalho, serviço, coisa feita), oferenda, macumbeira, vodu, 

magia negra, mau-agouro, mau-olhado, quebrante, praga, praguejar, 

olho gordo, descarrego, passe e maldição. 

 Os nomes de Deus são considerados tabus, pois há um mandamento na 

bíblia que proíbe tomar o seu nome em vão, ou seja, dizer esse nome em situações 

da vida cotidiana, quer dizer, fora dos ritos sagrados e/ou falados por quem não tem 

autoridade de dizer.  

  



40 
 

No judaísmo ortodoxo, o nome de Deus, transcrito como YHVH e 
tradicionalmente pronunciado Javé, não deve nunca ser dito, exceto por 
grandes autoridades religiosas durante o Yom Kippur, no ‘santo dos santos’, 
a câmara que abriga a arca da aliança no antigo templo. Nas conversas do 
dia a dia, os judeus devotos usam uma palavra para se referir à palavra, 
referindo-se a Deus como Hassem, ‘o nome’. (PINKER, 2008, p. 33) 

 

Assim, os nomes santos, para serem pronunciados, exigem um ritual que 

estabelece a circunstância apropriada para a fala. Já os nomes demoníacos são 

proibidos, pois há crença de que o poder da palavra pode invocar o ser ou o objeto 

representado por ela. 

Como nos coloca Bueno (1965), os nomes são fontes de constantes 

mudanças de significados em decorrência do caráter emocional das palavras. Para 

os romanos, havia distinção em dois tipos de palavras: mala verba e bona verba. O 

gregos, porém, para as palavras de bom agouro, adotavam o termo eufemismo, ou 

seja, toda e qualquer palavra que visa abrandamento da carga negativa semântica 

de um termo considerado chulo ou ofensivo. O termos são divididos, segundo esse 

autor, em benéficos, portadores de graça/felicidade, e em maléficos, portadores de 

desgraça/infelicidade. 

O nomes próprios estabelecem uma profunda relação com as crenças. Em 

nosso país, podemos observá-la: por causa das influências judaicas e cristãs, é 

comum o uso de nome de personagens bíblicos e santos. Dentre esses nomes, 

podemos destacar alguns: Maria, Maria de Fátima, Maria do Socorro, Maria da 

Conceição, Esther, Ruthe, Raquel, Francisco, João, José, Miguel, Gabriel, Rafael, 

Pedro, Paulo, Matheus, Marcos, André, Ângelo(a), Davi, Elias e Sara. Do mesmo 

modo, existem nomes que são evitados por serem considerados fonte de maldição: 

Judas, Jesabel, Herodes e Caim. 

Os tabus linguísticos impróprios estão relacionados à moral ou a 

sentimentos (tratados nesta pesquisa por pathos). Evita-se, assim, o uso de palavras 

imorais ou que denotem grosseria. Temos nessa categoria palavras referentes a 

partes do corpo, de cunho sexual, secreções e excreções corpóreas, características 

físicas, condições socioeconômicas (dinheiro) e vícios. Exemplos significativos 

podemos notar em: 
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Partes do corpo: 

a) Pênis: caralho, vara, pinto, piroca, pingola, pingolim, ferro, pistola, 

banana, bilau, bráulio, cacete, rola, pica, pau, espada, cobra, jiboia, 

anaconda e mastro. 

b) Vagina: buceta, boceta, papa-duro, bacalhau, pechereca, precheca, 

barata, tchuchuca, perseguida, velcro, grelho, perereca, pepeca, PPK, 

aranha, perseguida, danada, xana, xoxota, xerereca, raspadinha, gruta, 

gruta-do-amor, greta, capô de fusca e casa do caralho. 

c) Ânus: cu, pregas, cuzão, redondo, brioco, cuzinho, buraco, furico, 

boga, anel de couro, toba, tomar no cu, arrombado(a), ruela, rosca, 

arruela, rabo e lá atrás. 

d) Nádegas: bunda, bundão, cuzão, para-lamas e traseiro. 

e) Seios: peito, teta, mama, espanhola, farol, farol aceso e para-choque. 

 

Cunho sexual: 

a) Sexo: foder, foda, foda mal dada, mal comida, meter, dar uma 

rapidinha, quicar, pular, transar e estupro. 

b) Sexo vaginal: foder, sacudir a roseira, cavalgar, sapecar a danada, 

meter, dar a boceta, quicar, sentar no pau, colar o velcro, molhar a 

calcinha e bater bife. 

c) Sexo anal: queimar a rosca, dar o rabo, frango assado, massagear a 

próstata, levar no rabo, comer o rabo, enrabar, dar meia hora de 

bunda, melar o pau de bosta, de quatro, rasgar as pregas, dar uma 

dedada, tomar no cu, dar o cu, dar ré no quibe, fio-terra e agasalhar o 

croquete. 

d) Sexo oral: chupar rola, chupeta, chupetinha, engolir gala, chupar 

piroca, mamar, tomar leite, boquete, bola gato (“fish ball cat”), chupar 

bife, linguada e meia nove. 

e) Sexo grupal: putaria, bacanal, suruba, orgia, dar ou foder com vários, 

“gangbang”, “swing”, bacanal, dupla penetração (DP) e “ménage”. 

f) Masturbação: bater uma, cinco contra um, se foder, foda-se, punheta, 

punhetinha, siririca, dedada, tocar uma flauta e tocar uma gaita. 
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g) Homossexualidade: marica, frutinha, fru-fru, mariquinha, maricota, 

veado, bambi, bicha, baitola, boiola, queima rosca, queima rosquinha, 

fresco, traveco, travesti, transformista, biba, mona, sapato, sapatão, 

gilete (bissexualidade), mocinha, moçoila, que corta pro outro lado e 

que gosta de outra fruta. 

h) Traição: chifrudo, corno, galhudo, pulando a cerca, Ricardão, a outra e 

amante. 

i) Prostituição: rampeira, rameira, trepadeira, puta, puta que o pariu, 

PQP, mulher da vida, mulher de vida fácil, sirigaita, prima, meretriz, 

rodar bolsinha, filho da puta, vadia, vaca, piranha, vagabunda, 

prostituta, dama da luz vermelha e puto. 

j) Virgindade: quebrar o cabaço, perder a honra, desonrar pai e mãe e 

chegar no finalmente. 

 

Secreções ou excreções: 

a) Vagina: menstruação, menstruada, descer, vir pra mim, chico (estar de 

chico), estar de bode, estar incomodada, vermelho, estar naqueles 

dias, molhada, mijar e urinar. 

b) Pênis: gozar, ejacular, tirar leite do pau, mijar, urinar, tomar leite, 

chapiscar e porra. 

c) Ânus: defecar, merda, bosta, cocô, cagão, peido, escorregar o barro, 

barrão, fazer (soltar) barroso, escorregar o moreno, fazer 

necessidades, soltar um barro, mandar um telegrama, passar um fax, 

bater um prego deitado, perder um braço, melar a cueca, dar uma 

freada, borrar as calças, pregas soltas, pum, estou (tô) cagando e 

andando, caganeira, piriri, ocupando o trono, pintando o vaso e 

diarreia. 

 

Características físicas: 

a) Negro: preto, negão, negrão, neguinho, escurinho, de cor, zulu, 

africano e coisa de preto. 
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b) Baixa estatura: anão, pigmeu, toco de amarrar jegue, encolhido, 

pequeno polegar, baixinho, tampinha e nanico. 

c) Alta estatura: gigante, espichado, esticado, vara-pau, espiga de milho e 

poste.  

d) Obesidade: gordo, gorducho, rechonchudo, redondo, rolha de poço, 

bolufa, balofo, bolota, melancia, cheinho, forte e baleia. 

e) Etnia: cabeça chata e olho ou “zói” rasgado. 

f) Idade: velho, passado, museu, enrugado, múmia e matusalém. 

g) Feiura: rascunho do inferno, ridículo, abominável, horrendo, horroroso, 

estranho, esquisito e ET.  

 

Condições socioeconômicas (dinheiro): 

a) Pobreza: miserável, pobre, pobretão, zé-ninguém, zero a esquerda, 

chinfrim, passa fome, molambo (molambento), farrapado (esfarrapado), 

coitado, mendigo, pedinte e necessitado. 

b) Dinheiro: sovina, mão de vaca, mineiro, árabe, turco, mão fechada, dá 

tchau de mão fechada e mercenário. 

c) Não trabalha: estorvo, vagabundo, vagal, vadio e malandro. 

 

Vícios:  

a) Álcool: pinguço, cirrose, pinguinha, cachaceiro, pau-d’água e beberrão, 

manguaça, mamado e pé-de-cana.  

b) Cigarro: cinzeiro ambulante e defumado. 

c) Cocaína: cheirado, cheirador, farinheiro e aspirador; 

d) Maconha: maconheiro, drogado, doidão, pontudo, maroleiro, brisa, 

brisado, bucheiro e larica (que tem fome). 

e) Crack: nóia, rochinha, pedrinha, pedreiro, latinha e Hulk. 

f) Sexo: metedeira, rasgadeira, trepadeira, siririqueira, punheteiro e 

boqueira. 

 

A organização proposta por Ullmann (1977) classifica os tabus em três 

grupos: medo, delicadeza e decência: 
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O tabu de medo: evita-se dizer nomes de seres sobrenaturais. Devem ser 

substituídos por eufemismos. 

O tabu de delicadeza: evita referências às doenças, defeitos físicos, morte e 

assuntos desagradáveis em geral. 

O tabu de decência: não se pronunciam palavras que tenham cunho sexual 

e que tenham relações com partes do corpo e/ou suas funções. 

Além das perspectivas que foram apresentadas até aqui para tabu linguístico, 

Coseriu (1982) conceitua que fenômenos supersticiosos e de crença fazem com que 

certas palavras sejam evitadas e/ou substituídas por empréstimos, eufemismos, 

metáforas ou antíteses. O tabu linguístico, segundo esse autor, deve-se à crença na 

magia das palavras.  

Antes de conceituar tabu, Ducrot (1972) aponta que é uma necessidade 

humana dizer certas coisas como se não tivéssemos dito (implícito). Dizemos de 

uma forma que nos eximimos da responsabilidade de tê-las dito. Para o autor, os 

tabus linguísticos são palavras que não podem ser pronunciadas, o que ressalta o 

fato de que não poder dizer uma dada palavra torna necessário existir modos 

implícitos que sejam substitutos ou abrandamentos daquilo que se pretende 

expressar. Permite-se, então, que o falante não tenha responsabilidade sobre o dito. 

O autor afirma que 

 
[...] há, em toda a coletividade, mesmo nas aparentemente liberais livres, 
um conjunto não-negligenciável de tabus lingüísticos. Isto não significa 
apenas a existência de palavras – no sentido lexicográfico do termo – que 
não devem ser pronunciadas, ou que, em certas circunstâncias bem 
definidas, não devem ser pronunciadas. O que principalmente nos interessa 
é a existência de temas inteiros proibidos e protegidos por uma espécie de 
lei do silêncio (há formas de atividade, sentimentos, acontecimentos, de que 
não se fala). (DUCROT, 1972, p. 13-4) 

 

Nessa perspectiva, para além dos tabus linguísticos, há temas inteiramente 

proibidos, que não devem ser pronunciados nunca ou em certas circunstâncias. 

Além disso, existem implicações sobre o ato de tomar a palavra: 
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O ato de tomar a palavra não é, com efeito, ao menos nas formas de 
civilização que conhecemos, nem um ato livre, nem um ato gratuito. Não é 
livre, no sentido em que certas condições devam ser satisfeitas para que se 
tenha o direito de falar, e falar desta ou daquela maneira. Não é gratuito, no 
sentido em que toda fala deve apresentar-se como motivada, como 
respondendo a certas necessidades ou visando a certos fins. Assim, para o 
ouvinte, considera-se legítima a atitude de perguntar se o locutor estava 
autorizado a falar como falou, e com quais intenções fez. As questões Com 
que direito você diz isso? Por que você diz isso? Passam por questões 
razoáveis. (grifo nosso) (DUCROT, 1972, p. 16). 

 

Para Ducrot (1972), as condições que devem ser satisfeitas para que se 

possa dizer sem censura são: o direito de dizer; a motivação para a fala; as 

finalidades da fala.  

Sob essa mesma ótica, os pensamentos de Foucault (1999) sobre a relação 

entre discurso e poder, contribuem para esta pesquisa. Segundo o autor, 

 
[...] em toda a sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo 
controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de 
procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, 
dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada materialidade. 
(FOUCAULT, 1999, p. 8-9) 

 

Para Foucault (1999), todo e qualquer discurso passa por um processo de 

regulação que advém do exterior, de seleção vinculada à competência do orador e 

transmissão da informação relacionada à sua capacidade de articulação e 

desenvoltura para a elocução. Existe uma via dupla que é seguida sempre que se 

toma a palavra: o orador pode exercer seu poder e/ou sofre com os perigos que 

emanam do discurso. 

Essas limitações do discurso, que são exteriores, estão divididas em três 

grupos: interdição da palavra, segregação da loucura e vontade da verdade. Aos 

nossos estudos, interessa a primeira, contudo, devemos perceber que a palavra a 

que o autor se refere é o discurso. Conforme Foucault (1999, p. 9), existem três tipos 

de interdição da palavra e três motivos que geram essa interdição: 

 

 

 

 



46 
 

Tabela 2: Interdito 

Interdição da palavra (Discurso) Motivos 

1- Tabu do objeto: Certas palavras 
que não podem ser faladas, certos 
assuntos que não devem ser 
debatidos e que não devem, portanto, 
entrar em nosso discurso.  

Não se tem o direito de dizer tudo. 
 

2- Ritual de circunstância: 
Determinados discursos que só 
podem ser proferidos em certas 
circunstâncias, ou seja, exigem a 
solenidade de um ritual. 

Não se pode falar tudo em qualquer 
circunstância. 

 

3- Direito privilegiado (ou exclusivo 
do sujeito da fala): Discursos que só 
podem ser proferidos por quem ocupa 
uma posição privilegiada na 
sociedade, porque é uma autoridade 
eleita. 

Qualquer um não pode falar qualquer 
coisa. 

 

 

Essas três formas de interdição das palavras em que o discurso é censurado, 

segundo Foucault (1999, p.9), “se cruzam, se reforçam ou se compensam”. Existe 

assim, a tríplice relação entre o que é dito, quando se diz e quem diz. Em retórica, 

temos:  

a) O que é dito: logos e os gêneros retóricos. 

b) Quem diz: ethos. 

c) Quando se diz: contexto, pathos e figuras retóricas. 

 

2.4 Tabus linguísticos e tabus discursivos: uma distinção possível? 

 

O dicionário de linguística de Dubois (1993) conceitua tabu linguístico como 

palavras que existem e não podem ser pronunciadas devido a coerções sociais que 

tendem a impedir ou tentar impedir a pronúncia. O autor classifica os tabus 

linguísticos, manifestos nas sociedades arcaicas e modernas em três categorias: 

religiosos, sexuais e políticos. 

Dessa forma, a classificação de Dubois (1993) se aproxima da proposta de 

Ullmann (1977). O que fica evidente em ambas as classificações é que a palavra é 

considerada, isoladamente, como referencial ao elemento simbólico que é 
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interditado. O signo linguístico é percebido isoladamente, mas causa implicações no 

discurso. Não há qualquer distinção entre tabu linguístico que se refere à palavra 

que carrega uma carga semântica negativa e os tabus relacionados aos temas 

proibidos. Portanto, como pretendemos estudar os efeitos dos tabus e suas 

implicações na retórica (e, não somente dos tabus linguísticos, que são consagrados 

e produtos de discursos anteriores, então relacionados ao signo, a representação do 

totem), é necessária uma distinção entre tabu linguístico e tabu discursivo. 

Para isso, se faz necessário compreender que o sistema retórico, conforme 

Aristóteles (2005), é dividido em quatro partes:   

Inventio: a “invenção” refere-se ao momento de busca de provas que 

sustentarão o discurso.  

Dispositio: o orador se esforça para organizar o discurso de modo mais 

favorável às suas intenções persuasivas. É a etapa em que são organizados, 

ordenados e distribuídos os argumentos de maneira racional e plausível no discurso, 

em busca de uma solução para um problema a ser negociado. São partes da 

dispositio: exórdio (introdução, parte em que o orador tem o primeiro contato com o 

auditório; tem por objetivo deixar o auditório dócil, atento e benevolente); narração 

(exposição dos fatos referentes à tese); confirmação (a defesa de um ponto de 

vista, amparada por um conjunto de provas, e em seguida refutam-se os argumentos 

adversários); peroração (parte final do discurso; por isso, o orador busca de modo 

mais eficaz suscitar a amplificação das paixões no auditório e recapitular 

resumidamente a argumentação).  

Elocutio: a elocução é a operação retórica que consiste em atuar sobre o 

material da dispositio. É a construção do discurso, a redação e a seleção do estilo 

que será empregado. 

Actio ou pronuntiation: consiste na emissão, perante o auditório, do 

discurso construído pela atividade das três operações anteriores constituintes do 

discurso (inventio, dispositio, elocutio). Tem como finalidade a captação da atenção 

do auditório e a persuasão. Engloba componentes sintáticos, semânticos e 

interacionais em busca de eficácia. 

Os tabus linguísticos são inerentes à linguagem, mas eram estudados na 

filologia e na semântica estruturalista como um fenômeno da língua. Nessa 
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concepção, os sentidos das palavras são construídos na relação efetiva com outras 

palavras, ou seja, para existência de um tabu linguístico, os contextos de produção e 

de uso devem ser observados. Deve-se notar neste ponto que os tabus linguísticos 

eram vistos como palavras proibidas, apenas como signos, sem a concepção de 

discurso. Isso quer dizer que não eram caminho para se alcançar um dado objetivo 

(mover ou mobilizar o auditório), mas, sim, uma representação de algo. Desse modo, 

os tabus linguísticos são anteriores à produção discursiva, estão presentes na 

invenção e, muitas vezes, não são empregados na elocução e, por conseguinte, na 

actio (verbalização do discurso), pois surgem devido às crenças totêmicas, regulam 

o dizer e modificam o dito.  

Os tabus discursivos, por sua vez, embora tenham a manifestação de 

palavras proibidas, são construídos retoricamente no discurso, fazem parte da 

argumentação. Os tabus discursivos, por meio da tematização, criam coerções 

sociais em que não só as palavras são proibidas, uma vez que os temas em que as 

palavras estão inseridas tornam-se igualmente proibidos, regulam não só o dizer, 

mas também o comportamento, a conduta ante o tema. Há assuntos que não devem 

ser ditos, assim como palavras que não devem ser pronunciadas.  

Os discursos se materializam por palavras. Nesse sentido, às vezes, o tabu é 

discursivo e linguístico ao mesmo tempo. Mas existe um tabu puramente discursivo, 

pois o orador pode, de acordo com a finalidade de seu discurso, empregar ou não 

palavras proibidas (tabus linguísticos). 

A exemplificação pode ser vista em nossa sociedade no trato de temas como 

crença, sexo, política, morte, assassinato, crise etc., que são considerados tabus. 

Esses temas, muitas vezes, causam movimentos passionais que dissociam orador e 

auditório. Paixões disfóricas como a raiva, o medo, o temor, entre outras, podem ser 

suscitadas na presença de um tabu discursivo. A manifestação discursiva de um 

desses interditos, em função do auditório, pode ainda culminar na ruptura discursiva 

e gerar atos de violência verbal (com a presença de palavras de baixo calão que são 

tabus linguísticos) ou violência física.  

Em todos os casos de manifestação discursiva ou estritamente vocabulares, 

em que há a incidência de um tema ou uma palavra tabu, isso se dá em função das 
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relações ethos e pathos em vista do contexto. Como estamos abordando a língua 

em uso, podemos nos valer do conceito de contexto da pragmática:  

 
[...] a ideia de contexto é a de tudo aquilo que circunda os interlocutores, 
mas estes limites são plásticos. Portanto, este ambiente é dinâmico e 
estende-se para esta ou aquela direção de acordo com o que é dado ou 
escolhido a cada momento pelos participantes da interação. Em si, o 
contexto é uma abstração, e os indivíduos estarão focalizando a sua 
atenção e levando em conta os fatores situacionais (rituais próprios da 
interação, fatores sociais e culturais), psicológicos, crenças e propósitos. 
(OLIVEIRA, 2000, p. 229) 

 

Podemos transferir tal definição para a retórica ao admitirmos o discurso 

(logos) como o lugar de interação – o orador (ethos) e o auditório (pathos). Assim, o 

contexto é próprio da doxa, pois nela estão presentes as crenças, valores e saberes 

que constituem as opiniões.  

No caso dos tabus discursivos e linguísticos, as manifestações de crenças 

divergentes geram o problema que, por sua vez, culmina em proibições. 

Outro estudioso do tema, Dino Preti (1984), conceitua tabu como formas 

linguísticas de baixo prestígio, que são estigmatizadas e condenadas pelos padrões 

culturais. Segundo o autor, há em cada cultura temas que são proibidos e evitados 

em público. Faz-se por consequência uso de eufemismos e outras figuras de 

linguagem, para abrandar ou desfazer a carga semântica negativa das palavras 

consideradas tabus. Embora esse autor reforce os conceitos apresentados por 

Guérios (1979) e Ullmann (1977) sobre tabu linguístico, amplia o termo para o 

discurso ao falar de “temas que são proibidos”. 

Posto que o tabu está relacionado sempre à manifestação negativa – seja 

tema ou palavra –, se há uma implicação ética ou moral que impede que o assunto 

seja livremente debatido e que as palavras sejam usadas sem quaisquer coerções, 

podemos designar tabu.  

Os tabus linguísticos, as palavras censuradas, são o contorno e a superfície 

de um tabu discursivo. Ainda que usemos as palavras, toquemos no tema, não 

podemos afirmar que rompemos a barreira da proibição. Tocar no assunto não é 

sinônimo de se apropriar dele, pois isso requer crença, requer persuasão. Dessa 

forma, os tabus discursivos são aqueles que nascem no seio das instituições, 
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gerados por temas polêmicos e evocados pelo censor, sem a finalidade de extinguir 

a carga tabuística, mas, sim, de mantê-la. 

Quando a Igreja toca no tema da homossexualidade, por exemplo, ela não 

tem a finalidade de reconhecer que esse tema deve ser discutido, mas sim de 

assegurar que a discussão desse tema mantenha as imposições seculares e 

vincule-se às orientações da Igreja. O tema é tocado e o tabu continua a vigorar, 

pois as forças das proibições relacionadas à homossexualidade são mantidas no e 

pelo discurso religioso5 (sustentado pelo discurso teológico que emana dos textos 

bíblicos).  

O texto bíblico trata a homossexualidade como um pecado. Temos em 

Gênesis (19:1-29, BÍBLIA, 2009, p. 13-4), Romanos (1:24-7, BÍBLIA, 2009, p. 752) e 

Timóteo (1:8-11, BÍBLIA, 2009, p. 786), o suporte retórico (discurso teológico) que 

assegura que o discurso religioso, no seio da instituição, não será modificado pelo 

auditório, mas a Igreja, em busca de uma adesão maior de fieis, modifica seu 

discurso para o sentido de acolhimento do homossexual. A acolhida, porém, 

sustenta-se de modo precário, pois o homossexual deve adequar o seu discurso, 

bem como sua conduta aos princípios que regem as regras sobre a sexualidade 

impostos pelo discurso religioso. Sua voz é, então, silenciada por ser dissonante dos 

princípios bíblicos e religiosos. O contexto religioso não autoriza produções 

discursivas que fujam às regras disseminadas pela escritura, tradição ou magistério.  

Os tabus discursivos são tratados aqui como temas censurados e como 

assuntos que não podem ser discutidos livremente, ainda que circulem no seio 

social como se assim fossem. Há certas circunstâncias discursivas que podem ser 

vistas em Foucault (1999) e Ducrot (1972), em que os tabus discursivos são ou não 

permitidos: o contexto da fala, a autorização para dizer e a contingência (o limite 

preestabelecido). 

Em resumo, há um conjunto de regras que evidenciam a existência ou não de 

um tabu discursivo. Essas regras podem ser observadas no quadro a seguir: 

 

                                            
5
 No capítulo seguinte, faremos uma distinção mais aprofundada entre discurso religioso e discurso teológico. 
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Tabela 3: Regras que evidenciam a existência de um tabu discursivo 

 O que é dito Quem diz Quando se diz 

Ducrot (1972) 
Temas proibidos: 

Finalidades da fala Direito de dizer Motivação para a fala 

Foucault (1999) 
Interdição da 

palavra: 

Não se tem o 
direito de dizer 

tudo 

Qualquer um não 
pode falar 

qualquer coisa 

Não se pode falar tudo 
em qualquer 
circunstância 

Tabus 
discursivos: 

Fala 
contingenciada 

Fala autorizada Fala contextualizada 

 

Podemos falar em tabu discursivo quando 

 

1- um discurso sofre a contingência exterior; 

2- não se tem autoridade ou direito de falar sobre um assunto;  

3- não há motivo ou a fala não se adéqua ao contexto. 

 

Desta forma, temos: 

 

 

Caso seja gerado um desequilíbrio por excesso de um dos elementos 

elencados, pode ocorrer a manifestação de tabus discursivos. A fala 

descontextualizada, o excesso de contingência e de autoridade que restringem, ou 

tentam restringir a fala, descompensam essa tríplice relação, o que leva à incidência 

de tabus linguísticos e, por sua vez, ao aparecimento de metáforas, eufemismos ou 

disfemismos.  

Tabus 
Discursivos 

Contexto 

Autoridade 

Contingência 
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Como já afirmamos, são forças exteriores que regulam o dizer. Caso elas 

tentem silenciar as vozes dissonantes, a barreira do silêncio é rompida e na censura 

o discurso se reconfigura, para dizer o que não pode ser dito. 

A fala é ritualizada nas instituições que, por meio do discurso dominante, 

regulam a produção dos outros discursos. Os tabus discursivos existem devido a 

problemas que um determinado tema pode causar para uma instituição. Os 

problemas estão relacionados às crenças e à história, ou seja, estão presentes na 

memória discursiva de cada indivíduo e das instituições. Os saberes discursivos 

sempre partem de outros saberes. No discurso religioso, podemos observar isso 

mais claramente, pois o discurso que parte da escritura se consolida na tradição e 

no magistério. Assim, a fé é ensinada. A censura é imposta para que o controle 

efetivamente se instaure. A produção discursiva religiosa é orientada pelas 

instituições. 

 

A natureza dos tabus discursivos depende da relação do orador (quem produz 

o discurso) com o auditório (quem ouve e interpreta o discurso). Os auditórios, 

segundo os estudos retóricos, podem ser universais ou particulares. Assim, o que é 

ou não tabu discursivo depende da constituição do auditório e o que é tabu para um 

grupo pode não ser para outro. Dessa forma, os tabus discursivos podem ser 

divididos em dois grandes grupos: universais e particulares.  

Como exemplificação, podemos ressaltar que é vedada, em nossa língua e 

em outras, falar abertamente sobre sexo. Essa proibição gera inúmeros palavrões 

(disfemismos). Fazer sexo é vulgarmente dito como: meter, comer, dar uma, dar 

uma rapidinha, trocar o óleo, bater bife, sapecar a danada, agasalhar o peru, 

forunfar ou furunfar, trepar, afogar o ganso, molhar o biscoito, mamar, chupar, 

queimar a rosca, queimar a arruela etc. Podemos notar, então, que o sexo, por ser 

um tema proibido pela religião, como sugere inúmeras vezes a bíblia, gera palavras 

de baixo calão, que são tabus linguísticos. A força da coerção social limitou o tema 

do sexo de tal modo que a barreira da censura foi extrapolada, e ainda que o tema 
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sexo seja tratado como tabu, em certas circunstâncias, algumas pessoas utilizam-se 

desses tabus discursivos e linguísticos para mobilizar um auditório particular.  

A produção discursiva que visa à persuasão não existe dissociada do 

contexto. “O contexto retórico é o conjunto de fatores temporais, históricos, culturais, 

sociais etc., que exercem influência no ato de produção dos discursos.” (FERREIRA, 

2010, p. 31).  

O contexto de produção do discurso e a constituição do auditório são dois 

fatores que determinam se uma palavra ou discurso podem ser considerados tabu 

ou não. O contexto regula os fatores circunstanciais de produção do discurso e nele 

estão presentes os valores sociais, éticos e morais de instituições ou corporações. O 

auditório confere os valores aceitável ou inaceitável para um discurso. A constituição 

discursiva, portanto, depende da competência do orador em saber reconhecer a 

universalidade ou a particularidade de seu auditório. Segundo Perelman e Obrechts-

Tyteca (2005), o auditório pode ser classificado como 

a) Auditório universal: conjunto de pessoas sobre as quais não temos 

controle de variáveis (valores, crenças, competências, habilidades); é composto por 

todo ser racional.  

b) Auditório particular: conjunto de pessoas cujas variáveis controlamos ou 

não; pode ser compreendido também como um grupo que partilha um saber 

específico, ou seja, especializado.  

Há tabus discursivos que são universais, ou seja, que estão acima de 

qualquer ponto de vista, que seguem regras similares em todas as culturas e são 

constituídos em função do dever. Devemos ou não dizer tal palavra ou proferir tal 

discurso? Para que um tabu universal seja mantido, o discurso pauta-se na razão 

(logos). Em outras palavras, para que a interdição continue a vigorar, o orador faz 

uso de provas lógicas e argumentos vinculados à estrutura do real.  

Assim, preconceitos como o racismo, a xenofobia, o machismo etc., podem 

ser considerados tabus em muitas culturas. Logo, por ser vedada a manifestação 

direta, muitas vezes o orador busca no subentendido ou no implícito uma forma de 

expressar o seu preconceito. Portanto, embora silenciado, em função do contexto ou 

por uma adequação da fala para a tentativa de negociação com o auditório, o tabu 

não fica exposto na linguagem evidente, mas fica oculto na linguagem aparente. 
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Um hábil orador ante um auditório universal procura diminuir as polêmicas e 

para isso evita o uso de palavras tabuísticas e evita tematizar assuntos se sua 

autoridade não for capaz de sustentar seus argumentos em resposta ao seu 

auditório. Os mal-entendidos são frutos da inabilidade de um orador que não adéqua 

sua fala, ou seja, não negocia a distância e não busca o acordo com o auditório. 

Podemos mencionar, também, que há outro tipo de tabu discursivo, 

designado particular, ou seja, restrito a um grupo específico de pessoas, cuja crença 

a moralidade e as paixões sustentam ou sucumbem proibições. A relação orador e 

auditório pode ser abalada em virtude de um discurso considerado inadequado. 

Esse tipo de tabu manifesta-se sempre na ausência de competência do orador, seja 

por excesso de rigor, por ausência de polidez e respeito ou por desconhecimento do 

auditório. Nesse caso, as provas retóricas utilizadas são psicológicas, visto que 

esses tabus são mantidos ou quebrados em função do caráter do orador (ethos) e 

as paixões do auditório (pathos). 

A interpretação do auditório, a situação comunicativa, bem como sua 

constituição – idade, sexo, etnia, condição social, crença – entre outros fatores, 

determinam se uma palavra ou um discurso são tabus.  

Podemos citar, para melhor ilustrar, que existem gêneros musicais como o 

“funk”, que extrapolam as forças de coerção social e rompem com a ordem moral 

vigente e apropriam-se dos tabus discursivos e dos tabus linguísticos para abordar o 

tema sexo. Um dos subgêneros desse tipo musical, “funk proibido”, tem quase toda 

a temática voltada para a intimidade e as relações sexuais e aborda aspectos 

machistas (trata a mulher como objeto sexual), logo, rompe as barreiras morais.  

Na letra a seguir, podemos notar exemplos de tabus linguísticos e do tabu 

discursivo: 

Mama  
Mr. Catra 
(Valesca) 
Muita polêmica, muita confusão 
Resolvi parar de cantar palavrão 
Por isso, negão, vou cantar essa canção... 
Quando eu te vi de patrão, de cordão, de R1 e camisa azul 
Logo encharcou minha xota e ali percebi que piscou o meu cu 
Eu sei que você já é casado, mas me diz o que fazer 
Porque quando a piroca tem dona é que vem a vontade de fuder 
Então mama, pega no meu grelo e mama 
Me chama de piranha na cama 
Minha xota quer gozar, quero dar, quero te dar 
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E aí Catra, o meu grelo já tá latejando. Qual vai ser? Manda o papo negão... 
 
(Catra) 
Quando eu te vi no portão, de trancinha, tamanco e vestido azul 
Logo latejou o meu pau e ali logo vi que piscou o seu cu 
Puxei sua calcinha de lado e dei três cuspidas pro meu pau entrar 
Então eu fiquei assustado, porque você só queria mamar 
Então mama, pega minha vara e mama 
Vem deitar na minha cama 
Aah... Maravilha 
Mama, olha bem pra mim e mama 
Me mama ou eu saio 
Ah, eu vou me apaixonar 
 
Pô, Valesca... Você sabe que no meu harém de mulheres tem mais de cem, 
mas você foi a única que se ligou que uma mamada e um copo d'água não 
se nega a ninguém... [...] 

 

A letra da canção, de cunho sexual explícito, apresenta uma mulher que foge 

aos padrões morais aceitos em nossa sociedade. O comportamento dessa mulher 

poderia ser descrito como o de uma prostituta, uma vez que é impelida pelo desejo 

monetário, sexual e a busca pelo prazer.  

A expressão vulgar “piscar o cu” é um disfemismo para excitação sexual, 

assim, como “molhar a xota” que significa molhar a vagina. O termo piroca pode ser 

traduzido como pênis. Ao afirmar que a “piroca tem dona”, a oradora assume a 

alcunha piranha que é dada às garotas de programas ou a “amantes”. 

A palavra “mama”, que é geralmente empregada como um substantivo, tem o 

sentido deslocado para o verbo chupar, apropriadamente, para o tabu linguístico e 

discursivo: sexo oral.  

Ainda que o discurso tenha ampla divulgação midiática e atinja um auditório 

universal, podemos chamar esse tipo de discurso e palavras de tabus, pois 

ultrapassam o limite imposto por grupos sociais mais conservadores. O discurso do 

“funk”, quando reproduzido em um auditório universal, torna-se um tabu discursivo. 

Ao estar fora desse contexto, o orador não tem o direito de dizer e sua fala incontida 

causa mal-estar por não respeitar os valores morais. Quando, de algum modo, o 

dizer ainda incomoda, quando se toca em temas que foram secularmente contidos, 

acentua a existência, já em mudança, de um tabu discursivo. Os tabus linguísticos e 

os tabus discursivos são fontes de paixões, pois o proibido é objeto de desejo ou de 

repulsa, que causa uma instabilidade emocional, ou seja, desequilibra a razão.  
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O “funk” mostra, para os mais jovens, pertencentes a um grupo social, muitas 

vezes marginalizados, uma possibilidade catártica de quebrar tabus seculares. 

Outras instâncias sociais, mais conservadoras, ainda estranham essa liberdade de 

dizer. Desse modo, o que foi tabu durante séculos sofre influências de estratos 

sociais que, gradativamente, quebram o discurso dominante e iniciam um processo 

instituinte que pretende, como é sinal em nossos tempos, liberar o dizer, quebrar as 

referências morais, o que se mostra pela ousadia de ser e de dizer. O tabu 

linguístico, portanto, é produto histórico da língua associado às mudanças sociais. O 

tabu discursivo mostra-nos a transição de um discurso não autorizado para um 

discurso autorizado. Por isso, há nos movimentos contrários de liberdade e de 

contingência o choque cultural. Assim, o discurso que busca se instituir, por meio da 

ruptura dos tabus, ainda choca algumas camadas sociais, mas tende a ser aceito e 

se tornar “normal” para comunidades mais jovens ou mais excluídas.  

Há, então, diferença entre tabus linguísticos e tabus discursivos. Ao 

retomarmos a concepção de Dubois (1993), de que existem coerções sociais que 

impedem ou tentam impedir a discussão de certos temas (tabus discursivos) e a 

pronúncia de certas palavras (tabus linguísticos), ambos relacionados à religião, ao 

sexo e à política, podemos notar, então, que temos a tematização como elemento 

principal da composição do tabu discursivo.  

Há na religião, na política e na sexualidade temas que são proibidos. Na 

manifestação de cada temática, os líderes das instituições podem proibir que 

algumas palavras ou assuntos, que representem perigo, sejam inseridos nos 

discursos ou utilizados para validarem o discurso autorizado. Assim, embora as 

palavras ou temas sejam proibidos, eles estão perifericamente presentes no 

discurso, seja em suspenso, em um silêncio que diz, ou em sua utilização explícita 

ou implícita. 

Por fim, podemos afirmar que nem todo tabu é por princípio linguístico, pois, 

embora discurso esteja envolto em palavras, na elocução de um tema proibido, o 

orador, em vista da eficácia retórica, pode ou não usar palavras proibidas. O 

discurso pode ainda versar sobre um tema autorizado, mas, sem ou com intenção, o 

orador pode empregar palavras proibidas que não estejam necessariamente 

vinculadas ao tema. O tema colocado em contexto adquire valores variáveis, na 
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dependência dos fatores circunstanciais de enunciação, do lugar discursivo do 

orador, da natureza do auditório e da temática. Já a palavra proibida não carrega em 

seu sentido a amplitude da tematização. Sabemos que os discursos só se 

materializam por meio de palavras, mas é o tema que possibilita a seleção ou não 

de um determinado vocábulo. Desse modo, um tabu linguístico pode ou não ser 

discursivo, pois os temas serão menos ou mais discutidos, aceitos e praticados, em 

função das regras de polidez e da natureza do auditório particular. 

Quando um tabu discursivo ganha espaço no seio da sociedade, pode ou não 

quebrar um tabu linguístico. Podemos falar, por exemplo, de sexo sem mensurar os 

nomes das genitálias (proibidos para auditório universais). Mas quebramos, pelo 

discurso, os aspectos proibitivos ligados à censura social quando tocamos em temas 

tabus. 

Podemos ter, portanto, temas proibidos em que não há manifestação clara de 

nenhum tipo de tabu linguístico ou temas não proibidos em que ocorra a incidência 

de tabus linguísticos.  

Ainda que em Dubois (1993) tenhamos uma classificação que organiza os 

tabus linguísticos, podemos perceber que, ao observamos a prática discursiva, os 

tabus religiosos, políticos e sexuais estão presentes em todos os discursos. Em 

decorrência disso, chegamos a um conceito de tabus discursivos que sintetiza as 

ideias até aqui apresentadas: temas que não podem ser ditos sem autoridade, 

contingência e circunstância ou contexto adequados. Assim, devido às coerções 

sociais e à natureza moral e ética dos assuntos que não podem ser abordados por 

qualquer pessoa, em qualquer lugar ou situação e de qualquer modo, podem ter 

valores universais ou particulares.  
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Tabela 4: Tabus, tabus linguísticos e tabus discursivos 

 

Tabu Tabus Linguísticos 
Tabus 

Discursivos 

Frazer 

(1982) 

Freud 

(2013) 

Guérios 

(1979) 

Ullmann 

(1977) 

Dubois 

(1993) 
 

Sagrado 

Santo; 

Consagrado; 

Proibido; 

Puro. 

Próprio Medo Religiosos Particulares 

Profano 

Inquietante; 

Perigoso; 

Proibido; 

Impuro 

Impróprio 

Delicadeza Políticos 

Universais 

Decência Sexuais 

 
  
  A tabela pode ser lida horizontalmente. Assim, teremos:  

 
1- Sagrado (santo, consagrado, proibido e puro); próprio (por sua relação com 

o divino); medo (pois se vincula ao sobrenatural); religiosos; particulares (vinculados 

a um grupo específico, cuja crença é de certo modo estável e definida). 

 
2- Profano (inquietante, perigoso, proibido, impuro); impróprio (por sua não 

relação com o divino); delicadeza (assuntos desagradáveis) e políticos (relacionados 

à coletividade); decência (relativo ao corpo ou partes do corpo) e sexuais (sexo e 

sexualidade); universais (vinculados a grupos não especificados e ligados, 

normalmente, a valores éticos). 

 

2.5 Mudanças de significado e linguagem emotiva  

 
Toda e qualquer alteração no significado da palavra, seja para mais ou para 
menos, seja por oposição ou por semelhança, dando-se, portanto, uma 
substituição entre várias significações correlatas, denomina-se o fenômeno 
metassemia, que significa apenas: alteração do significado. (BUENO, 1965, 
p. 101). 
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A metassemia, então, designa qualquer alteração de sentido. Existem 

diferentes formas e motivos que ocasionam as mudanças de sentido, que 

convergem na significação e na ressignificação de vocábulos. Bueno (1967) reduz 

essas modificações a três tipos: deslocação (ou sentido metafórico), particularização 

e generalização. Em Carnoy6, citado por Bueno (1967), temos a seguinte 

nomenclatura: prossemia (restrição); perissemia (generalização); metecsemia 

(deslocação). Segundo Carnoy (Op.Cit.), a deslocação é o fator mais importante da 

alteração de significado, pois sem ela as primeiras não se realizam. 

A linguagem é heterogênea. Cada grupo social, cada indivíduo, em 

detrimento da eficácia comunicativa, utiliza campos semânticos para se fazer 

entender. Cada grupo social, nas esferas discursivas, restringe ou generaliza o 

significado de uma palavra de acordo com a necessidade da transmissão de uma 

ideia. Há, portanto, uma adequação do termo às necessidades da transmissão de 

uma informação em vista da eficácia comunicativa. Podemos ver assim exemplos de 

prossemia (restrição): 

 
Angelos, em grego, era apenas mensageiro; baptizein significava 
simplesmente lavar; veio o cristianismo, criou o grupo religioso e restringiu a 
significação dêstes vocábulos, alterando-lhes o significado: angeliis, anjo, 
não é mais qualquer mensageiro, mas o celeste; baptizar não é mais lavar 
ou imergir, mas receber o sacramento do batismo. (grifos nossos). 
(BUENO, 1967, p. 183) 

 

Consequentemente, podemos afirmar que, no decorrer do tempo, algumas 

palavras antes utilizadas para designações genéricas tornaram-se particulares, 

usadas tão somente a serviço do discurso religioso. O contrário também ocorreu e 

palavras particulares tornaram-se genéricas, volvendo o sentido específico dos 

termos a um cada vez mais vago. A perissemia (generalização), por sua vez, 

contribuiu e contribui para o esvaziamento semântico, o que faz com que, ainda 

hoje, os termos tornem-se imprecisos: 

 
  

                                            
6 CARNOY, Albert Joseph. La science du mot: traité de sémantique. Louvain: Editions Universitas, 1927. 
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A poda dos ramos das árvores era dito na língua dos agricultores derramare 
(de + ramare), dando-nos derramar; no começo significava apenas o corte 
dos ramos, e naturalmente, o seu espargimento. Passou à língua geral com 
a significação de espalhar e principalmente líquido: derramar água, 
derramar vinho, derramar farinha, derramar lágrimas etc. Na linguagem 
militar, camarada era companheiro de câmara, quarto; na linguagem geral 
diz apenas: amigo, comparticipe de trabalho. (BUENO, 1967, p. 183) 

 

Com base nas considerações levantadas a respeito da generalização e da 

restrição, podemos concluir que a metonímia é a figura de linguagem que faz a 

alteração de significação nos dois casos (generalização e restrição). O primeiro toma 

a parte pelo todo e o segundo, o todo pela parte. No caso da deslocação, a metáfora 

é responsável pela mudança de sentido. Vejamos a tabela a seguir: 

 

Tabela 5: Mudança de significado 

Figura de linguagem Mudança de significado 

Metonímia  Generalização  Perissemia  

Metonímia Restrição Prossemia 

Metáfora Deslocação Metecsemia 

 

Ullmann (1977), em consonância com o que propõe Aristóteles (2005), 

sublinha que a palavra, para além de um veículo de comunicação, é também um 

meio pelo qual podemos fazer surgir no outro emoções. Para Ullmann (1977), dois 

elementos estão presentes no uso da linguagem: um simbólico ou referencial e, o 

outro, emotivo. As palavras podem, assim, exprimir ou excitar sentimento.  

O calão ou palavrões, apelidos e as palavras ofensivas que exprimem um 

preconceito, de modo geral, são tabus linguísticos que deslocam o sentido real para 

um sentido figurado. Ao chamar alguém de filho da puta, não indica que a mãe 

dessa pessoa realmente seja uma puta (prostituta), mas o ofensor aponta a 

possibilidade de que o ofendido comporta-se de um modo que aparenta ter uma 

mãe que se prostitui e, ainda, que desconhece seu pai.  

Na retórica aristotélica, assim como na semântica, as figuras retóricas são 

responsáveis pela manifestação do caráter emocional da linguagem. Essas figuras 

são capazes de retirar o caráter neutro da palavra e atribuir um caráter negativo 

(tabu) ou positivo. O caráter positivo pode ser também visto como eufemismo e o 
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caráter negativo como disfemismo. A deslocação de um sentido referencial para um 

sentido emotivo ocorre sempre atrelada a um contexto, bem como, em consonância 

com a intenção do orador. 

Podemos observar as intenções do orador nos seguintes exemplos: 

 

Tabela 6: Intenções do orador 

Sentido real Sentido figurado 

Caráter neutro Caráter positivo Caráter negativo 

Ele faleceu 
Ele está descansando em 

paz 

Ele está adubando a horta 

do Senhor 

Ela é bonita 
Ela é linda como uma 

rosa 
Ela é gostosa 

 

O sentido real e o sentido figurado (afetivo) podem ser também 

compreendidos, respectivamente, como sentido denotativo e conotativo. A 

denotação pauta-se na extensão, na abrangência do significado, que pode ser 

semanticamente genérico ou específico. Ao denotar, aponta-se o sentido estável da 

palavra, ou seja, aquele que é compreendido uniformemente por todos os membros 

das comunidades linguísticas. A conotação, conforme afirma Garcia (2010), implica 

valor de juízo, em escolhas passionais, que podem variar de acordo com as 

experiências, o temperamento, a sensibilidade e a cultura dos interlocutores. A 

conotação, por meio da deslocação, permite a relação de coisas análogas ou 

semelhantes. Em conclusão, o sentido denotativo (real) busca a exatidão daquilo 

que é compreendido na coletividade, que aponta para um significado racional; já o 

sentido conotativo (figurado), é profuso, metafórico, não é vago, porém, depende da 

capacidade interpretativa individual, ou seja, daquilo que está relacionado à 

subjetividade (passional). 

Na alteração de sentido, em decorrência de um tabu linguístico, o referente se 

mantém, porém, por meio da deslocação, restrição ou generalização, que podem 

atenuar ou amplificar o sentido, o pathos, a relação com o referente é modificada. Ao 

deslocarmos, por exemplo, o significado da palavra “diabo” para a palavra “cão”, a 
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força perlocucionária (AUSTIN, 1990) da palavra é perdida e a carga semântica 

negativa é abrandada.  

Como nos aponta Ullmann (1977), o caráter emocional dos discursos e a 

nossa natureza passional manifestam-se na escolha discursiva, na adequação 

vocabular. Assim, os sentimentos de decência ou decoro, bem como o de medo, são 

fortes fatores na mudança de significado. Os tabus linguísticos de decência, 

delicadeza e/ou medo, fazem com que as palavras mudem o seu significado ou 

desapareçam.  

A linguagem emocional é metafórica (deslocação - metecsemia), ela expande 

o domínio da racionalidade à afetividade. Bueno (1967, p. 202) afirma que a 

“linguagem afetiva é toda metafórica: meu torrão de açúcar, minha jóia, meu tesouro, 

minha pérola, meu pedaço, você é um anjo, um encanto, um amor”. 

Os valores afetivos das palavras podem tornar o significado nobre ou vil. A 

particularização ou restrição (prossemia), nos laços afetivos, faz com que os 

superlativos e os diminutivos amplifiquem ou atenuem a carga semântica negativa 

de uma palavra. Ullmann (1977, p. 274) diz-nos a respeito da derivação emotiva: “há 

certos sufixos – diminutivos, aumentativos, pejorativos e outros – que acrescentam 

uma nota emotiva ou um juízo de valor ao significado da raiz”.  

As escolhas vocabulares de cada indivíduo estão atreladas às paixões 

despertas pelo significante e pelas paixões que pretendem despertar. As palavras 

possuem, apesar da arbitrariedade linguística (Saussure, 1922), um caráter racional 

e outro passional, para o sentido/significado. Por mais fria, distante e sólida que seja 

a materialidade linguística posta nas palavras, não há neutralidade, nem tampouco 

somente razão. Por mais racional que seja um discurso, ele não pode fugir das 

paixões:  

 
As emoções dominam os próprios raciocínios e, na prática da linguagem 
humana, as próprias ideias consideradas essencialmente intelectuais, ainda 
essas não aparecem jamais despidas de afetividade. (BUENO, 1965, p. 
122) 

 

Por conseguinte, as relações sociais fomentam o surgimento de valores 

lógicos e emotivos para o sentido de cada palavra. As paixões, entendidas aqui 

como afetos ou emoções, dão ao discurso, às palavras, valores singulares. Em cada 

esfera discursiva a ser tratada aqui nesta pesquisa (religiosa, política e sexual), para 
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além dos elementos simbólicos que constituem as palavras, temos o elemento 

passional.  

O discurso religioso tem, muitas vezes, manifesto o tabu linguístico de medo, 

que é retoricamente criado e usado na constituição de argumentos de autoridade. 

Assim, temas como a vida, a morte, a perenidade, a eternidade, a salvação, a 

perdição, a doença, a saúde, a graça e a desgraça são temas presentes na esfera 

discursiva religiosa, em que o vir-a-ser introjeta no homem o medo.  

Nos discursos políticos, manifestam-se, geralmente, tabus linguísticos de 

delicadeza. O discurso político, que trata do que é útil ou nocivo, busca, dessa 

forma, na polidez das expressões, tratar de temas delicados como os vícios, as 

doenças, as relações e as questões étnicas. As expressões pejorativas são 

tabuísticas. O racismo, o machismo, o feminismo, a xenofobia e o homossexualismo, 

nas suas manifestações, enquanto preconceitos, fazem uso de valores pejorativos 

para a depreciação do indivíduo ou de um grupo e, se manifestos discursivamente, 

são tabus discursivos. São os atributos tipossêmicos7, que não deixam de ser uma 

perissemia (generalização), que dizem respeito a um grupo étnico, partidos políticos 

que criam ofensas ou exaltam qualidades.  

Finalmente, nos discursos sexuais, há a manifestação de tabus linguísticos de 

decência. A decência e a indecência dão-se nas manifestações de palavras que se 

relacionem ao sexo e a sensualidade. A sensualidade não está na nudez, ela é o 

nosso estado natural, está no dissimular, no eufemismo. A vulgaridade está 

relacionada ao sexo sem reserva que, muitas vezes, usa o disfêmico para amplificar 

seu sentido. O pudor na utilização das palavras regula a manifestação dos tabus 

linguísticos. É válido ressaltar que no âmbito da sexualidade, das relações do 

homem e da mulher com o seu corpo, a vergonha e impudência são fatores 

determinantes para o que é ou não tabu linguístico, bem como a percepção que 

cada indivíduo tem sobre o seu gênero (masculino ou feminino). Logo, fica evidente 

que os valores semânticos e emotivos, tanto das palavras quanto dos enunciados, 

são social e culturalmente construídos. 

 

                                            
7  “A tipossemia é uma perissemia especial em que se toma um indivíduo, um representante de um certo povo, raça 

ou sociedade de homens, partidos políticos, que passa a ser representante típico das qualidades ou dos defeitos atribuídos ao 
grupo todo.” (BUENO, 1965, p. 160) 
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2.5.1 Humor e tabu 

 

O humor, um ato retórico que visa provocar o riso, por ser dotado de 

intencionalidade, pode ser considerado uma estratégia argumentativa.  

 
Pela prática da graça, o orador pode explorar o risível do fator social e, 
assim, despertar o riso do auditório. Por um principio retórico simples, o 
contexto discursivo é determinante para o bom estabelecimento do acordo 
pretendido. Do mesmo modo, como todo ato retórico tem um propósito, é 
fundamental que o orador valha-se dos inúmeros recursos textuais, 
discursivos, quinésicos e proxêmicos possíveis para obter a persuasão. 
Nesse sentido, um requisito fundamental, em inúmeras situações de ação 
retórica, é a graça, condição essencial para mover positivamente o ouvinte 
por meio do riso (FERREIRA, 2014, p. 39-40). 

 

O humor empregado na retórica pode, no trato de tabus discursivos, auxiliar o 

orador a conseguir a adesão do auditório. Segundo Ferreira (2014), a graça está 

relacionada ao ethos, que por meio do logos, na inventio, busca recursos que 

tornarão o discurso risível. O risível posto na actio pode deflagrar o riso com pathos.  

 
Na construção do discurso retórico, não há dúvida de que o humor contribui 
para a constituição do ethos do orador (bem-humorado, divertido ou 
perverso, sarcástico, diabólico) e influencia o estado de ânimo do auditório, 
paixões (o riso, a alegria, a calma ou a raiva e a dor). Assim, movimentar o 
auditório por meio do humor pode ser muito perigoso ou muito confortável. 
(CARMELINO, 2012, p. 48) 

 

A linguagem humorística busca movimentar as paixões do auditório. O humor 

reside no universo da doxa. As paixões, relacionadas ao humor, são provocadas de 

acordo com a proximidade que se tem com o objeto (ou situação) risível. As figuras 

retóricas podem dar ao humor um caráter passional ao deslocar o sentido 

(metáfora), generalizar e particularizar (metonímia). Do mesmo modo, quando 

utilizado adequadamente, pode ou diminuir a distância entre orador e auditório ou 

afastá-los e comprometer o discurso se for cometido algum erro.  

A ruptura da barreira de uma proibição ética ou moral, ou seja, a quebra de 

um tabu, pode ser empregada como elemento risível. O orador pode valer-se dos 

atributos tipossêmicos, ou seja, estereótipos, para criar situações passivas do riso. 

Conforme Bueno (1967), esses atributos tipossêmicos estão vinculados a certas 

qualidades ou defeitos. São nas figuras como o judeu, o português, o político etc., 
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que o preconceito age sempre em vista do rebaixamento da personagem que é alvo 

do discurso, que no aceite do auditório tem o riso manifesto na actio. 

A produção de efeitos de humor pode ser fundamentada também no tocante 

de tabus discursivos e tabus linguísticos impróprios como a política, o sexo, as 

condições socioeconômicas etc. 

 

2.5.2 Figuras retóricas e humor 

 

 O humor encontra nas figuras retóricas um meio de deixar passar o discurso 

proibido. Segundo Camerlino (2012), as figuras retóricas, bem mais do que simples 

ornamentos, são meios de o orador atuar sobre o material verbal do discurso para 

persuadir o auditório. “Sabendo-se do poder incontestável das palavras, o orador 

vale-se de termos apropriados para atingir determinados fins, estabelecer relações, 

causar efeitos, desencadear comportamentos, provocar paixões” (CARMELINO, 

2012, p. 46). 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) classificam assim as figuras retóricas: da 

escolha, da presença e da comunhão. Essa classificação está vinculada aos efeitos 

que cada uma das figuras pode provocar. 

As figuras retóricas da escolha apresentam os fatos e fornecem aspectos que 

possibilitam que o auditório encontre o sentido de uma palavra ou frase. Podemos 

citar, como exemplos, as figuras 

 Da definição oratória: que destaca os limites do sentido escolhido. 

Qualifica algo de acordo com o ponto de vista ou a necessidade do agir 

sobre o auditório; 

 Da perífrase: que emprega uma expressão em substituição (de modo 

indireto) de um nome; 

 Da antonomásia: que substitui um nome por outro com o qual ele 

mantém uma relação, ou seja, designa algo por suas qualidades; 

 Da retificação: que faz uma correção (reformulação) de uma ideia. 
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As figuras retóricas da presença tornam presente o ausente quando 

direcionam nossa consciência para o objeto distante a fim de torná-lo próximo. São 

exemplos:  

 A onomatopeia: produção sonora que visa reproduzir um som natural 

ou artificial.  

 A aliteração: repetição de sons consonantais. 

 A anáfora: repetição das primeiras palavras de uma frase. 

 A reduplicação: conforme Fiorin (2014), é a repetição de palavras ou 

expressões seguidas com a finalidade de intensificar o sentido. 

 A sinonímia: aproximação de diferentes significantes em um mesmo 

significado. Fiorin (2014) afirma que é o emprego de palavras 

diferentes em um mesmo contexto sem que haja alternância de 

sentido. 

 A enálage de tempo: substituição de um tempo verbal por outro. 

 

As figuras retóricas de comunhão são aquelas que o orador emprega para 

criar uma identificação com o auditório. Segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca 

(2005), as figuras de comunhão nascem das referências daquilo que o orador tem 

em comum com seus auditórios: cultura, passado, tradição etc. Logo, a finalidade é 

afirmar uma unidade ou criá-la. Podemos citar como exemplos  

 A alusão: constitui-se de uma leve menção (vaga ou indireta) a uma 

ideia, pessoa ou fato. O que é mencionado, embora não esteja 

presente, pode ser retomado pelo contexto. Podemos dizer também 

que na alusão o tema permite que o auditório infira sobre uma ideia 

citada vagamente pelo orador e complete, desse modo, o sentido do 

enunciado;  

 A citação: figura que se vale do peso da autoridade para ratificar um 

dado argumento;  

 A apóstrofe: também denominada interrogação retórica, busca trazer 

os seres naturais ou sobrenaturais, animados ou inanimados, para 

participarem do discurso. Fiorin (2014) ressalta que essa figura é 

cotidianamente utilizada quando, por exemplo, invocamos a Deus. 
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3 DISCURSO RELIGIOSO 

Somos seres sociais e linguísticos. O nosso saber manifesto na literalidade ou 

na figuração das palavras nos coloca em um passeio interativo de construção de 

sentidos. A presença do outro, a diferença, a heterogeneidade das relações, nos 

move a um caminho de argumentação, a um caminho retórico: “[...] somos seres 

retóricos. Por termos crenças, valores e opiniões, valemo-nos da palavra como um 

instrumento revelador de nossas impressões sobre o mundo, de nossos 

sentimentos, convicções, dúvidas, paixões e aspirações.” (FERREIRA, 2010, p. 12). 

Discursar é percorrer um caminho, cujo conhecimento ilumina para a 

construção retórica do verossímil. 

 
A palavra discurso deriva de dis + cursos. Dis- é uma partícula que significa: 
dividir, separar, dispensar. Cursus vem do verbo cursare, frequentativo de 
currere = correr. Daí, discursar, pelo nome, significa percorrer um tema, 
através de seus vários ângulos. Da ação de discorrer resulta o discurso, 
como um produto. Pela força da etimologia, discurso supõe uma atividade 
predominantemente, intelectual, dissertativa e argumentativa. (TRINGALI, 
2014, p. 26). 

 

Nessa perspectiva, discurso é o lugar de interação, onde os acordos são 

estabelecidos, e os efeitos de sentido surgem. Na conotação, no domínio linguístico 

dos afetos, inserimos a nossa subjetividade e podemos assim dizer que 

 
Somos também, pela palavra, construtores sociais, sujeitos ativos que, de 
um modo ou de outro, se revelam no convívio com as pessoas. No texto, 
lugar de interação e de comunicação entre interlocutores, buscamos 
construir sentidos que, depois, serão interpretados e constituirão nosso 
discurso e o do outro. (FERREIRA, 2010, p. 13). 

 

Logo, a construção de sentidos, bem como sua compreensão, depende da 

interatividade, ao passo que “o discurso não é um acontecimento isolado, ele age 

sempre em consonância ou em oposição a outros discursos, anteriores ou 

posteriores a ele.” (FIORIN, 2015, p. 25).  

Para a compreensão do discurso religioso, são necessárias algumas 

considerações sobre a religião, que pode ser compreendida como o laço que 

mantém ligado o terreno profano e o celeste (sagrado). Segundo Savian Filho 
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(2012), o termo religião (religio), na língua latina, ao que tudo indica, foi empregado 

pela primeira vez na obra de Cícero8 (106-43 a.C.), relacionado aos sentidos de 

reler, rever com cuidado, religar e unir.  

Em Durkheim (2008, p. 79), temos o seguinte conceito: 

 
Uma religião é um sistema solidário de crenças seguintes e de práticas 
relativas a coisas sagradas, ou seja, separadas, proibidas; crenças e 
práticas que unem na mesma comunidade moral, chamada igreja, todos 
aqueles que a ela aderem.  

 

As representações religiosas são sempre coletivas. Assim, a adesão a um 

grupo religioso se dá por meio do credo e dos ritos que são destinados a suscitar, 

manter ou refazer certos estados mentais do grupo. 

A religião, por sua vez, está sedimentada no discurso, uma vez que a palavra 

tem lugar central na religião. Dela, emanam os princípios básicos da fé (nas 

narrativas míticas e na institucionalização do dizer religioso) e por ela o homem 

manifesta a sua crença (nos ritos que demonstram unidade dos princípios 

religiosos). A participação de uma comunidade religiosa depende da profissão da fé. 

A fidelidade religiosa está relacionada à unidade discursiva, ou seja, comungar de 

uma mesma fé é compartilhar os seus dizeres. 

Há uma distinção entre discurso teológico e discurso religioso, conforme 

aponta Nascimento (1993): 

O discurso teológico é aquele que tem como propriedade fundamental a fé e 

como referente Deus. Na bíblia e em outros textos considerados sagrados, a 

teologia apresenta a essência e a aparência de um Deus e de seus dizeres que se 

tornam elementos primordiais para a constituição dos laços religiosos. 

No texto bíblico, o discurso teológico é a palavra revelada, no caso das 

narrativas do Antigo Testamento, ou é a palavra de Deus encarnada, vivida, no caso 

do Novo Testamento. Logo, percebemos que o conjunto de provas retóricas que o 

discurso teológico nos oferece por meio da bíblia, como elementos argumentativos, 

são fonte de mudanças, pois a bíblia é considerada palavra inspirada, vista como 

narrativa mítica que contém as verdades religiosas ou palavra inspiradora que 

auxilia a construção de verdades que são fundamentais para a fé. Esse tipo de 

                                            
8
 De natura deorum (45 a.C). 
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discurso é depositário de exemplos que auxiliarão na construção dos outros 

discursos que estão relacionados à fé. 

 
Ou seja, o discurso teológico define-se como aquele em que há uma 
compreensão ampla de Deus. Sem negar outras concepções, podemos 
dizer, ainda, que o discurso teológico está articulado, metodologicamente, 
com a fé, sua propriedade fundamental, e com a amplitude da noção de 
inspiração a que se submeteu o hagiógrafo no processo de escritura dos 
enunciados e com as possíveis relações que se instituem entre autoria, a 
realidade dos enunciados e dos co-enunciadores, a cenografia e as 
possibilidades de leitura, interpretação e compreensão dos acontecimentos 
narrados. (NASCIMENTO, SAYEG-SIQUEIRA, et al., 2009, p. 54-5) 

 

O discurso teológico está articulado à compreensão mítica de quem é Deus e, 

como já vimos, o mito é uma história verdadeira. No sentido mítico, a teologia é a 

estrutura fundamental e fundante da fé, tem como referente discursivo um deus vivo 

que é, como nos apontam esses autores, “sujeito real”. No Novo Testamento, a 

pessoa de Jesus, o “verbo encarnado”, é a manifestação da palavra de Deus, pois 

Nele as profecias tornam-se reais e parte integrante da história. Na transferência 

dessas ideias para a retórica, podemos dizer que Deus é, concomitantemente, ethos 

(orador) e logos (discurso). O ethos divino e o seu discurso regulam os dizeres das 

religiões. 

O discurso religioso é, então, fundado pelo discurso teológico. Emana da 

autoridade eclesial que tem como propriedade a ritualização e o referente é o 

homem em sua relação com Deus e os outros homens. Em outras palavras, o 

discurso religioso versa sobre a relação do divino com o humano. Essa relação é 

mediada pelo líder religioso por meio dos ritos. 

O discurso religioso é aquele que nasce no seio das instituições. Orlandi 

(1983, p. 218) afirma que “o discurso religioso é aquele em que fala a voz de Deus: 

a voz do padre – ou do pregador, ou, em geral, de qualquer representante seu – é a 

voz de Deus”. Segundo essa autora, Deus se faz ouvir por meio daqueles que 

mantêm uma relação íntima com o divino. Então, no âmbito do rito, a voz do 

representante religioso é a voz de Deus. Cabe salientar, em conformidade com as 

reflexões de Orlandi (1993), que o discurso religioso não é autônomo, ou seja, não 

pode ser modificado por aquele que transmite a voz de Deus. A regulação da 

relação do líder religioso com a voz divina dá-se por meio dos discursos teológicos.  
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A palavra presente no discurso teológico é base da argumentação do discurso 

institucionalizado da Igreja. O discurso religioso, que está posto nas instituições, 

busca, no movimentar das paixões, levar o auditório a crer que, “Como o discurso 

religioso se fundamenta no crer, aceita essa pressuposição e a intertextualidade 

como valor consensual e torna-se altamente argumentativo no nível da enunciação.” 

(NASCIMENTO, 1993, p. 57). 

 

Este discurso é altamente persuasivo: 

 
O discurso religioso apoiado no discurso bíblico, como estratégia 
argumentativa, constrói por ele seu referente interno e dá-se assim um nível 
discursivo referencial. Além do mais, visa aos efeitos de sentido e valores 
veiculados por tal discurso. (NASCIMENTO, 1993, p. 72) 

 

As metáforas e as alegorias presentes no discurso bíblico são a base de um 

referente que sustenta o dizer das instituições e juntamente com a liturgia assegura 

a manutenção dos mitos: “A liturgia atualiza o mito, repete num espaço adequado o 

enredo mítico.” (NASCIMENTO, 1993, p. 50). 

Os mitos mantidos pela liturgia e os ritos religiosos que rememoram a 

refeições totêmicas, auxiliam a preservação dos tabus, tabus linguísticos e tabus 

discursivos. 

A censura imposta pelos tabus linguísticos e discursivos intervém no discurso 

e na construção dos sentidos. No caso específico dos tabus discursivos religiosos, 

há o impedimento de que o sujeito do dizer modifique o dito, o discurso dominante. 

Dessa forma, o membro da comunidade religiosa, se (a)sujeita a ser um mero 

reprodutor do discurso. O deslocamento de sentidos, o uso das metáforas, 

normalmente é feito pelo produtor do discurso, que busca na palavra de Deus 

fundamento para o seu dizer: 

 
Esses descolamentos são possíveis porque, como veremos, é assim que a 
linguagem funciona: ela tira proveito da matéria da redução de sentidos 
para produzir expansão. Mais se tentar ter um sentido só (definitivo e 
verdadeiro), mais multiplicidade de sentidos se mostra. (ORLANDI, 2007, p. 
100). 

 

A bíblia e a torá, nas religiões judaico-cristãs, são fundadoras do dizer 

teológico. Embora saibamos que no âmbito da religião o dito pauta-se nas leituras, 
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por maior que seja o controle para assegurar que a palavra divina não seja alterada 

na subjetividade, na necessidade de demonstrar ou movimentar paixões, o discurso 

religioso se inscreve de tal modo que a palavra de Deus esteja a serviço da religião. 

Isso quer dizer que o líder religioso pode valer-se da palavra divina para doutrinar do 

melhor modo que lhe aprouver.  

Admitimos o pressuposto de que os tabus linguísticos e discursivos são 

criados pelo discurso bíblico e pelo discurso religioso. Os tabus linguísticos são 

parte dessas narrativas míticas que acontecem, como vimos, em um tempo, em um 

espaço primordial. A magia que reside nas palavras se dá pela relação do 

significado com o significante. A palavra mágica está atrelada ao objeto; assim como 

ele, ela é fonte de poder. As orações, as súplicas, os cânticos e textos sagrados não 

só são responsáveis pela manutenção de uma memória discursiva e religiosa, como 

também pelas manifestações do sagrado no mundo. Essas manifestações ocorrem 

em um tempo e um espaço diferente do profano. Os tabus discursivos, que são 

propriamente os temas proibidos pela religião, estão também presentes nas 

narrativas míticas. 

As celebrações litúrgicas são seccionadas em leituras, meditações e orações. 

Leem-se textos em que estão presentes as narrativas míticas, consideradas 

palavras de Deus, e é por meio delas que os fieis acreditam que Ele se manifesta. O 

líder religioso, que faz a ligação entre o sagrado e o profano, conduz então o 

processo de meditação a uma reflexão sobre aquilo o que Deus diz e quer e o que 

se deve fazer perante a vontade Dele. As orações são separadas em: atos de 

contrição, quando se pede perdão pela quebra de um tabu – busca-se, assim, a 

reconciliação com o sagrado; em louvor, quando se agradece aos feitos desse Deus, 

bem como Sua benevolência ao perdoar; e, por fim, em súplica, momento em que se 

fazem pedidos a esse Deus. 

Os tabus linguísticos manifestam-se nas relações mitológicas entre o sagrado 

e o profano, nas crenças, no pensamento dedutivo. Segundo Douglas (2014, p. 29), 

“A mitologia é uma espécie de bordado que enfeita as crenças mais sólidas. A 

verdadeira religião, desde os tempos mais remotos, está enraizada nos valores 

morais da comunidade”. 
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Segundo Eliade (1993), o mito tem a função de normatizar e regular as ações 

humanas. O mito pelo exemplo, ou seja, pela atitude modelar, cria um estatuto de 

como ser e estar no mundo. Por ser a regra primordial, 

 
Qualquer que seja a sua natureza, o mito é sempre um precedente e um 
exemplo, não só em relação às ações – “sagradas” ou “profanas” – do 
homem, mas também em relação à sua própria condição. Ou melhor: um 
precedente para os modos do real em geral. “Nós devemos fazer o que os 
deuses fizeram no princípio.” “Assim fizeram os deuses, assim fazem os 
homens”. (ELIADE, 1993, p. 339). 

 

O discurso teológico é a fonte da verdade religiosa, pois é a palavra de Deus 

dada aos homens e é, por consequência, considerada sagrada. É o dizer inaugural 

dos dizeres da religião. As manifestações religiosas dão-se no sagrado (totem, mito, 

tabu, palavra e rito) que, na desmaterialização do divino, antes parte da refeição 

totêmica, o que denotava uma proximidade com o humano, agora por perda da 

noção corpórea de um deus, o divino tem a necessidade de se fazer presente 

também no discurso, o que implica na verbalização, não somente da fé, mas do 

próprio Deus. Eliade (1992, p. 13) propõe um conceito para sagrado e profano: 

 
O homem toma conhecimento do sagrado porque este se manifesta, se 
mostra como algo absolutamente diferente do profano. A fim de indicarmos 
o ato da manifestação do sagrado, propusemos o termo hierofania. Este 
termo é cômodo, pois não implica nenhuma precisão suplementar: exprime 
apenas o que está implicado no seu conteúdo etimológico, a saber, que 
algo de sagrado se nos revela. Poder-se-ia dizer que a história das religiões 
– desde as mais primitivas às mais elaboradas – é constituída por um 
número considerável de hierofanias, pelas manifestações das realidades 
sagradas. A partir da mais elementar hierofania – por exemplo, a 
manifestação do sagrado num objeto qualquer, urna pedra ou uma árvore – 
e até a hierofania suprema, que é, para um cristão, a encarnação de Deus 
em Jesus Cristo, não existe solução de continuidade. Encontramo-nos 
diante do mesmo ato misterioso: a manifestação de algo “de ordem 
diferente” – de uma realidade que não pertence ao nosso mundo – em 
objetos que fazem parte integrante do nosso mundo “natural”, “profano”. 

 

 Sagrado e profano são, portanto, diferentes nas suas manifestações no 

mundo. Há porções de tempo e de espaço diferentes para cada situação. Podemos 

assim pensar que a palavra de Deus, presente nos mitos bíblicos, revela a 

sacralidade da escrita. Os dez mandamentos são as palavras de Deus escritas para 

o homem.  

As normas de conduta e a palavra (vista como fonte de criação) auxiliam na 

preservação do sagrado. Há uma noção moderna de preservação do sagrado, que 



73 
 

não pertence à ordem natural, ou seja, a este mundo considerado perene, mas sim, 

ao mundo sobrenatural ou espiritual considerado eterno. Tentamos conservá-lo das 

profanações, das impurezas, como podemos ver em Douglas (2014, p. 20): 

 
Para nós, coisas e lugares sagrados devem ser protegidos contra a 
profanação. Santidade e impureza são polos opostos. Tampouco 
confundiríamos fome com abundância ou dormir com acordar. Mesmo 
assim, acredita-se que é característica da religião primitiva não fazer 
distinção clara entre santidade e sujeira.  

 

Neste sentido, como assinala Freud (2013), pode-se perceber que o “o temor 

do contato” é um resquício primitivo que permanece na relação sagrado/puro e 

profano/impuro. O pensamento primitivo está presente nas religiões modernas, nas 

suas crenças e em seus valores. O pensamento moderno se estabelece na cisão do 

religioso com secular, com a separação da Igreja do Estado. Assim, separa-se o 

pensamento laico do pensamento religioso:  

 
Compreendemos ainda porque seria errado considerar os crentes — 
cristãos, muçulmanos e judeus — como primitivos, devido às suas crenças. 
Os Hindus, os Budistas, os Mórmons também não são necessariamente 
primitivos. É verdade que as suas crenças nascem de uma necessidade de 
responder a questões como <<Por que é que isso me aconteceu? Por que 
agora?>>, etc. É verdade que o seu universo é antropocêntrico e pessoal. 
Talvez tenhamos de considerar estas religiões, que continuam em pleno 
século XX a levantar questões metafísicas, como instituições anormais; os 
descrentes podem deixar de lado estes problemas. Mas isso não faz dos 
crentes ilhotas de cultura primitivas deslocadas no mundo moderno. A sua 
fé tem sofrido transformações ao longo dos séculos desligando-se da vida 
social. Ao longo da história europeia, os padres foram pouco a pouco 
renunciando à vida política secular e aos problemas intelectuais seculares 
para se refugiarem no domínio religioso. Esta evolução é a da sociedade 
primitiva para a sociedade moderna. (DOUGLAS, 2014, p. 114) 

 

Essa separação entre Igreja e Estado, nas suas nuanças discursivas, não são 

estabelecidas claramente, pois a moral e a fé caminham juntas na linha tênue que 

distingue o sagrado do profano. É comum, nas religiões de origem judaica ou cristã, 

ouvirmos a expressão: “estar no mundo, sem ser do mundo”. Quando se rompe a 

barreira imposta pelo sagrado, quebrando um tabu, o mundano, o profano, invadem 

o espaço religioso. Por isso, a necessidade dos ritos para a distinção entre o secular 

e o religioso. O rito na religião está a serviço da preservação do sagrado, do mito, e 

nas relações mitológicas, as profissões de fé, os atos de contrição, as oferendas e 

os banquetes sagrados, voltam o homem ao seu totem. É valido, então, ressaltar 
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que as religiões modernas, no âmbito do rito, por meio da retórica, estabelecem uma 

noção particular de sagrado. 

Para Eliade (1992, p. 14), existem duas formas de estar no mundo, de viver 

suas experiências: 

Pode se medir o precipício que separa as duas modalidades de experiência 
– sagrada e profana – lendo se as descrições concernentes ao espaço 
sagrado e à construção ritual da morada humana, ou às diversas 
experiências religiosas do Tempo, ou às relações do homem religioso com a 
Natureza e o mundo dos utensílios, ou à consagração da própria vida 
humana, à sacralidade de que podem ser carregadas suas funções vitais 
(alimentação, sexualidade, trabalho etc.). Bastará lembrar no que se 
tornaram, para o homem moderno e a religioso, a cidade ou a casa, a 
Natureza, os utensílios ou o trabalho, para perceber claramente tudo o que 
o distingue de uni homem pertencente às sociedades arcaicas ou mesmo 
de uni camponês da Europa cristã. Para a consciência moderna, um ato 
fisiológico – a alimentação, a sexualidade etc. – não é, em suma, mais do 
que uni fenômeno orgânico, qualquer que seja o número de tabus que ainda 
o envolva (que impõe, por exemplo, certas regras para “comer 
convenientemente” ou que interdiz um comportamento sexual que a moral 
social reprova). Mas para o “primitivo” tal ato nunca é simplesmente 
fisiológico; é, ou pode tornar-se, uni “sacramento”, quer dizer, uma 
comunhão com o sagrado. 

 

A sacralidade, embora surja no âmbito da religião, não é exclusiva dela. Na 

transformação do pensamento totêmico e mitológico, as regras de observância 

religiosa permanecem implícitas ou explicitas no modo de ser/estar no mundo do 

homem moderno. Desse modo, no pensamento secular, temos indícios de uma 

religião totêmica primitiva. Por outro lado, o tempo e o espaço sagrado transcendem 

o ordinário, a normalidade; são tempos e espaços extraordinários que permitem a 

ligação entre o sagrado e o profano: 

 
E, contudo, nessa experiência do espaço profano ainda intervêm valores 
que, de algum modo, lembram a não homogeneidade específica da 
experiência religiosa do espaço. Existem, por exemplo, locais privilegiados, 
qualitativamente diferentes dos outros: a paisagem natal ou os sítios dos 
primeiros amores, ou certos lugares na primeira cidade estrangeira visitada 
na juventude. Todos esses locais guardam, mesmo para o homem mais 
francamente não religioso, uma qualidade excepcional, “única”: são os 
“lugares sagrados” do seu universo privado, como se neles um ser não 
religioso tivesse tido a revelação de uma outra realidade, diferente daquela 
de que participa em sua existência cotidiana. (ELIADE, 1992, p. 19-20). 

 

Os tabus rompem o cotidiano, fogem da normalidade secular, que é a ética 

e/ou moral e da normalidade religiosa que é a fé. Por isso, a necessidade de atos 

expiatórios ou reparatórios após a quebra de um tabu, para voltar à normalidade, à 
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neutralidade. No tempo e no espaço sagrado se conjuga a heterogeneidade, são 

diferentes do tempo e do espaço profano. O tempo e o espaço sagrado são 

marcados por ritos para o homem-religioso e o homem-não-religioso – eles auxiliam 

a manutenção dos mitos. 

Vistas as definições de mito, tabu linguístico e discursivo e discurso religioso, 

passaremos nos capítulos que seguem aos conceitos retóricos ainda não abordados 

e posteriormente à análise. 
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4 RETÓRICA E TABUS 

4.1 Argumentos: as provas extrínsecas e as provas intrínsecas  

 

Os argumentos, em retórica, também são chamados de provas. O orador, 

para a efetiva persuasão, pode valer-se dos dois tipos existentes: provas extrínsecas 

e provas intrínsecas9: 

 
As provas intrínsecas seriam “a priori”, isto é, elas preexistem à causa. São 
previsíveis. Dependem do equipamento Retórico. As provas extrínsecas são 
“a posteriori”, pois não dependem de provas preexistentes, recorre-se a um 
testemunho exterior. (TRINGALI, 2014, p. 136)  

 

As provas extrínsecas são externas à questão, não pertencem ao discurso, 

mas podem ser introduzidas a fim de auxiliar o orador a reforçar um argumento. É o 

testemunho que valida o verossímil, tornando-o mais próximo do verdadeiro. Já as 

provas intrínsecas, que são de natureza discursiva, surgem como respostas às 

questões.  

 
Das provas de persuasão, umas são próprias da retórica e outras não. 
Chamo de provas inartísticas a todas as que não são produzidas por nos, 
antes já existem: provas como o testemunho, confissões sob tortura, 
documentos escritos e outros semelhantes; e provas artísticas, todas as que 
se podem preparar pelo método e por nós próprios. De sorte é necessário 
utilizar as primeiras e inventar as segundas. (ARISTÓTELES, 2005, p. 96) 

 

As provas extrínsecas (extra-retóricas10) que, segundo Reboul (2004), são 

anteriores ao discurso, estão presentes antes da invenção, são as provas de 

natureza material ou factual. 

O discurso bíblico é repleto de provas extrínsecas, cuja materialidade 

assegura uma posterior eficácia discursiva, pois o discurso não se sedimenta 

somente na habilidade de fala do orador, como podemos ver no exemplo a seguir: 

 

                                            
9 “Na antiguidade, as provas intrínsecas também se chamavam de provas técnicas ou provas ‘artificiais’. 

Artificiais (= feito pela arte) porque eram produtos da ‘arte’ retórica. Eram artifícios da arte Retórica. As provas 
extrínsecas também se chamavam, com certa ambiguidade, de provas extratécnicas ou inartificiais porque ficavam fora 
da arte ou técnica retórica.” (TRINGALI, 2014, p. 139). 

 
10 “Na realidade, o orador dispõe de dois tipos de provas: as atekhnai, ou seja, extra-retóricas, e as entekhnai, 

ou seja, intra-retóricas. Vamos denominá-las, respectivamente, extrínsecas e intrínsecas (no século XVII, eram 
traduzidas por naturais e artificiais).” (REBOUL, 2004, p. 49). 
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Moisés recebe uma missão de Deus: persuadir os filhos de Israel a 
abandonar o Egito e persuadir o Faraó a lhes dar liberdade de partir. 
Moisés, porém, lembra a Deus que ele não é eloquente, não é bom orador. 
Deus, então, lhe responde que suprirá por meio de uma argumentação 
extrínseca as suas deficiências intrínsecas. Por um milagre, o bastão de 
Moisés se transforma em serpente! (Êxodo 3-12). (TRINGALI, 2014, p. 138) 

 

Nos discursos bíblico e religioso, as provas extrínsecas sustentam a 

constituição da verdade religiosa. Como afirma Tringali (2014), os exemplos dos 

Santos e dos Mártires, o testemunho dos milagres, a palavra de Deus que é 

revelada e reveladora, pesam mais que qualquer outra prova, pois se vinculam ao 

sobrenatural. A palavra, enquanto revelação, é manifestação da presença divina, 

separa a vida religiosa em dois polos opostos que não se misturam: sagrado e 

profano. 

 Os mandamentos e as leis do Antigo Testamento são proibições. Desse 

modo, as profecias e os evangelhos apresentam proibições diluídas nos exemplos e 

modelos de conduta e, são também, materialização da presença divina, uma vez 

que se baseiam na autoridade de Deus. A palavra de Deus revelada mostra aos 

homens como agir e como não agir; assim, nela encontram-se os preceitos 

religiosos.  

A determinação sobre o agir no Antigo Testamento segue duas naturezas 

distintas: a primeira proibição vincula-se ao que é considerado sagrado; a segunda, 

ao que é externo à vida religiosa, ou seja, profano. Podemos retomar aqui o exemplo 

dos dois mandamentos vinculados à palavra: “Não dirás o nome do Senhor teu Deus 

em vão.” e “Não dirás falso testemunho”. Não dizer o nome de Deus está 

relacionado ao poder e, por conseguinte, à sacralidade que na palavra habita. O 

falso testemunho, por sua vez, vale como uma prova extrínseca, posto que o valor 

de verdade é atribuído ao relato dado por alguém que é digno de confiança e 

credibilidade. O testemunho, nessa perspectiva, torna-se a descrição de um fato. 

Logo, apresenta-se como algo que é anterior à produção discursiva e corrobora para 

a construção do verossímil, o que leva o auditório a aderir ou rejeitar uma crença. 

Os evangelhos mostram a vida de Cristo que, didaticamente, em suas 

pregações, por meio da constituição de seu ethos na materialização do seu 

sofrimento e de sua glória, fez com que o mito e o rito se mantivessem vivos. Os 
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apóstolos são chamados a serem testemunhas; logo, para serem dignos de 

confiança, devem buscar no modelo ideal de Cristo um modo adequado de viver 

como homem. 

As provas intrínsecas, que são retóricas, são criadas pelo orador em função 

do talento, do caráter e do conhecimento do seu auditório. Elas são provas 

persuasivas, pois visam a modificar as crenças do auditório. “As provas de 

persuasão fornecidas pelo discurso são de três espécies: umas residem no caráter 

do orador; outras no modo como se dispõe o ouvinte; e outras, no próprio discurso 

que este demonstra ou parece demonstrar.” (ARISTÓTELES, 2005, p. 96). 

 Assim, temos em Tringali (2014), com base no que afirma Aristóteles (2005), 

a seguinte divisão:  

 

Tabela 7: Provas retóricas 

I. Lógicas 
Indução Exemplo 

Dedução Silogismo 

II. Éticas Ethos Caráter do orador 

III. Patéticas Pathos Paixões do auditório 

  

4.1.1 As provas lógicas 

 

O logos, como afirma Reboul (2004), para sintetizar o pensamento de 

Aristóteles (2005), é o discurso propriamente dito manifesto em forma de 

argumentação.  

 
Como em Tópicos, distingue dois tipos de argumento, o entimema, ou 
silogismo baseado em premissas prováveis, que é dedutivo, e o exemplo, 
que a partir dos fatos passados conclui pelos futuros, e que é indutivo. As 
premissas prováveis do entimema são: ou verossimilhanças (eikota), como 
por exemplo, que um filho ama o pai, ou indícios seguros, como por 
exemplo, que uma mulher que aleitava teve filho, ou indícios simples, como 
por exemplo, que a presença de cinza indica que houve fogo. (REBOUL, 
2004, p. 49)  
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A retórica se inscreve no domínio da probabilidade, da possibilidade. Não 

busca, portanto, uma verdade constituída, mas possibilidades de verdades, ou seja, 

o verossímil. Ela atua justamente no campo das aparências, que não nega a 

possibilidade de algo ser o que não aparenta ou aparentar ser o que não é. A 

retórica possibilita, por meio do entimema, da constituição verossímil, que a verdade 

seja construída. Os exemplos, ainda que em sua natureza material e factual, 

auxiliam a retórica na busca pela probabilidade. Segundo Tringali (2014, p. 139), 

 
A dedução vai do geral para o particular. Ele individualiza. A indução vai do 
particular para o geral. A indução se realiza pela observação direta ou 
indireta dos fatos individuais suficientemente representados de modo a se 
concluir generalizando sobre a existência de um ponto comum ao conjunto. 

 

Os argumentos indutivos são os exemplos e os dedutivos são os entimemas 

que consistem em silogismos lógicos. A indução constitui-se daquilo que está posto, 

que não pode ser alterado, ou seja, é um fato. A ordem lógica dos fatos apresenta-

se no imutável. Já a dedução apresenta em si inúmeras possibilidades, pois a busca 

pela singularidade, pela particularidade, parte sempre das variáveis possíveis, que 

são incontáveis. 

 

4.1.1.1  Os exemplos 

 

Os exemplos provam uma verdade por meio de um caso que pode ser real ou 

fictício. Parte assim de um caso particular com a finalidade de torná-lo genérico. No 

raciocínio indutivo, os fatos singulares estabelecem uma ligação com fatos 

universais. 

 
O princípio que rege a indução é o de identidade, mas formulado da 
seguinte maneira: o que convém a varias partes suficientemente 
enumeradas de uma totalidade convém a essa totalidade. A indução 
permite certeza lógica na conclusão. Por isso é preciso que a amostra seja 
representativa, para que a conclusão tenha legitimidade. (FIORIN, 2015, p. 
61) 

 

Em outras palavras, o raciocínio indutivo, em seu caráter metonímico, 

generalizante, toma a parte pelo todo. 
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 O discurso religioso vale-se do exemplo para provar, por meio do mito 

inscrito no discurso teológico, que a fé e a devoção, ou seja, a aceitação da verdade 

religiosa, é a única fonte de salvação. Os exemplos presentes no discurso religioso e 

no discurso bíblico podem servir de modelo ou de antimodelo, conforme Tringali 

(2014): 

 

a) modelo: aquele que deve ser seguido. Ao fazer elogio a uma categoria de 

homens, gestos e ações, os discursos teológico e religioso determinam um padrão 

ético e moral a ser seguido.  

As cartas, os evangelhos e, especialmente, as parábolas do discurso bíblico, 

que são de cunho alegórico, estão repletas de modelos que devem ser imitados. 

Assim, os personagens bíblicos apresentados como agraciados, ou seja, santos e 

fonte de santidade, são modelos de conduta moral a serem seguidos e tomados 

como exemplo. Embora, em função do livre arbítrio, o homem religioso possa agir 

livremente, ele deve, para não romper nenhum tabu, observar sempre o modelo. O 

fragmento da carta de Paulo aos Coríntios corrobora essa ideia: “Todas as coisas 

me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, 

mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas”, como consta em Coríntios 

(6:12, BÍBLIA, 2009, p. 755). Em uma tradução mais simplória, “Tudo posso, mas 

nem tudo me convém”. O discurso bíblico, por meio do gênero retórico epidítico, 

exalta o modelo que é conveniente e censura o antimodelo que é inconveniente.  

  

b) antimodelo: o que deve ser evitado. Os antimodelos nos discursos bíblico 

e religioso demonstram as punições que são imputadas no caso da quebra de um 

tabu. Todas as situações de pecado apresentadas na bíblia mostram, ao utilizar o 

exemplo que não deve ser seguido, que a desobediência da regra divina leva o 

homem, como já afirmamos no capítulo anterior, a duas condições: a de impureza e 

a de culpa.  

Enquanto o modelo é associativo, o antimodelo é dissociativo. Contudo, 

antimodelo, como afirmam Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), não visa somente a 

repulsa, mas pode servir também para iniciar uma argumentação que tem por 
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finalidade mostrar um nível entre a decência e a indecência, o louvável e o 

censurável, o sagrado e o profano, o lícito e o ilícito etc. 

Nas parábolas bíblicas, podemos notar as presenças tanto do modelo quanto 

do antimodelo, o que confere ao texto um caráter moralista. Nelas, o modelo é 

proposto para que o homem religioso amolde-se à conduta louvada. Já o antimodelo 

serve para incentivar a distinção de alguém ou de suas condutas que são 

censuráveis. Como são exemplos contrários, muitas vezes, a presença de um faz-

nos lembrar, ainda que de forma implícita, a presença do outro. 

Perelman e Obrechts-Tyteca (2005) destacam que modelo e antimodelo 

podem ser usados no discurso, mas para isso o orador deve observar sua própria 

conduta. O orador, ao propor um modelo, deve observar se suas ações não são 

contrárias ao seu discurso. E ao propor um antimodelo, deve observar se suas 

ações não são idênticas àquelas que ele censura. Logo, modelo e antimodelo são 

argumentos que estão ligados ao ethos, assim como ao argumento de autoridade. 

Os 613 preceitos judaicos presentes na Torá, o Pentateuco (Gênesis, Êxodo, 

Levítico, Números e Deuteronômio), estão divididos em modelos e antimodelos de 

conduta. São 248 mandamentos chamados de positivos e 365 mandamentos 

negativos que são proibições. Os mandamentos são as leis do judaísmo que foram 

absorvidas pelo cristianismo e são base desses pensamentos religiosos. A doutrina 

judaico-cristã pauta-se nas regras postas nos primeiros cinco livros da bíblia, cuja 

aprendizagem era obrigatória para todo judeu. 

 

4.1.1.2 O argumento de autoridade 

 

As autoridades, devido ao prestigio, exercem um fascínio que provoca 

domínio e encanto. O poder que é conferido a alguém, seja por eleição divina, por 

sua força, seu conhecimento ou sua honra, dá a essa pessoa o direito privilegiado 

da fala. Dá, também, o direito de argumentar para defender suas ideias, sempre em 

função do lugar social que ocupa ou pretende alcançar.  

Como afirmam Perelman e Obrects-Tyteca (2005, p. 351-2), os argumentos 

de autoridade, muitas vezes, são reconhecidos e aceitos tão somente diante de 

auditórios específicos. Assim, um líder religioso, por exemplo, exerce muito mais 
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domínio quando sua autoridade é aceita, ou seja, quando o auditório o reconhece 

como qualificado, honrado e competente.  

O domínio exercido por uma autoridade depende do testemunho de outras 

autoridades que lhe outorgam o direito da fala e tornam, por conseguinte, o seu 

discurso mais verossímil. “Com efeito, quanto mais importante é a autoridade, mais 

indiscutíveis parecem suas palavras.” (PERELMAN & OLBRECHTS-TYTECA, 2005, 

p. 351).  

 As instituições, por procurarem manter uma unidade discursiva, fazem surgir 

acordos que tornam incontestáveis o ethos institucional (autoritário) e o ethos 

(autorizado). O ethos institucional pode ou não autorizar uma produção discursiva. 

Normalmente, os “competentes” falam a partir de um discurso que os 
antecede: o discurso autoritário (que vem da própria instituição: as leis, os 
dogmas, os livros científicos, que regem a vida em sociedade, as crenças e 
os valores) e esse discurso já vem assegurado no plano persuasivo [...]. 
Ressaltamos que o discurso institucional é necessariamente autoritário 
porque precisa organizar as leis e as regras da sociedade. (FERREIRA, 
2010, p. 96). 

 

No caso do discurso religioso, a bíblia assegura o direito institucional de falar 

em nome de Deus. Assim, o líder religioso só pode exercer sua autoridade em 

virtude da autorização do discurso teológico. O discurso teológico, como estratégia 

retórica, é constituinte, ou seja, é da palavra bíblica que emanam os discursos da 

religião cristã. O discurso religioso é próprio das instituições e dependem de uma 

formação discursiva que vincule os saberes do discurso teológico às práticas 

religiosas. 

 
Em função disso, como ocorre em todos os falares assegurados pelas 
macro ou microinstituições, as posições discursivas assumidas pelos 
integrantes do discurso religioso (hierarquizados institucionalmente) são 
também marcadas pela tradição e emanam de um principio de autoridade já 
instaurado no interior da sociedade e no próprio discurso. (FERREIRA, 
2009, p. 107) 

 

O lugar da fala e o direito privilegiado dela são assegurados pela bíblia e, 

também, pela instituição. A tradição e a história institucional, assim como o domínio 

do discurso teológico, revestem o líder religioso da autoridade que é capaz de 

disseminar saberes antigos e constituir novos saberes. 
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4.1.1.3 O silogismo 

 

O silogismo retórico ou entimema é um raciocínio dedutivo que parte de uma 

regra geral, de caráter universal, para uma regra particular. 

O silogismo é composto por proposições: duas premissas e uma conclusão. 

As premissas subdividem-se em: (1) premissa maior: universal. (2) premissa 

menor: particular. 

 O silogismo retórico (dialético) é fundado no universo da doxa. Busca na 

probabilidade, na possibilidade, a construção das premissas e da conclusão, que 

não são certas, mas sim, dialéticas. O silogismo é fruto da crença e da opinião. “Não 

é verdadeiro, mas se assemelha à verdade, se parece com a verdade, tem visos de 

verdade, é verossímil. Verossímil é o que concorda com a crença mais comum, com 

a opinião mais forte.” (TRINGALI, 2014, p. 141). 

Ainda segundo Tringali (2014), o entimema, ou simplesmente silogismo 

oratório ou retórico, distingue-se do silogismo apodítico (ou científico) que, em suas 

premissas verdadeiras e certas, busca uma conclusão igualmente verdadeira, 

diferentemente do silogismo sofístico, que faz uso de trapaças formais ou materiais 

para poder passar o falso por verdadeiro.  

O discurso religioso, assim como o discurso teológico, apoia-se na verdade 

histórica e discursiva da bíblia e nos dogmas para mobilizar o auditório a agir. O 

silogismo dilui-se nos discursos da religião, nos implícitos e nos subentendidos. 

Os tabus linguísticos e discursivos manifestos no discurso religioso em forma 

de silogismo ocultam, muitas vezes, a conclusão. As premissas são apresentadas 

pelo orador que deixa a conclusão ao encargo do auditório. Com isso, os tabus 

presentes no discurso bíblico, utilizados como argumentos no discurso religioso, 

podem ou não apresentar de forma clara a sanção a ser imputada no caso de uma 

transgressão. 
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4.1.2 As provas éticas 

 

O ethos diz respeito ao caráter moral do orador, o qual é revelado ao longo do 

discurso e tem por finalidade obter a confiança do auditório, para haver, assim, 

adesão à crença.  

O orador vincula-se ao argumento de autoridade. Ele, de acordo com Meyer 

(2007a, p. 35), “é o ponto final do questionamento”, ao passo que se o auditório põe-

se a ouvi-lo e segui-lo, aceita, por sua boa conduta e pela confiança transmitida, a 

sua autoridade. Findam-se os questionamentos, pois as respostas fornecidas pelo 

orador são aceitas como o mais próximo da verdade. O ethos é o orador, mas 

também é o próprio argumento de autoridade. 

Em Meyer (2007a), temos também a distinção entre ethos imanente e ethos 

não-imanente: 

 

 Ethos imanente: é a projeção do ethos aos olhos do pathos que, em 

vista da persuasão, busca atestar a sua moralidade. Pode assim, 

mostrá-la realmente ou, simplesmente, fingi-la.  

 Ethos não-imanente: é efetivamente o que produz o discurso, ou seja, 

é a imagem real do orador, aquela que se esconde por trás dos véus 

do discurso, que pode aparecer ou ocultar-se em face da necessidade 

argumentativa. 

 

A palavra de Deus, para os que aceitam e se condicionam às regras da 

religião prescritas no discurso teológico e firmadas no acordo estabelecido no 

discurso religioso, é o ponto final de qualquer questionamento. Na bíblia, há a 

manifestação do ethos de Deus, que se constitui por meio das narrativas míticas. 

Assim, as palavras são fontes de testemunhos materiais que auxiliam a constituição 

de um Deus imaterial. Os relatos dos seus feitos testemunham o seu poder e a sua 

grandiosidade tornam Deus, assim, um agente da história. E ainda, suas falas, tanto 

no Antigo Testamento quanto no Novo, demonstram a intenção divina para com o 

homem. A ética divina busca na razão, que é prudência, meios de contingenciar as 

paixões humanas.  
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Nas narrativas do Antigo Testamento, Deus estabelece normas e busca 

meios de controlar as ações humanas. Ele ordena e conduz, condena as ações 

contrárias à sua vontade. O autoritarismo que Deus exerce torna o homem 

estritamente heterônimo e, por assim ser, incapaz de agir sem a vigilância ou a 

punição divina.  

No Novo Testamento, Deus coloca o homem no caminho das possibilidades 

de viver de acordo com a vontade Dele. A autoridade que Jesus exerce e seu 

discurso pedagógico levam o homem cristão à autonomia, pois há nos Evangelhos a 

revelação do equilíbrio entre a razão e a paixão.  

O ethos se refere ao pathos e ao logos e atesta os valores morais em relação 

com o outro. O ethos (orador) sinaliza que sabe as respostas que o phatos 

(auditório) tanto anseia e transmite, em consequência, confiança e segurança. 

O orador persuade e move o auditório quando é visto como alguém que é 

confiável. Ethos é o caráter moral de quem profere o discurso e é construído ao 

longo dele. Para mobilizar o auditório em favor de sua causa, o orador deve mostrar-

se prudente, virtuoso e benevolente.  

 
Três são as causas que tornam persuasivos os oradores, e a sua 
importância é tal que por elas nos persuadimos, sem necessidade de 
demonstrações: são elas a prudência, a virtude e a benevolência. Quando 
os oradores recorrem à mentira nas coisas que dizem ou sobre aquelas que 
dão conselhos, fazem-no por todas essas causas ou por algumas delas. Ou 
é por falta de prudência que emitem opiniões erradas ou então, embora 
dando uma opinião correcta, não dizem o que pensam por malícia; ou 
sendo prudentes e honestos não são benevolentes; por isso, é admissível 
que, embora sabendo eles o que é melhor, não o aconselhem. Para além 
destas, não há nenhuma outra causa. Forçoso é, pois, que aquele que 
aparenta possuir todas estas qualidades inspire confiança nos que o ouvem. 
(ARISTÓTELES, 2005, p. 160) 

 

Para lograr êxito em seu discurso, o ethos revela-se 

 Prudente (phrónesis): o orador expressa-se claramente, mostra-se 

prudente, busca estabelecer uma relação com o auditório para que o 

conflito, causado pela assimetria passional, seja minimizado. Baseia-se 

no aspecto mais racional do discurso. Assim, como afirma Eggs (2013), 

faz parte do logos, o ser razoável, ou seja, buscar a razão para a 

resolução de um conflito. 
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 Benevolente (eúnoia): o orador mostra-se solidário ao auditório. Por 

meio da simpatia e da solidariedade, tenta estabelecer uma relação de 

empatia, com a finalidade de movimentar as paixões. Mostra, segundo 

Eggs (2013), características que ressaltam a boa intenção do orador. 

Vincula-se, desse modo, ao pathos. 

 Virtuoso (areté): o orador demonstra suas qualidades, ou seja, aquilo 

que o torna singular perante os outros homens. São virtudes: a 

humildade, a simplicidade, a justiça, a coragem, a força etc. O orador 

virtuoso é dotado de qualidades. 

 

Como afirma Tringali (2014, p. 146), “há uma ligação profunda entre a vida e 

o discurso, um reflete o outro”. Consequentemente, a relação entre o caráter do 

orador e suas produções discursivas pode levar o auditório a crer ou não crer. Logo, 

como está posto em Aristóteles (2005), o ethos configura-se como a mais importante 

das três provas do discurso. O ethos é o produtor do discurso (logos), que tem como 

finalidade conseguir modificar as crenças do auditório e mobiliza para isso o pathos.  

Nesse sentido, a paixão do auditório ante um tabu discursivo e linguístico 

depende da capacidade do orador de expressar adequadamente o tema, de 

mostrar-se prudente, benevolente e virtuoso, bem como de reconhecer as 

características do seu auditório e de adequar a fala ao contexto. 

Nos Evangelhos, temos os testemunhos (que são provas extrínsecas) dos 

apóstolos da vida de Cristo que asseguram a unidade da vida cristã. O ethos de 

Cristo mostra-se prudente ao escolher as formas de expressões adequadas para 

persuadir o seu auditório; benevolente, pois, ao apresentar-se como filho de Deus, 

encarnado, se sujeita a viver as condições humanas; e virtuoso, ao apresentar as 

qualidades que um homem bom e justo deve ter.  

O Cristo orador fala com simplicidade por meio de parábolas (provas 

intrínsecas). Ele é também argumento de autoridade. Assim, seu discurso é 

confiável e inspira confiança. 
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4.1.3 As provas patéticas 

 

Como já afirmamos na primeira parte deste trabalho, um auditório só existe 

enquanto tem paixões. O ethos é fonte de respostas e pathos de questões. A paixão 

começa sempre pela expressão subjetiva de uma questão do ponto de vista do 

prazer e do desprazer. A paixão é um estado de mobilidade da alma que, em função 

de um querer ou de um não-querer, busca aproximar-se ou afastar-se de algo. 

Poderíamos dizer, então, que a vontade ou desejo são geradores de uma assimetria 

que faz com que busquemos o objeto de desejo ou nos afastemos do indesejado, o 

que pode ser fonte de prazer ou desprazer.  

As paixões podem ser divididas em eufóricas, que provocam movimentos 

que, à luz da razão, são considerados positivos; e em disfóricas, que provocam 

movimentos negativos. A euforia nos impele para a busca do objeto desejado, já a 

disforia nos repele. Assim, do ponto de vista retórico, temos paixões associativas e 

dissociativas. 

A retórica, assim como afirma Aristóteles (2005), tem por objetivo fazer variar 

os juízos, ou seja, provocar um estado de mudanças no universo da doxa. 

Meyer (2000, p. XXXVII) afirma, no prefácio da obra de Aristóteles (2000), 

que, 

 
[...] se o começo do pathos é uma simples marca lógica ou ontológica (uma 
categoria do ser), logo se servirá disso para caracterizar a relação sensível 
com sua temporalidade inversa à ordem lógica. O jogo dos contrários está 
inscrito no campo passional, fazendo deste uma preocupação privilegiada 
para a retórica, que se ocupa das oposições.  

 

A paixão é o inverso da lógica, da razão. Ela ocupa o espaço em que os 

contrários se conjugam e que o homem busca dominar.  

 
Mais profundamente, a paixão não se reduz a uma radicalidade emocional 
ou a um alicerce da sociabilidade. Mais do que a amoralidade ou, pior, 
imoralidade, ela é, sobretudo sensibilidade. É signo da contingência do 
homem, ou seja, de tudo aquilo que ele procura dominar. (MEYER, 1994, p. 
14) 

 

A paixão situa-se entre o permitido e o proibido. Por isso, ela é causa de 

inquietações, o que produz, por sua vez, incertezas.  
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A linguagem patética é sedutora e busca no verossímil um meio de persuadir. 

Ela negocia as diferenças em vista de um equilíbrio, desequilíbrio ou reequilíbrio, ou 

seja, como fonte de questões pode resultar em aproximação ou afastamento ou, 

ainda, assegurar que a distância que existe seja mantida.  

A sedução, como afirma Meyer (2007b, p.142), parte da diferença e busca 

atingir a identidade. Faz uso, para isso, das relações de essência e aparência nas 

quais o sujeito pode buscar refúgio.  

Os tabus linguísticos e os tabus discursivos são fontes de paixões, pois o 

proibido é objeto de desejo ou de repulsa, que causa uma instabilidade emocional, 

ou seja, desequilibra a razão. O tabu é a marca da diferença. Nele reside a 

dualidade bem e mal. Não é, portanto, neutro, age em vista sempre da polarização. 

É temível ou desejável por ser fonte de bondade extrema ou de maldade. São 

poderes opostos que causam um desequilíbrio. São, por consequência, passionais. 

A paixão mobiliza o auditório em torno de uma questão. O auditório responde 

às questões e pode: (1) aderir; (2) recusar; (3) completá-las; (4) modificá-las; (5) 

permanecer em silêncio, o que pode significar (a) aprovação; (b) reprovação; (c) ou 

somente silêncio. 

Segundo Meyer (2007a), as dimensões retóricas do pathos podem ser 

observadas 

 

1. Nas perguntas do auditório; 
2. Nas emoções que ele experimenta diante dessas perguntas e suas 

respostas; 
3. Nos valores que justificam a seus olhos as respostas a essas 

perguntas. 

 

As paixões do ponto de vista retórico são, segundo Aristóteles (2000): cólera, 

calma, amor, ódio, temor, confiança, vergonha, impudência, favor, compaixão, 

indignação, inveja, emulação e desprezo.  

Ante o proibido, as paixões mobilizam o auditório a atuar como juiz, 

assembleia ou expectador. É evidente que tais estados não se anulam, ou seja, o 

auditório pode agir ao longo do discurso de maneiras distintas, mas pode atuar dos 

três modos. 
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 4.2 Os gêneros retóricos 

 

O Epidítico, que prima por louvar ou censurar (consiste em fazer de modo que 

não haja problema) e é de estilo atraente e agradável, está presente nos elogios 

fúnebres, nos sermões e em textos que, de maneira geral, buscam elogiar ou 

censurar, exaltar ou vilipendiar. É voltado sempre ao presente, pois, segundo Reboul 

(2004), o orador busca a admiração dos espectadores, ainda que busque para a 

composição dos seus argumentos fatos passados. O auditório, nesse caso, é 

colocado como espectador e somente assiste ao discurso.  

O Judiciário tem por finalidade estabelecer o justo e o injusto, acusar ou 

defender. (A problemática diminui e há meios de resolvê-la). Segundo Reboul 

(2004), o discurso judiciário refere-se aos fatos passados, pois esses devem ser 

elucidados, esclarecidos, qualificados e julgados. O auditório é colocado na posição 

de tribunal. Decide, portanto, sobre o que é justo ou injusto.  

O Deliberativo auxilia a decidir o agir em função do útil ou do prejudicial. (A 

problemática é grande e há um forte apelo passional). Refere-se, conforme afirma 

Reboul (2004), ao futuro, pois inspira as decisões e projetos em torno de questões 

ligadas à coletividade, à vida na cidade. A função desse gênero é aconselhar ou 

desaconselhar sobre valores que são úteis ou nocivos para a coletividade. O 

auditório, por participar das decisões, coloca-se em posição de assembleia. 

Não há discurso puro, ou seja, que comporte apenas um dos gêneros. 

Podemos encontrar as três diferentes manifestações em um mesmo discurso. 

Assim, como nos afirma Aristóteles (2005), ao louvar ou censurar, ao aconselhar ou 

desaconselhar, ao acusar ou defender, o discurso não se pauta meramente na 

demonstração de uma afirmação, mas para além disso. Todas essas formas de 

manifestações discursivas mostram a importância do belo e do feio, do bem e do 

mal, assim como do justo e do injusto. 

 

4.3 Lugares retóricos 

 

No momento da invenção (inventio), o orador procura e seleciona um conjunto 

de argumentos que mobilizem o auditório a aderir à sua tese. 
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Aristóteles criou uma disciplina, denominada Tópica, para estudar a 
invenção. O objetivo era encontrar os lugares (topói) comuns de onde se 
originam as provas.  
Para o pensador grego, havia lugar do acidente, da definição, da divisão da 
etimologia, do gênero, da espécie, diferença, propriedade, casualidade, 
termos contrários e vários outros. (FERREIRA, 2010, p. 69-70)  

 

As provas retóricas, os lugares retóricos que funcionam como repositórios de 

argumento dizem respeito, como está posto em Ferreira (2010), a um armazém 

virtual que guarda uma série de argumentos.  

A Tópica aristotélica busca argumento nos lugares-comuns. Os lugares 

comuns, segundo Perelman e Obrechts-Tyteca (2005), de acordo com os 

pressupostos aristotélicos, não são próprios de uma ciência particular, são depósitos 

de argumentos que qualquer ciência pode empregar. Em outras palavras, os 

lugares-comuns servem a todas as ciências, pois estão disponíveis a todos como 

fonte irrestrita de argumentos. 

Nesta pesquisa, utilizaremos apenas dois lugares-comuns: o lugar da 

qualidade e o lugar da quantidade.  

Como afirmam Perelman e Obrechts-Tyteca (2005), o lugar da quantidade, 

por razões quantitativas, mostra que uma coisa é melhor que outra. A quantificação 

posta na superioridade ou na inferioridade numérica funciona como uma premissa 

maior subentendida que nos leva a uma conclusão. 

O lugar da qualidade, segundo Perelman e Obrechts-Tyteca (2005), é 

empregado quando os números são contestados. A qualidade superior mostra-se 

quando se afirma que algo é único, raro ou original. 

Os conceitos até aqui apresentados serão empregados na análise que se 

inicia no capítulo a seguir, para que, desse modo, possamos alcançar o objetivo 

geral e os objetivos específicos propostos para este trabalho.  

  



91 
 

5 RETÓRICA E TABUS NO DISCURSO RELIGIOSO 

Neste capítulo, retomaremos os conceitos explanados ao longo desta 

dissertação para, de modo prático, verificarmos a aplicabilidade dos pressupostos 

teóricos até aqui apresentadas.  

O discurso em análise “A Sexualidade do Casal”, é transcrição de uma 

pregação, proferida em vinte e nove de novembro e três de dezembro de dois mil e 

dez, em Águas de Lindoia, São Paulo, pelo Pastor Cláudio Duarte. 

Cláudio Duarte é membro da igreja evangélica Batista Monte Horebe, sediada 

no Rio de Janeiro. 

A pregação ocorre em um evento denominado IV Escola de Líderes 

Associação Vitória em Cristo – ESLAVEC. O encontro foi promovido pelo pastor 

Silas Malafaia, líder do ministério Vitória em Cristo, vinculado à igreja Assembleia de 

Deus. Estiveram presentes fiéis de diversas igrejas evangélicas e líderes religiosos, 

tanto para pregar quanto para ouvir as pregações, posteriormente gravadas e 

disponibilizadas no canal de vídeos da internet “youtube.com”.  

Para tornarmos a análise mais clara e didática, optamos por colocar somente 

fragmentos da transcrição dessa pregação que constará na totalidade no anexo, que 

foi transcrita em conformidade com as normas do Projeto de Norma Linguística 

Urbana Culta de São Paulo – NURC/SP.  

 

5.1  O ethos e a autoridade de dizer: quem diz? 

 

O ethos advém do conhecimento prévio, mas é também constituído ao longo 

discurso e visa atuar sobre a disposição do auditório (PERELMAN & OLBRECHTS-

TYTECA, 2005). O orador busca captar a atenção de seu auditório bem como torná-

lo dócil e para que isso seja possível faz uso de artifícios retóricos que o coloquem 

como prudente, benevolente e virtuoso. O ethos tem papel central no gênero 

epidítico. Como já afirmamos, é o modelo de conduta do orador que nos auxilia a 

aprovar ou desaprovar uma conduta. 

Nessa perspectiva, como vimos no quarto capítulo, ethos é a imagem que o 

orador transmite de si, noção que leva em conta, além do caráter moral, a habilidade 
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de expressar-se adequadamente, sem desconsiderar seu papel social e sua 

autoridade, seja ela estabelecida por reconhecimento da autoridade institucional ou 

pelo status individual. A adequação ou inadequação da fala, ou seja, a determinação 

do que é próprio ou impróprio para ser dito, é estabelecida pelo auditório e pelo 

contexto, fatores que não estão desprendidos do ethos imanente. É hábil o orador 

que reconhece as características universais ou particulares de seu auditório. Para 

isso, adéqua sua postura e seu discurso para lograr o êxito persuasivo e mobilizar, 

desse modo, os afetos, com a finalidade de conseguir a adesão. No caso das 

instituições religiosas, o direito da fala do líder é assegurado de duas formas: a 

primeira relaciona-se ao seu papel social e status individual que se configuram no 

ethos não-imanente; e a segunda vincula-se ao direito instituído de dizer, que no 

ethos imanente busca meios para que as distâncias sejam negociadas. 

O ethos constitui-se por meio das escolhas linguísticas/discursivas do orador. 

A fim de que haja uma efetiva participação do auditório, o orador seleciona, de 

acordo com sua competência linguística, vocábulos que sejam de fácil entendimento 

para o auditório a quem se dirige.  

Por sua vez, a doxa, conjunto de saberes, crenças e opiniões, tem papel 

importante na argumentação, pois é o saber compartilhado entre o orador e auditório 

que garante a eficácia discursiva. O ethos institucional mostra-nos um saber 

constituído. É, portanto, fonte de respostas, que aos olhos do pathos são 

incontestáveis, pois é fundado no saber compartilhado e na representatividade 

institucional que o líder de uma instituição estabelece seu ethos. 

O pastor, autointitulado comediante, Cláudio Duarte, casado e pai de dois 

filhos, membro da Igreja Batista Monte Horebe, no Rio de Janeiro, fala aos cristãos 

protestantes sobre relacionamento sexual. O tema é polêmico. Por isso, o pastor usa 

do humor, alternando para a seriedade quando mostra os exemplos bíblicos de 

relacionamento sexual. 

Diante de um auditório considerado conservador e em vista, portanto, de tocar 

em um tema ainda considerado como tabu discursivo (sexo e sexualidade do 

cristão), o orador busca despertar a confiança do auditório à medida que constrói 

uma imagem em que, prudentemente, ressalta qualidades, como benevolência e 

virtudes, que atendem às expectativas do auditório:  
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[...] quero agradecer em primeiro lugar a Deus... que é o dono da minha 
vida... ao pastor Silas... um homem generoso que abre portas... e na 
temática que eu vou falar hoje... eu tenho que agradecer muito... mas 
muito... muito... muito... muito a mulher que eu tenho... a minha 
companheira... a minha adversária... aquela que vai jogar uma partida 
comigo até que a morte nos separe... é ou não é verdade? e vai terminar 
empatado... porque lá ninguém ganha... eu quero/ eu queria que ela ficasse 
de pé aí... por gentileza... digníssima... isso... amém... algumas pessoas às 
vezes se escandalizam... porque eu falo algumas coisas que às vezes nos 
expõe... eu e minha mulher... mas depois eu divido a oferta com ela... 
((risos)) o dinheiro do DVD... tá tudo certinho... já tá tudo combinado... e 
talvez... vocês nunca tivessem coragem de falar algumas coisas que eu vou 
falar aqui... pelo menos no púlpito... eu falei... pastor Silas... não faz isso 
comigo não... ((risos)) ele falou... vai que é sua... meu filho... [...] 

 

O recorte anterior é um fragmento do exórdio. O pastor mostra-se 

benevolente ao agradecer primeiramente a Deus, em seguida ao pastor Silas e a 

sua mulher. Nesse caso, reforça valores éticos e morais ao falar de fidelidade e 

cumplicidade. A fim de aumentar a aceitação de sua autoridade e adesão do 

auditório, mostra-se virtuoso no momento em que demonstra a coragem de abordar 

um tema polêmico (sexo). A figura da presença, a reduplicação (muito... muito... 

muito) assume características hiperbólicas justamente para realçar a dimensão da 

honra de compartilhar o existir com uma companheira que é, simultânea e 

antiteticamente, adversária. Por meio da alusão, recurso ligado ao humor, o orador 

introduz o tema e ressalta o caráter comercial da relação entre os dois: “já tá tudo 

combinado”. A informalidade é estabelecida por meio de vocábulos comuns, do 

cotidiano. O tema, porém, revela nuances tabuísticas: “... e talvez... vocês nunca 

tivessem coragem de falar algumas coisas que eu vou falar aqui... pelo menos no 

púlpito... eu falei... pastor Silas... não faz isso comigo não... ((risos)) ele falou... vai 

que é sua... meu filho...”. 

A fala é institucionalizada. Enquanto pastor, ou seja, aquele que se achega à 

vontade de Deus, o orador no púlpito – lugar privilegiado da fala – pode exercer a 

sua autoridade. Esse direito de dizer, assim como as condições de produção do 

discurso, auxiliam a conquistar a adesão. Nesse jogo discursivo, em face da 

necessidade de que a negociação das diferenças leve orador e auditório a um bom 

termo, é fundamental que os valores de juízo demonstrados pelo ethos e o discurso 

sejam aceitos. 
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A constituição do discurso se vincula a características muito comuns na 

oralidade. O tom informal se mantém para explanar a tematização e as condições 

que levaram o orador a desenvolvê-lo no púlpito:  

 
[...] ... antes de entrar na sexualidade... vou falar aqui uns minutinho... só 
porque eu fiquei nervoso... queria acalmar vocês... porque falar das coisas 
que eu vou falar aqui... só o Senhor pra me trazer aqui... eu falei com Ele 
essa madrugada... nem dormi... falei... Senhor, é isso mesmo? Ele falou... 
é... eu falei... o Senhor tem certeza? Ele falou... recolha-se à sua 
insignificância... ((risos)) fale... então eu falei: é comigo mesmo... [...] 

 

Para que possa instruir o auditório, antes de tratar do tabu discursivo 

sexualidade, o orador mostra-se prudente ao dizer que pretendia acalmar o 

auditório, pois o tema que abordará é polêmico, mas pode ser explanado por um 

virtuoso, por alguém, escolhido por Deus, que obedece aos seus desígnios. O 

orador coloca-se assim como um mensageiro da vontade divina e ao relatar um 

diálogo com Deus, aproxima o seu ethos do ethos divino, o que assegura a 

autoridade de dizer. O direito de dizer, portanto, é garantido pela sua relação com o 

Divino que o reveste de autoridade. De modo jocoso e informal, o orador determina 

a posição do auditório: atuar como espectador para analisar a capacidade do orador 

de louvar ou censurar a conduta humana no ato de versar sobre um tema do 

presente, que toca objetivamente nos interesses do auditório. Discursos dessa 

natureza ligam-se ao agradar e ressaltam um gênero retórico muito utilizado: o 

laudatório ou epidítico.  

No plano argumentativo, o orador se vale do argumento da identificação: 

“recolha-se na sua insignificância”. Esse é um recurso que, para acentuar uma 

posição discursiva, fala-se em nome de outros. Na verdade, a autorização divina o 

transforma num enviado, em alguém especial e, desse modo, a palavra a ser 

proferida possui um aval que o liga à divindade. Do mesmo modo, vale-se também 

de estratégias de polidez, conforme Ferreira (2010), que agem sempre em 

consonância com os objetivos e a natureza constitutiva do auditório. Assim, ao 

colocar-se como enviado (“só o senhor pra me trazer aqui”) e ao transferir a 

responsabilidade da seleção do tema para Deus (“... falei... Senhor é isso mesmo?”), 

o orador preserva a própria face. Nesse sentido, a relação do dever sobrepuja a do 
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poder. Embora não possa proferir o discurso, por tratar-se de um tabu, o poder nele 

investido o autoriza e torna, desse modo, a relação orador-auditório assimétrica.  

A relação objetivada do ethos do pastor com o ethos divino pode ser 

percebida em sua oração, pois o orador coloca seu discurso como o discurso divino, 

que deve ser analisado, observado e aplicado.  

 
[...] Senhor nosso Deus... Pai... aí está tua palavra... que ela possa ser 
conduzida... à/análise... à observação... mas prin-ci-palmente... à 
aplicação... daquilo que foi aceito e bem recebido... muito obrigado... eu 
Te louvo por ter me trago aqui... espero que aquilo que eu falei seja de 
benefício... pra todos aqueles que ouviram... muito obrigado por tudo 
Senhor... eu Te louvo... Te agradeço... por aquilo que o Senhor tem feito por 
mim... que Deus Te abençoe... [...] (grifos nossos) 

 

Em face de mostrar-se benevolente, o orador agradece a Deus. Busca assim 

despertar o favor como pathos. O orador coloca-se, novamente, na oração final 

como a voz de Deus (“pai... aí está a tua palavra...”) e assim hierarquicamente se 

distancia do auditório que deve aceitar e receber bem aquilo que foi dito. O orador 

alterna o dizer de Deus com o seu dizer, o que pode ser percebido em: “espero que 

aquilo que eu falei seja de benefício... pra todos aqueles que ouviram”. Desse modo, 

ele assegura que, no tocante ao tema proibido, sua fala seja aceita e “aplicada”. Mas 

também, de certo modo, em face de uma “razão emotiva” (FERREIRA, 2010) e pela 

exploração das paixões, ao tentar despertar a simpatia de seu auditório, o orador 

reveste seu argumento de uma certa beleza em busca do movere. Assim, o auditório 

é levado a agir, confiante de que a palavra ouvida, revestida de uma aparente 

verdade, represente a vontade de Deus. 

 

5.2  Logos e pathos: os fatores contextuais 

 

Os fatores contextuais são os vínculos entre o orador, o discurso e o 

auditório. O contexto permite que o discurso se torne crível ou não. Admitimos como 

fatores contextuais o tempo e o espaço em que os discursos são produzidos, bem 

como a tematização e as crenças em comum entre orador e auditório, que podem 

ser prévias ou produzidas ao longo do discurso.  
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Figura 1: Relações contextuais entre ethos, pathos e logos  

 

                                              Contexto 

 

 

                  Ethos                    Logos              Pathos 

 

 

 

 

O discurso sempre está inserido em um contexto e possibilita, assim, que se 

estabeleçam entre orador e auditório acordos verbais que levam espíritos 

predispostos à adesão a uma determinada crença.  

Os tabus linguísticos e discursivos, manifestos em crenças particulares ou 

universais, muitas vezes, aparecem inseridos no logos com a finalidade de validar 

uma proibição. Os tabus podem surgir também no logos, quando, por inabilidade do 

orador, o tema tocado ou a palavra proferida são considerados impróprios para um 

dado contexto. Consequentemente, a fala descontextualizada pode romper os 

acordos estabelecidos e prejudicar a eficácia argumentativa. 

O auditório imediato, ou seja, aquele para o qual o discurso foi proferido 

primeiro, por tratar-se de um grupo de pessoas especializadas, no caso do texto em 

análise, evangélicos, que aceitam os mitos presentes na bíblia como histórias 

verdadeiras, são tomados aqui como um auditório particular. É evidente que a 

pregação filmada, por estar inserida em um veículo de comunicação mais 

abrangente como a Internet, passa a atingir um auditório universal, mas nesta 

pesquisa abordamos somente o contexto inicial de produção e recepção do 

discurso, ou seja, um encontro religioso em que um pastor fala para pessoas 

evangélicas e líderes religiosos.  

Para que os argumentos sejam aceitos, o orador busca estabelecer um 

acordo prévio ante os temas sexo e sexualidade, que são considerados tabus. No 

caso da pregação em questão, o pastor Cláudio Duarte busca, em um primeiro 

momento, devido à problemática tabuística do tema (sexo e sexualidade do casal 
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cristão), estabelecer acordo fundado nos valores morais, ou seja, aqueles que são 

aceitos por toda comunidade religiosa, pelo princípio de equidade.  

 
Quando dizemos que os homens são iguais porque filhos de um mesmo 
Deus, parecemos estear-nos num valor concreto para encontrar um valor 
abstrato, o da igualdade; mas poderíamos dizer também que se trata, nesse 
caso, apenas do valor que se expressa, recorrendo, por analogia, a uma 
relação concreta; apesar do emprego do porque, o ponto de partida estaria 
no valor abstrato. (PERELMAN & OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 88) 

 

O acordo estabelecido pelo orador com o auditório, por utilização de 

analogias, parte do concreto, ou seja, baseia-se em crenças que são, de certo 

modo, estáveis, uma vez que os argumentos manifestos no discurso (logos) são 

apresentados pelo orador (ethos) que está interessado em firmar, por seus 

argumentos e por suas características morais, uma relação de identidade 

(identificação) com o seu auditório formado por um todo passional (pathos). 

Como está posto em Meyer (2007a, p. 5), “a retórica é a negociação da 

diferença entre os indivíduos sobre uma questão dada”. Logo, quando falamos em 

discurso, em um caminho que se percorre para alcançar uma condição de 

igualdade, sabe-se que a diferença necessita ser superada.  

O problema retórico que o orador busca dirimir em sua pregação pode ser 

percebido no fragmento a seguir: 

 
[...] abra a sua bíblia em Gênesis... capítulo de número dois... versículo de 
número dezoito... amém... amém... se você já parou pra observar o que 
Deus está falando ao longo daquilo tudo que já ouvimos... Deus está 
falando de relacionamento... e eu quero falar sobre duas áreas... o 
relacionamento conjugal... em si... mas eu quero falar do relacionamento 
sexual... é até pra preparar você que eu vou falar primeiro conjugal... pra 
não chocar você... pra você não ficar em transe... quando eu falar... ok... 
não falo por meias palavras... acredito que é por isso que eu estou aqui... 
[...] 

 

O orador parte do texto bíblico, discurso teológico, para sedimentar o discurso 

religioso. Para assegurar a autoridade de dizer, ele se coloca como representante da 

voz de Deus: “se você já parou pra observar o que Deus está falando ao longo 

daquilo tudo que já ouvimos... Deus está falando de relacionamento...”. Temos 

nesse excerto o argumento de autoridade e quem fala é representante legítimo da 

vontade de Deus e de sua voz. O orador ressalta que vai abordar relacionamento 
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conjugal e sexual. O tema sexo é um tabu tanto na secularidade quanto na 

religiosidade. 

 Ante seu auditório, o orador que ressalta “não falar por meias palavras”, ou 

seja, dizer aquilo que pensa, pois tem autoridade para dizer, emula uma 

preocupação para mostrar-se prudente. A contingência limita o que pode ser dito por 

tratar-se de um tabu discursivo. 

 
[...] ... tô preocupado... porque eu sei que tem mulher de oração... mas 
antes de ser mulher de oração é mulher... ((risos)) ah! eu sou mulher de 
oração... isso aí... ruim seria se você fosse oração de mulher... ((risos)) tu é 
uma mulher... entendeu... ah! mas eu sou pastor... isso aí... mas antes de 
ser pastor tu é macho... ((risos)) ou então tá no lugar errado... ((risos)) é 
ou não é verdade? e nós estamos embaixo de valores invertidos... hoje (  ) 
não se escandaliza... qualquer hora você vê um poste fazendo xixi num 
cachorro... ((risos)) outro dia eu vi uma frase que me chamou a atenção... 
ela dizia o seguinte: antigamente o homossexualismo era proibido... 
depois ele foi tolerado... hoje ele é aceito... eu vou-me embora que daqui 
uns dias ele vai ser obrigatório... ((risos)) a chapa está ficando quente... a 
situação tem sido constrangedora... ((aplausos)) então a televisão fala... a 
mídia fala... de uma forma totalmente deturpada e a gente não pode falar? 
então me perdoem os conservadores... temos gente de todas as 
denominações... os bastitodontes... os presbiterianos-rex... ((risos)) os 
assembleanossauros... essa turma toda... ((risos)) é ou não é verdade? 
essa coisa de antigamente... me perdoem vocês... vem gente boa pra 
caramba pra falar depois de mim... já falou gente boa... então o que eu 
falar... se não gostar... deleta... ((risos)) apaga... [...] (grifos nossos) 

 

O orador cuidadosamente usa da informalidade e do humor para se mostrar 

conservador. Toca em um tema considerado tabu discursivo, mas ressalta que ele 

deve ser preservado.  

O preconceito, então, travestido de graça, ganha contornos risíveis. No texto 

em análise, o orador explora e ridiculariza um modo de ser e para isso vale-se de 

uma citação que auxilia a sustentar sua tese sobre o homossexualismo: “nós 

estamos embaixo de valores invertidos”. 

A censura evidente recebe no riso a aprovação. O orador reconhece seu 

auditório conservador e, por isso, é autorizado a manifestar um discurso que, 

possivelmente, seria desautorizado por um auditório progressista. “Pela prática da 

graça, o orador pode explorar o risível dos fatos sociais e, assim, despertar o riso no 

auditório. Por um princípio retórico simples, o contexto discursivo é determinante 

para o bom estabelecimento do acordo pretendido.” (FERREIRA, 2014, p. 39). 
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Ao colocar-se como parte do problema (que pode atingi-lo), ressalta a 

contradição e a incompatibilidade (o ridículo), os “valores invertidos”. Por meio do 

ridículo, o orador fala de um tema normalmente evitado, por ser considerado 

preconceito e consequentemente um tabu, justamente para consolidar o 

conservadorismo. Ao pedir perdão aos mais conservadores, mostra por meio da 

graça que os valores históricos devem ser preservados e por isso a necessidade de 

que sexo e sexualidade sejam debatidos. 

Cláudio Duarte elogia o modelo de conduta de seu auditório e ressalta os 

valores que cada membro da comunidade deve ter para estar ali. As mulheres 

devem ser “de oração”, mas, sobretudo, mulheres, ou seja, devem viver aquilo que 

cabe ao universo feminino, o que será explicado pelo pastor mais adiante. Os 

homens, antes de serem pastores, devem ser “machos”; o orador produz, nesse 

ponto, uma antítese em que opõe não somente os homens (machos) às mulheres 

(fêmeas), mas também os homens aos homossexuais (homens efeminados). 

Percebemos que os tabus linguísticos e discursivos relacionados à 

homossexualidade se manifestam já na fala inicial do pastor, pois fica evidente que 

todo homem religioso tem que ser “macho”, ou não será aceito, pois “está no lugar 

errado”.  

Fica claro na fala do orador (“então a televisão fala... a mídia fala... de uma 

forma totalmente deturpada e a gente não pode falar?”) um encaminhamento 

argumentativo para sedimentar uma ideia conservadora, contrária ao discurso 

dominante, que pretende a liberdade sexual de cada indivíduo. Busca, assim, 

amparado pela regra da justiça, que é, como afirma Ferreira (2010), o tratamento a 

igualitários, tocar no tema homossexualidade, que é um tabu discursivo. Enfrenta-se, 

então, um tabu justamente para reforçá-lo no plano moral: não é bom ser 

homossexual. O orador faz uma crítica contundente ao antimodelo, vilipendia um 

modo de ser, para exaltar outro: o modo de ser cristão. Podemos dizer que o 

discurso religioso pode ser classificado como pertencente ao gênero oratório 

epidítico. Coloca o auditório como espectador e o orador busca, pelo exemplo 

antitético, ressaltar valores do bem e do mal, do lícito e do ilícito, do vício e da 

virtude etc. É válido ressaltar que os valores apresentados pelo orador, pela 

autoridade constituída, dão ao discurso valor de verdade.  
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O ethos, segundo Perelman e Obrechts-Tyteca (2005), tem papel crucial no 

gênero epidíctico, pois é revestido de suas características éticas e morais que o 

orador pode louvar ou censurar uma determinada conduta; logo, o discurso só será 

confiável, digno de crédito, se o orador inspirar confiança. O argumento de 

autoridade sustenta-se na conduta do orador que se expõe como fiel seguidor da 

palavra de Deus e transmissor da vontade divina. 

Ao tratar da escolha matrimonial, o orador coloca o homem como aquele que 

deve escolher com quem vai se relacionar: 

 
[...] ... principalmente um líder... porque um líder sem família... não é 
completo... não vou dizer que é fracassado não... mas ele não é completo... 
um líder sem uma mulher... que chute para o mesmo gol... não precisa ter 
o mesmo ministério que o seu... não precisa ter o mesmo tino de liderança 
que o seu... mas tem que jogar na equipe... tem que participar... então você 
que é líder e ainda não escolheu... ainda dá tempo de você dizer não... é 
ou não é? escolha direitinho... quando a bíblia fala de escolha é parábola 
das dez virgens... é o exemplo... o noivo vinha e só pegava mulher de 
lâmpada/ acesa... por que/ que ele não pegava mulher de lâmpada 
apagada? ((risos)) o cara tinha que examinar o produto... é ou não é 
verdade? casamento é pra sempre... casou... casou... [...] (grifos nossos) 

 

No trecho anterior, o pastor demonstra por meio do argumento do exemplo 

que um líder deve saber escolher, pois “líder sem uma mulher é incompleto”. 

Sustenta, igualmente, um tabu, a separação após o casamento, que, em 

conformidade com as leis religiosas, não deve ocorrer, o que fica evidente no 

fragmento a seguir: 

 
[...] tem uma palavra que eu prego... importantíssimo sobre definir... tem 
uma palavra de Jonas... eu não sei se você alertou-se pra isso... o capitão 
do navio de Jonas... lá no capítulo um... o cara era capitão do navio... 
tinha nada a ver com profecia... não era homem de Deus... não tinha 
compromisso... não tinha nada... não tinha nada a ver com a história... 
mas o barquinho dele vai afundá... por quê? porque ele vendeu um 
ingresso de um desobediente pra entrá na sua vida... seja seletivo... 
selecione quem vai entrar... quem vai viver com você... quem vai dormir 
contigo... é ou não é? selecione... que depois já era... já era... ah irmão... 
[...] (grifos nossos) 

 

A explanação sobre escolha busca no exemplo bíblico, no fragmento sobre 

Jonas, retratar que a escolha para a vida a dois, o que metaforicamente pode ser 

traduzido como estar no mesmo barco, como uma escolha que deve ser pautada na 

obediência à palavra de Deus. Fica subentendido que para casar, para se relacionar, 

os membros da comunidade religiosa devem buscar alguém que seja membro da 
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comunidade religiosa. “Vender o ingresso para um desobediente” é deixar alguém 

que não tenha os mesmo propósitos, não siga a mesma fé e não professe o mesmo 

credo, entrar na vida do fiel e o fazer perder a salvação.  

O argumento utilizado é o pragmático, que consiste em apreciar um ato ou um 

acontecimento favorável que resulte em consequências favoráveis ou desfavoráveis 

(PERELMAN & OLBRECHTS-TYTECA, 2005). A relação causa e consequência 

explorada pelo orador visa que o auditório faça a escolha de um ato que seja 

favorável, ou seja, algo que lhe seja benéfico. 

A paixão que o orador busca despertar é o temor. Em um primeiro momento, 

esse temor deve ser de uma escolha equivocada, posto que o casamento deva ser 

para sempre, e em um segundo momento, o temor de perder a salvação devido à 

infidelidade e à incredulidade do companheiro ou companheira. 

Após a explanação da ideia sobre escolha, o orador volta-se novamente para 

o texto bíblico para assegurar sua autoridade de dizer e narra um fragmento de 

Gênesis sobre a criação da mulher e em seguida ressalta as diferenças entre 

homem e mulher: 

 
[...] mulher vem do mundo dela... proximidade... casinha... bonequinha... 
panelinha... comidinha... INTERAÇÃO... a mulher entra num 
relacionamento querendo o quê? proximidade... [...] (grifos nossos) 

 

O discurso do pastor busca manter visível aquilo que é próprio e impróprio 

para uma mulher. Percebemos nuanças do machismo, que é um tabu discursivo, 

pois é um preconceito, linguisticamente, por meio do uso dos diminutivos que são 

próprios da linguagem emotiva e, de certo modo, tenta tornar brando o assunto 

desagradável. O dever implícito da mulher, no caso do fragmento citado, é cuidar da 

casa, das crianças e preparar o alimento para o seu companheiro. 

Já sobre o universo masculino, ele afirma como a mulher deve se portar para 

com o seu marido: 

 
[...] ... homem gosta de controle... as brincadeira de homem era tudo... eu 
estou nu? as minha boleba de gude era pra quê? pra matar a do outro... 
porque eu estou nu? ele tem que voltar pra casa com uma boleba de gude 
só... aquela pela... humilhação... o meu peão é pra quê? pra quebrar... pra 
rachar o do outro... a minha pipa é pra quê? cortar a dosotro... porque eu 
estou... nu? ele preza por controle... aí a mulher falar conversa comigo... ele 
pensa: i... tu não tá no controle não rapá... ((risos)) eu heim... eu converso 
se eu quiser... rapá... ((risos)) Ãh... não é assim... filho eu tô precisando 



102 
 

falar umas coisas... comunicar a você... porque você é o homem... você 
é o cabeça... entendeu... eu preciso ter uma conversa com você seria... pra 
te expor umas coisas... que você precisa resolver... pronto... ele vai falar... 
pode falar... por que ele precisa entender que ele está nu? tente roubar o 
controle dele que ele luta até a morte... [...] (grifos nossos). 

 

O pastor ressalta que nas dimensões da vida a dois quem mantém o controle 

é o homem – é dele toda a responsabilidade de escolha e de decisões. Isso fica 

evidente nas palavras “comunicar”, “você é o cabeça” e “você precisa resolver”. O 

termo “cabeça” coloca o homem como superior à mulher, como aquele que pensa e 

por pensar, estar “no controle”, decide. Novamente, aparece de modo implícito a 

ideia de “macho”, ou seja, o homem, aquele que domina. Cláudio Duarte toca assim, 

novamente, no tabu machismo: homem pensa e a mulher obedece. Sustenta um 

tabu discursivo, não se declara machista, mas oculta na desfaçatez das palavras 

não ditas, o preconceito.  

 
[...] homem gosta de mulherão... mulherão usa vestidão... vê um mulherão... 
mulherão custa caro meu irmão... pensa que... ó minha mulher... quanto 
ela custa... vê a pobrezinha... não faz manutenção periódica... ((risos)) não 
dá a sandália de salto alto pra levantar a traseira dela... ((risos)) é o não é 
verdade? não faz nada... e quer ter mulherão... como é que faz? [...] (grifos 
nossos) 

 

A mulher é vista ainda sem sua dimensão intelectual, é tratada como objeto 

de desejo e de satisfação dos impulsos sexuais masculinos. O termo “mulherão” no 

trecho supracitado refere-se a mulheres que têm um corpo sexualmente atraente. A 

palavra “traseira” é um disfemismo para a palavra nádegas. Há no discurso uma 

comparação objetal da mulher com o automóvel o que pode ser percebido em 

“manutenção periódica” e “levantar a traseira”. Há, ainda, marcas linguísticas que 

evidenciam a presença das ideias da teologia da prosperidade “mulherão custa caro 

meu irmão”. Logo, o “ter” se ressalta, pois na concepção do orador, a mulher é vista 

como um objeto que “custa caro”. No fragmento anterior a fala “quanto ela custa... vê 

a pobrezinha...”, deixa subentendido que para ter uma mulher bonita é preciso ter 

dinheiro, o que é confirmado em sua fala subsequente:  

 
[...] ... e pior... administra mal o dinheiro e põe a culpa no devorador... isso 
é coisa de crente... o inimigo tá furioso irmão... as coisas lá em casa tá 
tudo queimando... nossa tô todo endividado... dinheiro... prosperidade 
financeira segue três princípios... trabalho... boa administração e 
fidelidade... eu conheço gente que administra mal pra caramba seu 



103 
 

dinheiro... e o devorador não tem culpa não... conheço gente que o 
devorador falaria: é ruim... de eu ir lá... na casa dele... eu conheço gente 
que gastaria as economias do devorador... eu tô falando sério... eu tô 
falando sério... ((risos)) o devorador fala... eu não vou lá não... rapaz... 
não... esse cara vai me pedir um cheque emprestado... esse camarada... 
hehe... o devorador vai pensar... sabe o que? isso tem o nome mais sujo 
que o meu... hehehe... é... é assim que funciona... então o negócio é 
administrar junto... parceria... certo... [...] (grifos nossos) 

 

Estabelece desse modo uma relação de causa e consequência que é 

constitutiva do argumento pragmático. Assim, evidencia-se a ideia: para ter uma bela 

mulher é preciso ter dinheiro. Podemos dizer também que o emprego dos 

eufemismos “devorador” e “inimigo” ressalta a ideia de que para ser próspero é 

preciso aprender a trabalhar, administrar e ser fiel. A fidelidade é um dos princípios 

inoculados pela teologia da prosperidade, pois, não basta ser “crente”, há a 

necessidade da prática cristã, o que implica contribuir nas ofertas e no dízimo para 

alcançar assim, ventura. O tema dinheiro é também considerado um tabu, como 

vimos no segundo capítulo, mas é comum nos discursos religiosos de naturezas 

pentecostal e neopentecostal que ele seja tratado abertamente.  

 

5.2.1   Tabu linguístico e tabu discursivo: sexo 

 

Em diversas culturas, sexo e sexualidade são considerados tabus discursivos 

universais, ou seja, assuntos que não devem ser discutidos. Na bíblia, que é 

considerada sagrada pelos cristãos, temos uma fonte considerável de tabus que se 

relacionam ao sexo e à sexualidade. É, portanto, incomum no discurso religioso o 

trato do tema sexo como algo comum e bom. O sexo e a sexualidade são vistos 

sempre como pecaminosos, relacionados à luxúria, à vaidade, à fornicação, à 

sodomia, à infidelidade e outros pecados. Sexo no discurso teológico é tabu, pois a 

sua prática e o dizer sobre ele são regulados.  

Nos fragmentos a seguir, o orador insere um novo modo de conceber e 

compreender o sexo na religião, rompendo alguns tabus linguísticos de decência e 

decoro, conforme vimos em Ullmann (1977): 

 
[...] ... sexo... sexo é um negócio fantástico gente... Deus quando criou o 
sexo tava de bom humor... porque sexo... você pode tá pensando agora: 
sexo... sexo... sexo... se-xo... eu... eu lembro desse assunto... eu... é... é 
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aquele negócio que a gente fazia... né... aquelas coisas... é... saudade... é 
ou não é? palavras de alguém que vive chorando de dor... lembranças do 
passado... saudosismo... sexo... gente... sexo é fantástico... tudo bem... 
que nós homens gostamos muito mais de sexo... do que as mulheres... [...] 
(grifos nossos) 

 

A figura de presença, em conformidade com Perelman e Obrechts-Tyteca 

(2005), visa aumentar a presença do objeto do discurso na consciência do auditório. 

O orador, ao fazer uso da repetição e da amplificação, coloca o sexo como algo 

fantástico, algo divino, pois Deus o criou “de bom humor”, e rompe assim com os 

tabus discursivos, pois aborda o tema proibido. 

 
[...] ... aí irmão hoje eu arrebento... hoje... hoje eu vou sacudir a roseira... 
((risos)) hoje eu vô... eu vô/ eu vou arrebentar... eu tô estressado cara... 
pelo amor de Deus... eu vô/ eu vô/ eu vô/ enfartar... ou seja, irmã... em 
outras palavras... trocando em miúdos... tu és o gardenal do seu marido... 
((risos)) tu és o lexotan... ((risos)) tu és o calmante... cantares diz que o 
cara tem que beber água da cisterna dele... vai beber água onde? é ou 
não é? [...] (grifos nossos) 

 

Em substituição ao tabu linguístico “fazer sexo”, o orador usa o disfemismo 

“arrebentar” e os eufemismos “sacudir a roseira” e “beber água da cisterna”, que são 

a deslocação de sentido próprio para um impróprio. O orador vale-se também da 

figura retórica da escolha, a retificação, nas expressões “ou seja, irmã... em outras 

palavras... trocando em miúdos...” para levar o auditório a uma definição oratória 

sobre a mulher. Em “beber água da cisterna” há ainda, a subversão do sentido 

bíblico que é sagrado para um sentido profano. O emprego desses disfemismos 

reforça também a ideia de que a relação sexual deve ser mantida única e 

exclusivamente com a esposa. Assim, satisfazer o desejo sexual do marido é dever 

da mulher, pois ela se torna o remédio e a fonte de água para o marido.  

Podemos notar outros eufemismos nos seguintes trechos: 

 
[...] ... e tu não tem outra alternativa... não... campeão... tu vai ter que ouvir... 
tu que quer ser abençoado... é... aí você pode pensar assim... irmão... mas 
se eu ouvir... eu vou ficar mais estressado... mas no final a vitória é sua... 
((risos)) pelo poder da audição... é ou não é? [...] (grifos nossos) 

 

O sentido de “ser abençoado” é deslocado também, pois a bênção 

comumente refere-se a receber a graça de Deus. O mesmo ocorre em “no final a 
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vitória é sua”, onde a vitória em questão é fazer sexo, mas vencer é empregado no 

meio religioso no sentido de alcançar a graça de Deus. 

A palavra “fogo” no trecho que segue é empregada no sentido metafórico, 

assim como aquecer. 

 
[...] ... Ãh... homem é como forno micro-ondas você ligou pi... pi... pi... 
pi... ele tá quente... mulhé/ não... mulhé/ é fogão a lenha... tu tem que tacar 
fogo de manhã... baná/ de tarde... ((risos)) soprá/ de noite... ((risos))... pra 
no final da noite ((sorrindo)) ela demora pegar fogo campeão... mas depois 
que pega... assa o churrasco a noite toda... ((risos)) é ou não é? ((risos)) o 
que eu não sei é se você tem espeto pra tal façanha... ((risos)) isso é 
minha dúvida... ((risos)) esse meu grande constrangimento... (grifos nossos) 

 

A comparação “homem é como micro-ondas”, busca demonstrar uma 

aparente predisposição masculina para o ato sexual. A mulher, no entanto, difere-se 

do homem, pois, para estar pronta para o ato sexual, deve ser preparada ao longo 

do dia, o que pode ser observado na comparação feita pelo orador “mulher é como 

fogão à lenha”. A frase “assar churrasco” é um disfemismo para o ato sexual assim 

como a “tal façanha” e o “espeto” referem-se ao órgão sexual masculino. 

A chama que se acende, como veremos no fragmento que segue, é o 

aumento de libido ou desejo sexual da mulher. O pastor quebra um tabu ao 

relacionar a necessidade da oração da mulher para que o homem satisfaça o desejo 

sexual dela. “Ossos secos” refere-se à falta de libido masculino e o “exército se 

levanta” refere-se ao órgão sexual masculino. 

 
[...] ... tá acendendo uma chama no meu interior... mas tarde fala com ela 
assim... se eu pegar você eu te rebento... ((risos)) ela sabe que é mentira... 
ela sabe que é mentira ((risos)) ((sorrindo)) ela sabe que é mentira... mas 
quem sabe ela não vai orar... vai dizer... “OSSOS SECOS ouça a palavra 
do Senhor”... quem sabe o espírito entra e o exército se levanta... (grifos 
nossos) 

 

Para aproximar mais ainda o auditório, o orador faz uso do argumento de 

comunhão, ou seja, ele se inclui no exemplo: 

 
[...] ... queria fazer uma coisa diferente... esses dia minha mulé... falou 
comigo... fio eu queria fazer um sexo selvagem... ((risos)) falei como é que é 
esse negoço de selvagem? ((risos)) ela tá me devendo isso... né veia? 
((risos)) eu ainda num sei não... senão eu falava... já deu pa notar que eu 
falava... né? ((risos)) mas eu acho legal que NINGUÉM GUENTA MAIS:::... 
ESSE NEGOÇO DE PAPAI E MAMÃE... [...] (grifo nosso) 
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O orador busca em um caso particular elementos que valham para a 

universalidade. Ao proferir a frase “ninguém guenta mais”, ele se inclui juntamente 

com seu auditório. Ele descreve ainda uma posição sexual em que o homem fica em 

cima e a mulher fica embaixo: 

 
[...] ... então eu preciso aprender as diferenças... e me controlar gente... o 
autocontrole... você também não é... a bíblia diz examinai o homem a si 
mesmo... vou te dar um exemplo de autoexame feio pra caramba... nós nos 
tornamos especialistas em examinar o outro... quando cê vai ao banheiro... 
é um exemplo de autoexame... cê limpa e joga o papel fora? joga? NÃO... 
tu se limpa... e examina... ((risos)) limpa e examina... limpa e examina... 
limpa e examina... limpa e examina... enquanto não sair limpinho... 
qualidade total... você não para de limpar... sistema globalizado... é ou não 
é verdade? ISO catorze mil e alguma coisa... pare de olhar o papel 
dosotro... presta atenção no seu papel... então pare... reflita... reveja... 
somos diferentes... sim... mas... somos uma equipe... formada por pessoas 
com características diferentes... [...] (grifos nossos) 

 

Na alternância das pessoas verbais “eu”, “tu” e “nós”, o orador inclui-se nos 

exemplos com a finalidade de aproximar o auditório para alcançar os seus objetivos 

retóricos. 

Diferentemente do exemplo particular que tem a finalidade de criar uma nova 

regra, a ilustração, segundo Perelman e Obrechts-Tyteca (2005), tem a função de 

reforçar a adesão a uma regra já conhecida e aceita. O exemplo é incontestável e 

aparece sempre posteriormente à regra nova para ratificá-la; parte de um modelo ou 

de um fato. Já a ilustração parte da imagem ou da impressão (aparente) que se tem 

de um fato que aponta para uma regra conhecida e muitas vezes familiar ao 

auditório.  

 
[...] ... posso usá uma fantasia? tem nada que desabone a fantasia não... ah 
eu queria apimentá... me vestir de onça... então se vista de on-ça... ele pega 
a espingarda dele e vai caçá você... ((risos)) é ou não é verdade? vai rancar 
seu coro... num tem nada de errado nisso... o que num pode é o desejo ser 
transferido pra fantasia... o desejo sempre tem que estar... no corpo do 
cônjuge... mas se eu quero me vestir de ninja... ((risos)) de Batman... [...] 

 

A ilustração apresentada no fragmento anterior, em face do certo e do errado, 

mostra um modelo conveniente de agir. O orador demonstra como se deve agir ante 

o desejo, regra já conhecida, mas agora em face da utilização de acessórios com a 

finalidade de aumentar a libido – regra nova. O eufemismo “espingarda” substitui a 

palavra pênis e “caçar”, assim como “arrancar o couro”, substituem o ato sexual em 
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si. O orador, na metáfora, no deslocamento de sentido, na comparação e nos 

eufemismos, busca uma forma mais amena de dizer aquilo que se considera tabu. 

Vale-se ainda, do subentendido e das frases entrecortadas, para aparentemente 

mostrar-se progressista. Transfere-se assim para o auditório a responsabilidade de, 

no vão das palavras, preencher as lacunas de significados.  

O lugar da quantidade é explorado pelo orador para constituir uma falácia. A 

superioridade numérica é utilizada para coibir uma ação indesejada, ou seja, 

sustentar um tabu. O argumento é falacioso, pois surge como um raciocínio quase 

lógico que apresenta deficiências. O orador, ao sugerir que o auditório frequente 

uma pousada ao invés de um motel, ignora que as atitudes proibidas para um cristão 

podem ser praticadas tanto em um lugar quanto em outro. Aliado ao lugar da 

qualidade, para sustentar seu argumento e passá-lo por verdadeiro, o orador 

ressalta os tabus relacionados à sexualidade e ao ambiente demoníaco. 

 
[...] ... posso levá a minha esposa no motel? NÃ-O... motel não é lugá de 
levá mulhé... esposa... porque... é simples... noventa e nove por cento... 
senão cem... pra arredondar... ou noventa e nove vírgula nove por 
cento dos relacionamentos mantidos em motéis... são extraconjugais... 
homossexuais... e um ambiente de um motel... é totalmente 
demoníaco... local de adultério... é ou não é verdade? local de 
fornicação... cê vai deitá... cê pode tá deitando numa cama agora... onde 
duas horas atrás tinham dois homens fazendo sexo... isso é um 
absurdo... então... não pode... qué levar.. sua mulhé pa/algum lugar... leve 
para uma pousada... gaste um pouquinho de dinheiro... a mais... seu pão-
duro.. ((riso)) pague um jantar pra ela... depois do jantá... janta ela... ((risos)) 
é assim que funciona... então... não leve... motel... não... [...] (grifos nossos) 

 

No texto em análise, o orador se dirige a pessoas que conhecem e aceitam 

aquilo que está inserido dentro dos valores ideológicos da doutrina cristã. É 

necessário frisar que o conhecimento da bíblia e a crença de que ela é a palavra de 

Deus dá ao discurso um valor de verdade. O orador parte de provas extrínsecas 

quando faz uso do texto bíblico e para assegurar a adesão do auditório, busca 

despertar a confiança. Com a finalidade de sustentar o argumento, o orador busca 

no discurso teológico que, como vimos em Nascimento (1993), tem por referente 

Deus, meios de provar o que deve e o que não se deve fazer. A bíblia, como fonte 

de resposta ao universo evangélico, é compreendida como argumento de 

autoridade, ou seja, ponto final de qualquer questionamento. Sexo oral é um tabu, 

um tema polêmico. Para se eximir da responsabilidade de debater sobre o assunto, 
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o orador busca na carta de Pedro uma solução e, ao fazer uso do excerto bíblico, 

transfere a responsabilidade de decisão para o auditório. O medo é introduzido no 

discurso: “coabitai com as vossas mulheres... com entendimento pra que não 

sejais... né?... rejeitadas as suas orações”. Para que o homem não tema que suas 

orações não sejam ouvidas, rejeitadas, ele deve buscar o consenso com a mulher. 

Desse modo, a decisão sobre como agir em relação ao sexo oral é tomada à sombra 

do medo. 

 
[...] ... sexo oral pode fazer ou não pode? isso é um problema gente... e eu 
aí... falei assim... eu vô falá disso tenho que achá um versículo que manda 
fazê... ((risos)) então puxei na bíblia... vamo lê... ouve os/outro falando... e 
vamo lá... aprendendo... num achei... não... nenhum versículo que manda 
fazê... eu falei... num manda... não... falei... agora vem tentar achá um que 
manda num fazê... ((risos)) aí procurei um montão também... li... também 
não achei... não... aí falei... i/agora? o Senhor num falô qu/era pa fazêe... 
mas também... não falô que era pa num fazêe... aí eu achei um (trecho) 
interessante de primeira. Pedro... capítulo três... que diz... “coabitai com as 
vossas mulheres... com entendimento pra que não sejais... né?... rejeitadas 
as suas orações”... eu falei... esse negoço di... tem coisa que eu e minha 
muié... [...] 

 

Em seguida, ao abordar o tabu sexo anal, o orador volta-se novamente para a 

ilustração que tem a finalidade de reforçar uma proibição já estabelecida no discurso 

bíblico e no discurso religioso. Para impressionar o auditório e despertar a paixão do 

desprezo, assim como a vergonha, o orador descreve como é realizado o sexo anal: 

 
[...] ... pode fazer sexo anal? aí num pode... não... sexo anal é sodomia... aí 
não... aí também... é um absurdo... né gente? tamém.. bom/ a grosso 
modo... me perdoa.. porque eu sou à vezes... tá... mas deixa eu explicá pra 
você o sexo anal... imagine que isso aqui fosse um montão de bosta... 
((apontado para o microfone)) ((risos)) isso aqui... ó... esse microfone... aí 
tem um buraquinho aqui que não... não deixa você vê as bosta... ((risos)) 
aí você enfia seu pintim no buraquim e fica passando ele no meio das 
bosta... ((risos)) você com playground tão limpim... tão cheirosim... tão 
pertim... pa que/ que cê vai brincar na fossa... [...] (grifos nossos) 

 

Devido ao excesso de contingência sobre o tema, surgem na superfície 

discursiva o tabu linguístico “bosta” e o eufemismo “buraquinho” (ânus), “pintim” 

(pênis) e “playground” (vagina), assim como o disfemismo “brincar na fossa” (fazer 

sexo anal). 

A força da coerção social sobre o tema sexo faz com que existam tabus 

linguísticos que circundam o tema. Há uma relação objetiva entre discurso proibido e 

palavra proibida, pois ambos têm o mesmo ponto de partida, ou seja, são criados 
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para que não haja aproximação do objeto, da ação ou da ideia proibida. Uma 

palavra só não nos coloca a caminho de uma ideia, mas pode, inegavelmente, 

apontar um tema que desdobra inúmeras possibilidades discursivas. A palavra pode 

esconder ou revelar, mas isso só ocorre no discurso, na retórica, quando o orador, 

por uma sucessão de ideias, aponta um caminho que pode libertar ou cativar.  

O discurso de Cláudio Duarte tem contornos progressistas, aponta um 

caminho que segue as regras da religião para pensar o sexo, a sexualidade. Não 

podemos crer que se trate de um discurso libertário, que nos tire dessa prisão 

chamada corpo, pois, na sua essência, ele nos remete à dualidade corpo e alma. O 

discurso versa sobre o sagrado e o profano, o lícito e o ilícito, tenta demonstrar que 

o auditório tem uma aparente escolha, mas, a essência do discurso religioso, 

proferido pelo pastor, permanece inalterada. Ele mostra, para seu auditório, por meio 

do conjunto de provas retóricas que, para alcançar a graça e fugir da desgraça, há 

somente um único caminho a ser seguido, ou seja, obedecer as regras impostas 

pela autoridade religiosa, como manda a tradição e os ensinamentos teologais. 

Desse  modo, a salvação e o estado de graça só podem ser alcançados por aqueles 

que estão dispostos a viver a sexualidade em conformidade com as regras da 

religião. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Há, em cada gesto e em cada palavra, uma centelha de poder que pode 

apagar ou acender as luzes da alma. O discurso, ato retórico, pode abrir os olhos, 

apontar saídas ou tornar obscuro o pensamento e, por meio das paixões disfóricas, 

cegar a razão e condenar-nos à escuridão da ignorância. O dizer, capacidade 

humana de mover o pensamento e levar à crença ou à ação, é um ato de 

consciência que denota as possibilidades de manifestarmo-nos singularmente ante o 

outro.  

 Revelamos nossa consciência por meio de palavras, tornamos também 

presente o ausente, ampliamos o domínio do concreto, do imediato, para o domínio 

da abstração, contamos o passado, vivemos o presente e criamos discursivamente o 

futuro.  

Os mitos, ou seja, as narrativas sagradas verdadeiras, explicam e criam uma 

realidade que se estende à ordem do sobrenatural. O mito, qualquer um deles, 

inaugura um novo mundo e explica a existência do homem. No plano retórico, o 

elemento mitológico auxilia na constituição dos tabus religiosos ou seculares. 

Religiosos ou sagrados quando estão vinculados ao divino ou sua representação 

(totem); profano, quando estão relacionados aos valores éticos e morais que são 

estendidos para a vida fora do âmbito religioso.  

As duas categorias de ser e estar no mundo, o sagrado e profano, nos 

mostram que existem dois tipos de proibições: uma que se vincula à presença de um 

deus ou demônio, que desperta as paixões medo ou temor; outra, relacionada à 

humanidade propriamente dita, versa sobre o corpo humano, suas funções e a 

relação do homem com o meio em que vive e com a sociedade. 

Distinguir tabus linguísticos de tabus discursivos consistiu a base necessária 

para que pudéssemos compreender as relações entre orador e auditório. Notamos, 

no decorrer da pesquisa, que estávamos diante de dois fenômenos distintos e, por 

isso, delineamos os conceitos de tabu linguístico e tabu discursivo: 

1- Tabu linguístico (palavra proibida) refere-se ao substantivo, adjetivo ou 

verbo. Em outros termos, o tabu linguístico é uma palavra que representa uma ideia 
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ou ação proibida e está, consequentemente, vinculada a um símbolo sagrado ou ao 

corpo humano (anatomia e fisiologia). 

2- Tabu discursivo (discurso ou tema proibido) refere-se a assuntos que não 

podem ser discutidos livremente e, embora muitas vezes pareçam ser discutidos 

com naturalidade, só podem ser abordados por quem tem autoridade reconhecida 

na comunidade quando observados os limites e as restrições do tema, assim como a 

adequação ao contexto. 

Os tabus proporcionaram um estudo das relações entre orador e auditório em 

conformidade com as sanções e restrições de natureza linguística. A função do 

orador e do auditório na constituição de um tabu discursivo é observada na relação 

quem diz, quando se diz e o que é dito. Quem diz, ao revestir de autoridade o seu 

dizer, seja pela sua conduta ilibada, conhecimento técnico sobre o assunto ou 

“status” social, em virtude das circunstâncias (lugar, cultura e tempo), quando sua 

autoridade é reconhecida, pode exercer um domínio sobre o outro (quem escuta) e 

levá-lo a crer ou fazer. Nesse sentido, o discurso pode ser um caminho para a 

liberdade ou para a opressão. 

Tomamos os exemplos bíblicos para mostrar os tabus impostos pelo discurso 

teológico. O texto bíblico (o discurso teológico), como fundador, cria uma realidade 

que explica por meio do mito nossa existência. Como regulador – nas leis, nas 

profecias e nos mandamentos –, mensura, controla e normatiza a conduta do 

homem para com Deus e a sociedade. O discurso teológico tornou-se parte da 

história da humanidade na sua vivência, escrita e leitura. 

Há inúmeras possibilidades e caminhos para os estudos sobre os tabus: 

políticos, sexuais e religiosos. Debruçamo-nos sobre os religiosos, que, de certo 

modo, apontam para os outros dois. Temos nos discursos teológico e religioso 

palavras que, circunstancialmente, são proibidas, em virtude do mito e do rito da 

religião, e vistas como tabus temporários. Do outro lado, temos palavras sagradas e 

profanas que evidenciam um estado permanente de proibição. As sagradas não 

podem ser ditas por qualquer um, pois violam o mistério, fenômeno considerado 

inescrutável e intocável. As profanas, segundo as crenças, podem invocar e atrair o 

mal para quem as pronuncia ou contagiar quem as escuta.  
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Dominar as paixões é, no discurso dominante religioso, refrear impulsos, “agir 

pela fé”. Isso implica agir com certas restrições, de acordo com os preceitos 

religiosos obedecidos que, por sua vez, são proibições de natureza tabuística e 

passional. 

Com base na análise e nos exemplos apresentados ao longo dessa pesquisa, 

podemos afirmar que a Igreja possui, segundo seu magistério, sua escritura e seus 

valores, dogmas que devem ser integralmente respeitados, pois constituem as 

verdades fundamentais para a fé. Não temos discurso autorizado para, no plano 

hermenêutico, questionar o estabelecido como sagrado.  

O pastor Cláudio Duarte, no texto analisado, por ter discurso autorizado, toca 

em um tema tabuístico para o homem religioso e carrega nas tintas argumentativas 

para, aparentemente, quebrar um tabu que pretende manter. Verificamos assim que 

o ethos do líder religioso é autoritário e, por ser autorizado pela instituição religiosa, 

busca, nos exemplos bíblicos, na graça e no humor, meios de manter e assegurar a 

unidade religiosa. O pastor, assim, age retoricamente para a manutenção do 

estabelecido, embora, por meio de artimanhas características do discurso da 

propaganda, revista o antigo com roupas modernas para, por meio de argumentos 

quase lógicos e baseados na estrutura do real, mostrar como novo o que é 

secularmente constituído como verdade religiosa. Mudam-se as formas de propagar 

o sagrado, mas não se quebra a sacralização pelo dizer.  

Percebemos, então, que o discurso de divulgação religiosa, como mostramos 

na análise, é peça propagandística criada meticulosamente para aumentar a 

tensividade retórica. O orador toca no proibido e faz uso da graça para cativar e 

ganhar a confiança de seu auditório. Ao mexer com as paixões do auditório, 

pretende causar indignação e desprezo (no tocante à homossexualidade), 

curiosidade, vergonha, calma e favor (quando fala sobre sexo e sexualidade). Essa 

estratégia retórica é eminentemente propagandística, divulga ideias e ideais 

conservadores travestidos de modernidade. O orador busca no auditório particular 

as respostas necessárias para a manutenção das crenças, dos valores doutrinários 

e dogmáticos que consolidam ideais da Igreja. O auditório particular (imediato) 

responde, no texto em análise, com o riso. Acena, assim, para a aprovação do que 

foi dito pelo pastor. 
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Em consonância com o que descrevermos na análise, esse discurso mostra 

como se movimentam as paixões perante os temas e palavras consideradas tabus. 

A argumentação, que não resistiria em termos lógicos a uma simples análise, é 

muito persuasiva. Sobreleva quem tem direito à fala e quem tem o dever de 

silenciar. Não podemos deixar de mensurar o contexto, pois a fala do pastor toca 

num tema polêmico e igualmente proibido, que só se mostra eficaz diante do 

auditório conservador, pois respeita os limites “plásticos” da moral religiosa. 

Esperamos, mediante essas considerações, ter contribuído para os estudos 

retóricos e semânticos sobre tabus linguísticos e discursivos e aprofundado suas 

diferentes formas de manifestação: objeto proibido, palavra proibida e discurso 

proibido. 

Esta pesquisa, que retoma um assunto pouco abordado pelos estudos 

linguísticos ou contemporâneos, espera ter alcançado os objetivos propostos, 

respondido questões iniciais deste trabalho e levantado novas questões para uma 

futura investigação. Se despertarmos o interesse de estudiosos da língua, do 

discurso e de áreas afins para a temática, estaremos plenamente satisfeitos. 
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ANEXO 1 

NORMAS PARA TRANSCRIÇÃO11 

OCORRÊNCIAS SINAIS EXEMPLIFICAÇÃO* 

Incompreensão de palavras 

ou segmentos 
( ) 

no nível de renda... ( ) nível 

de renda nominal... 

Hipótese do que se ouviu (hipótese) 
(estou) meio preocupado 

(com o gravador) 

Truncamento (havendo 

homografia, usa-se acento 

indicativo da tônica e/ou 

timbre) 

/ e comé/ e reinicia 

Entoação enfática maiúsculas 
porque as pessoas reTEM 

moeda 

Prolongamento de vogal e 

consoante (como s, r) 

:: podendo aumentar para :::: 

ou mais 

ao emprestarem os... éh::: ... 

o dinheiro 

Silabação – por motivo tran-sa-ção 

Interrogação ? e o Banco... Central... certo? 

Qualquer pausa ... 

são três motivos... ou três 

razões... que fazem com que 

se retenha moeda... existe 

uma... retenção 

Comentários descritivos do 

transcritor 
((minúsculas)) ((tossiu)) 

Comentários que quebram a 

sequência temática da 

exposição; desvio temático 

⸗⸗ 

... a demanda de moeda 

⸗vamos dar essa notação⸗ 

demanda de moeda por 

motivo 

Superposição, 

simultaneidade de vozes 

ligando 

as linhas 

A. na    casa da sua irmã 

B.          sexta-feira? 

A. fizeram    lá... 

B.                   cozinharam lá? 

                                            
11

 (PRETI, 2011, p. 17-8) 
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Indicação de que a fala foi 

tomada ou interrompida em 

determinado ponto. Não no 

seu início, por exemplo. 

(...) (...) nós vimos que existem... 

Citações literais ou leituras 

de textos, durante a gravação 
“” 

Pedro Lima... ah escreve na 

ocasião... “O cinema falado 

em língua estrangeira não 

precisa de nenhuma baRREira 

entre nós”... 

OBSERVAÇÕES:  

1. Iniciais maiúsculas: só para nomes próprios ou para siglas (USP etc.).  

2. Fáticos: ah, éh, eh, ahn, ehn, uhn, tá (não por está: tá? você está brava?).  

3. Nomes de obras ou nomes comuns estrangeiros são grifados. 

4. Números: por extenso. 

5. Não se indica o ponto de exclamação (frase exclamativa).  

6. Não se anota o cadenciamento da frase. 

7. Podem-se combinar sinais. Por exemplo: oh:::... (alongamento e pausa) 
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ANEXO 2 

A Sexualidade do Casal - Cláudio Duarte 

 

Em trabalhos (com o povo) do Brasil e hoje ter o privilégio de poder estar num 

evento como esse... dessa magnitude... quero agradecer em primeiro lugar a Deus... 

que é o dono da minha vida... ao pastor Silas... um homem generoso que abre 

portas... e na temática que eu vou falar hoje... eu tenho que agradecer muito... mas 

muito... muito... muito... muito a mulher que eu tenho... a minha companheira... a 

minha adversária... aquela que vai jogar uma partida comigo até que a morte nos 

separe... é ou não é verdade? e vai terminar empatado... porque lá ninguém ganha... 

eu quero/ eu queria que ela ficasse de pé aí... por gentileza... digníssima... isso... 

amém... algumas pessoas às vezes se escandalizam... porque eu falo algumas 

coisas que às vezes nos expõe... eu e minha mulher... mas depois eu divido a oferta 

com ela... ((risos)) o dinheiro do DVD... tá tudo certinho... já tá tudo combinado... e 

talvez... vocês nunca tivessem coragem de falar algumas coisas que eu vou falar 

aqui... pelo menos no púlpito... eu falei... pastor Silas... não faz isso comigo não... 

((risos)) ele falou... vai que é sua... meu filho... mas antes de começar aqui eu quero 

anunciar... né... Deus tem me abençoado... tenho gravado... as minhas 

mensagens... tenho alguns produtos, tenho um estande ali... e aqui tem um produto 

muito abençoado... que é famílias fortis... são quatro DVDs... falando de família... 

sexualidade do casal... que foi o DVD que o pastor Silas assistiu... ((sorrindo)) né... 

casamento à prova de balas... um título extremamente carioca... ((risos)) é ou não 

é? parceiros ou rivais... é que eu gravei... numa igreja muito abençoada e José e 

Maria... uma família inabalável... que eu tive o privilégio de gravá no ministério 

apascentar do pastor Marcos Gregório... aqui tem um kit de áudio... o valor desse... 

com quatro DVD´s... é quarenta reais... aqui eu tenho kit de CDs... mensagens que 

edificam... o valor desse é de vinte e cinco reais... quatro CDs... e mensagens 

avulso... como... eu não desisto nunca... aprendendo comas as tempestades... Deus 

dê provisão e outras mensagens que vão estar lá... o valor de cada mensagem é 

dez reais... abra a sua bíblia em Gênesis... capítulo de número dois... versículo de 

número dezoito... amém... amém... se você já parou pra observar o que Deus está 
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falando ao longo daquilo tudo que já ouvimos... Deus está falando de 

relacionamento... e eu quero falar sobre duas áreas... o relacionamento conjugal... 

em si mas eu quero falar do relacionamento sexual... é até pra preparar você que eu 

vou falar primeiro conjugal... pra não chocar você... pra você não ficar em transe... 

quando eu falar... ok... não falo por meias palavras... acredito que é por isso que eu 

estou aqui... tô preocupado... porque eu sei que tem mulher de oração... mas antes 

de ser mulher de oração é mulher... ((risos)) ah! eu sou mulher de oração... isso aí... 

ruim seria se você fosse oração de mulher... ((risos)) tu é uma mulher... entendeu... 

ah! mas eu sou pastor... isso aí... mas antes de ser pastor tu é macho... ((risos)) ou 

então tá no lugar errado... ((risos)) é ou não é verdade? e nós estamos embaixo de 

valores invertidos... hoje (  ) não se escandaliza... qualquer hora você vê um poste 

fazendo xixi num cachorro... ((risos)) outro dia eu vi uma frase que me chamou a 

atenção... ela dizia o seguinte: antigamente o homossexualismo era proibido... 

depois ele foi tolerado... hoje ele é aceito... eu vou-me embora que daqui uns dias 

ele vai ser obrigatório... ((risos)) a chapa está ficando quente... a situação tem sido 

constrangedora... ((aplausos)) então a televisão fala... a mídia fala... de uma forma 

totalmente deturpada e a gente não pode falar? então me perdoem os 

conservadores... temos gente de todas as denominações... os bastitodontes... os 

presbiterianos-rex... ((risos)) os assembleanossauros... essa turma toda... ((risos)) é 

ou não é verdade? essa coisa de antigamente... me perdoem vocês... vem gente 

boa pra caramba pra falar depois de mim... já falou gente boa... então o que eu 

falar... se não gostar... deleta... ((risos)) apaga... mas estamos falando de 

relacionamento... mas antes de falar pra casais... eu sei que tem muita gente que é 

solteira... quem não casou levante a mão por gentileza... tem uma rapaziada aí... 

que ainda tá na prova... ((risos)) é ou não é? tá na pista... é ou não é? tem uma 

turma... então eu tenho que falar pra vocês algumas coisas sobre relacionamento 

que são importantíssimas... porque existem três máximas na vida de um ser 

humano... três... a primeira... é a coisa mais importante de um ser humano... onde 

eu vou passar a minha eternidade... isso é a máxima... é a coisa mais importante... 

segundo... o que eu vou fazer da minha vida aqui na terra... isso é importantíssimo... 

é crucial... quem você vai ser... e terceira... com quem eu vou viver a minha vida aqui 

na terra... quem eu vou escolher pra ir comigo até... e a palavra é essa... sei que a 
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pastorada sabe... que tu fala isso... aceita... até que a morte::: os separe... é muito 

tempo gente... ninguém está com pressa de morrer... ((risos)) a perspectiva de vida 

do brasileiro tem aumentado... essa frase tem se tornado mais perigosa... então 

escolher... gente... principalmente um líder... porque um líder sem família... não é 

completo... não vou dizer que é fracassado não... mas ele não é completo... um líder 

sem uma mulher... que chute para o mesmo gol... não precisa ter o mesmo 

ministério que o seu... não precisa ter o mesmo tino de liderança que o seu... mas 

tem que jogar na esquipe... tem que participar... então você que é líder e ainda não 

escolheu... ainda dá tempo de você dizer não... é ou não é? escolha direitinho... 

quando a bíblia fala de escolha é parábola das dez virgens... é o exemplo... o noivo 

vinha e só pegava mulher de lâmpada/ acesa... por que/ que ela não pegava mulher 

de lâmpada apagada? ((risos)) o cara tinha que examinar o produto... é ou não é 

verdade? casamento é pra sempre... casou... casou... já era... esse dia uma irmã 

falou comigo... meu marido é joio... eu dormi e o inimigo plantou... ((risos)) e agora 

eu não posso nem cortar esse infeliz... eu falei... é... não escolheu direito... é ou não 

é verdade? então escolha direitinho... ontem eu estava comentado com Josemar... 

ali e o pastor Josué... tem uma palavra que eu prego... importantíssimo sobre 

definir... tem uma palavra de Jonas... eu não sei se você alertou-se pra isso... o 

capitão do navio de Jonas... lá no capítulo um... o cara era capitão do navio... tinha 

nada a ver com profecia... não era homem de Deus... não tinha compromisso... não 

tinha nada... não tinha nada a ver com a história... mas o barquinho dele vai 

afundá... por quê? porque ele vendeu um ingresso de um desobediente pra entrá na 

sua vida... seja seletivo... selecione quem vai entrar... quem vai viver com você... 

quem vai dormir contigo... é ou não é? selecione... que depois já era... já era... ah 

irmão... mas eu me arrependo tanto... dos seus pecados ou do seu casamento? 

((risos)) não sei... então é desafiador... escolha bem... bem... veja os sonhos... a 

perspectiva... o que a pessoa quer para o seu futuro... veja tudo, examine... pegue a 

lâmpada da palavra e examina tudo direitinho... essa turma vai casar não sabe nem 

escolher data de casamento direito... eu tenho que ensinar no curso de noivo... ah... 

quando mamãe casou... não é assim que se escolhe... nem pra isso vocês estão 

preparados... dois critérios são cruciais pra escolher data de casamento... primeiro... 

tem que ser perto do pagamento dos convidados... ((risos)) hoje a turma tá sem 
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dinheiro como é que vai lá... vinte dois... dinheiro de p ( )... sabe com é? nosso 

dinheiro... igual ninja... chega e some na fumaça... né? xi... tava aqui agora... cadê? 

segundo critério pra se escolher data de casamento... tem que sê longe da 

menstruação... pelo amor de Deus a mulher vai casar toda ( )... cheia de cólica... 

sangrando... é ou não é verdade? só Jesus pra ter misericórdia... então tem que ser 

seletivo... seja seletivo... escolha direitinho... amém... o problema... o problema é 

que quando nós vamos nos casar estamos apaixonados... anestesiados pelo poder 

da paixão... na paixão você não vê defeito... me parece que é um sentimento burro... 

((risos)) ele anula... você não vê... a pessoa se aproxima... as mão suam... as 

pupilas se dilatam... o coração acelera... você não vê... mas sua mãe te falava... 

olha... é ou não é? no namoro tu tá apaixonado, até os bichos são pequenininhos... 

cê fala minha pombinha... ((risos)) ela fala meu gatinho... ((risos)) casa... casa... 

casa que os bichos crescem... sua anta... ((risos)) seu porco... ((risos)) seu cavalo... 

((risos)) sua vaca... ((risos)) sua baleia... ((risos)) seu tiranossauro-rex... ((risos)) as 

coisas vão se maximizando... é... vão... as coisas vão tomando uma dimensão... 

então o relacionamento familiar é desafiador... o relacionamento conjugal é 

desafiador... mas vale a pena... vale a pena... e eu quero ler esse texto pra você... 

porque é onde tudo começou... ele diz assim... capítulo dois de Gênesis... verso 

dezoito... disse mais o Senhor Deus... não é bom que o homem esteja só; far-lhe-ei 

uma auxiliadora que lhe seja idônea... havendo... pois... o senhor Deus formado da 

terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus... trouxe-os ao homem... 

para ver como este lhes chamaria; e o nome que o homem desse a todos os seres 

viventes... esse seria o nome deles... deu nome o homem a todos os animais 

domésticos... às aves dos céus e os animais selváticos; para o homem... todavia... 

não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea... eu imagino o homem 

oiando... os bicho tudo com as companheiras deles... e o homem pensando... vendo 

os bicho fazendo amor... o homem... eu devia ter um para mim né? é... aí Deus viu... 

me pediram... eu vou fazer... tem um amigo que fez uma poesia pra isso aqui... ela é 

fantástica... ela é assim... existem certas pessoas carentes de entendimento que 

acham que não foi Deus que criou o casamento... a princípio lhes parece que não foi 

conveniente... unir dois seres avessos... de fato bem diferentes... mas nós que 

somos cristãos e temos boa memória... sabemos muito bem como surgiu essa 
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história... Adão andava ocupado trabalhando com capricho... se esforçando o dia 

inteiro pensando em nome de bicho... era tigre... porco... tatu... macaco... alce... 

leão... Adão andava inspirado e foi mesmo abençoado com tanta imaginação... mas 

é possível que o sujeito também tenha reparado... que todo animal macho tinha uma 

fêmea do seu lado... e o Senhor demais atento sondando-lhe o coração... decidiu 

que era preciso dar um fim à solidão e disse:... Adão... filho querido... não quero te 

ver tão só... far-lhe-ei uma companheira...... uma joia de primeira... da costela e não 

do pó... e pondo Deus em ação aquilo que pretendia... nocauteou o nosso Adão 

dando início à cirurgia... e Deus cortou-lhe o osso pondo carne no lugar... e assim 

fez a princesa esperando ele acordar... quando o varão despertou daquele sono 

pesado... o corte da cirurgia já tinha cicatrizado... então Deus trouxe a varoa e 

entregando-a a Adão... e ouviu um brado de glória e a seguinte exclamação... ela é 

carne da minha carne... ela é osso do meu osso... e Adão foi pra galera e fez aquele 

alvoroço... ((risos)) e a partir daquele dia o homem bem mais ocupado... deixou para 

trás muito bicho sem nome catalogado... e até hoje rola um papo machista e bem 

corriqueiro... que o homem é mais importante porque foi feito primeiro... algumas 

mulheres se irritam e afirmam de arma em punho... que a vida da obra prima vem 

sempre após o rascunho... mas há também homens que falem e há quem acredite... 

((risos)) que Deus fez Adão primeiro para Eva não dar palpite... ((risos)) mas isso é 

irrelevante para o sucesso da vida a dois... para ser feliz não importa quem veio 

antes ou? ((depois)) ... porque Deus fez tudo perfeito e discorde quem quiser... mas 

o melhor da mulher é o homem e o melhor do homem? (é a mulher)... é isso aí... 

glória a Deus... um projeto pra dar certo... casamento... é um projeto pra dar certo... 

não fracassado... se casamento fosse fracassado... cê vê até... quem num deveria 

casar tá querendo... então o negoço num é fracassado... é de sucesso... é ou não é? 

só que nós temos grandes conflitos... antes de entrá na sexualidade... vou falar aqui 

uns minutinho... só porque eu fiquei nervoso... queria acalmar vocês... porque falar 

das coisas que eu vou falar aqui... só o Senhor pra me trazer aqui... eu falei com ele 

essa madrugada... nem dormi... falei... Senhor é isso mesmo? Ele falou... é... eu 

falei... o Senhor tem certeza? Ele falou: recolha-se à sua insignificância... ((risos)) 

fale... então eu falei: é comigo mesmo... não sei o que vai acontecer... mas a 

grande... ideia de botar um homem junto com uma mulher embaixo de um mesmo 
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teto só poderia partir da brilhante mente de um Deus todo poderoso... só podia... 

porque tem hora que mulher é um saco... tem hora que o homem é um porre... é ou 

não é verdade? é um grande desafio... nós viemos de mundos diferentes... culturas 

diferentes... mulheres foram criadas para ter proximidade... elas gostam disso... é... 

mulher vai ao banheiro em grupo... elas chama as outras pra ir... vamo... vamo... 

vamo... ((risos)) sabe o que a outra fala? vamo... vamo... ((risos)) chega lá elas... se 

sentam pra fazer... a outra fica pertinho... menina que cê acha disso aí... é... tá legal 

essa escola... é ou não é? palavra boa... se ela levantar a saia... e a saia ficar torta... 

o que... que a outra faz? ajeita... é... agora vamo olhar pro homem... ((risos)) já 

chamaste algum homem pra ir no banheiro contigo... santo? vou te explicar uma 

coisa irmã... quando homem vai no banheiro pra ur/ ... se tiver cinco mictório... um 

cara urinando aqui tu vai onde? no último... antes... do cara urinar... ele faz assim... 

((risos)) ó... isso aqui é território sagrado... ouse enfiar as mãos nas calças de um 

homem pra tu ver... se a pancada não acontece.. ((risos)) mundos diferentes... 

mulheres foram criadas para proximidade... aproximação... olho no olho... tête-à-

tête... eu me maravilho de falar pras mulheres... eu tô aqui falando... as mulheres tão 

tudo assim... ó... os homem tão tudo assim... ó... eu sei que eles tão me ouvindo 

porque eu sou homem... homem ouve assim... é ou não é? a mulher vem do mundo 

dela... proximidade... casinha... bonequinha... panelinha... comidinha... 

INTERAÇÃO... a mulher entra num relacionamento querendo o quê? proximidade... 

conversa comigo... Às vezes ela não sabe nem o que quer conversar... na hora de 

dormir ela fala com a gente: vamos conversar? o marido fala: conversar o quê? eu 

não sei... eu sei que eu preciso falar... jogar esse monstro pra fora de mim... ((risos e 

aplausos)) é ou não é? é assim que funciona... pro-xi-mi-da-di... é o que mulher 

gosta... as mulheres reclamam comigo... meu marido... aí... sabe o que o cara fala? 

eu tô em casa todo dia... num é em casa... o miserável... é olho no olho... entendeu? 

mas por que... que isso dá errado? porque homem não gosta de proximidade... 

homem gosta de controle... as brincadeira de homem era tudo... eu estou nu? as 

minha boleba de gude era pra quê? pra matar a do outro... porque eu estou nu? ele 

tem que voltar pra casa com uma boleba de gude só... aquela pela... humilhação... o 

meu peão é pra quê? pra quebrar... pra rachar o do outro... a minha pipa é pra quê? 

cortar a dosotro... porque eu estou... nu? ele preza por controle... aí a mulher fala: 
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conversa comigo... ele pensa: i... tu não tá no controle não rapá... ((risos)) eu heim... 

eu converso se eu quiser... rapá... ((risos)) Ãh... não é assim... filho eu tô precisando 

falar umas coisas... comunicar a você... porque você é o homem... você é o 

cabeça... entendeu... eu preciso ter uma conversa com você seria... pra te expor 

umas coisas... que você precisa resolver... pronto... ele vai falar... pode falar... por 

que ele precisa entender que ele está nu? tente roubar o controle dele que ele luta 

até a morte... o cara é desafiador viver... aí esse dois mundos muié/ com esse 

montão de/ ... recebeu bonequinha quando era garotinha... cultura feminina... 

bonequinha tem um monte de roupinha... por isso que mulher gosta de roupa... você 

não ganhava boneca... tu ganhava bola... por isso tem dois sapatos um marrom e 

um preto... ((risos)) mulher parece uma centopeia... ((risos)) é ou não é verdade? se 

você chamar ela pra sair... eu não vou porque eu não tenho sapato... eu não tenho 

roupa... dá vontade de esganar ela... ((risos)) então só Deus pra ter uma ideia genial 

dessas... gente... só o todo poderoso... é o não é? esses dois mundos tão 

diferente... vão entrando... pra serem parceiros... pra aprender a lidar com as 

diferenças... pra serem cúmplices... isso é extremamente expressivo... mas nós 

temos grandes desafios quando o assunto é relacionamento... e eu quero falar de 

quatro deles rapidinho com vocês... rapidinho... os quatro grandes inimigos do 

casamento... primeiro... incompatibilidade de gênio... segundo... dinheiro... terceiro... 

que é o que nós vamos... sexo... e quarto... família... os agregados... aqueles que 

vão junto no pacote... ninguém te avisou que ia... é ou não é verdade? mas a sogra 

vai... os cunhados vão... vão todo mundo no pacote... é assim que funciona... então 

a primeira coisa que nós... pra ter um casamento de sucesso temos que aprender é 

que nós somos diferentes... já apresentei as diferença pra vocês... temos que 

respeitar as diferenças e amar as pessoas com elas... não como nós gostaríamos 

que elas fossem... elas têm as qualidades dela... como também... têm os defeitos... 

só que nós nos tornamos especialistas em observar defeito... defeito é igual caroço 

de feijão no dente... tu tem uma visão nítida... desde que o caroço não esteja no 

teu... no dente dosotro você vê... ó lá o caroção... oh... quando tá no seu... você fica 

rindo... hahaha... e todo mundo vendo o caroço no seu centroavante... então nós nos 

tornamos especialistas... ela é assim... ele é assim... nós somos... e nós somos 

diferentes... eu sou diferente de minha mulher... é ou não é filha? eu acordo de 
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manhã... feliz da vida... todo dia... ela acorda... parece que tá arrependida de não ter 

morrido de madrugada... todo dia... odeio acordar... odeio... odeio... eu deixo ela 

quieta... porque a bíblia já me ensina... fugi da aparência do mau... ((risos)) é ou não 

é? eu tô vendo que a mulher não tá bem... eu vou fazer o quê... eu vou me 

aproximar dela... eu vou... eu deixo a mulher quietinha... o choro pode durar uma 

noite... mas a alegria vem ao amanhecer... é ou não é? então eu preciso aprender 

as diferenças... e me controlar gente... o autocontrole... você também não é... a 

bíblia diz examinai o homem a si mesmo... vou te dar um exemplo de autoexame 

feio pra caramba... nós nos tornamos especialistas em examinar o outro... quando 

cê vai ao banheiro... é um exemplo de autoexame... cê limpa e joga o papel fora? 

joga? NÃO... tu se limpa... e examina... ((risos)) limpa e examina... limpa e 

examina... limpa e examina... limpa e examina... enquanto não sair limpinho... 

qualidade total... você não para de limpar... sistema globalizado... é ou não é 

verdade? ISO catorze mil e alguma coisa... pare de olhar o papel dosotro... presta 

atenção no seu papel... então pare... reflita... reveja... somos diferentes... sim... 

mas... somos uma equipe... formada por pessoas com características diferentes... 

mas que trabalham no mesmo bem comum... rapidinho... só pra dar uma pincelada... 

dinheiro... também é um negócio... casamento pre/... né... eu achei que quando eu 

casei... eu achei que luiz era de graça... pensei... luiz é assim: escureceu ela 

acende... manheceu ela apaga... quando eu casei veio uma conta pa/ mim pagá... 

eu ué falei que isso aí gente? é a conta de luz... mas eu nunca paguei isso não... 

né... é a primeira vez... mas cê casou... então casamento... matrimônio pede 

dinheiro... homem gosta de mulherão... mulherão usa vestidão... vê um mulherão... 

mulherão custa caro meu irmão... pensa quê... ó minha mulher... quanto ela custa... 

vê a pobrezinha... não faz manutenção periódica... ((risos)) não dá a sandália de 

salto alto pra levantar a traseira dela... ((risos)) é o não é verdade? não faz nada... e 

quer ter mulherão... como é que faz? tem que ser direitinho... e pior... administra mal 

o dinheiro e põe a culpa no devorador... isso é coisa de crente... o inimigo tá furioso 

irmão... as coisas lá em casa tá tudo queimando... nossa tô todo endividado... 

dinheiro... prosperidade financeira segue três princípios... trabalho... boa 

administração e fidelidade... eu conheço gente que administra mal pra caramba seu 

dinheiro... e o devorador não tem culpa não... conheço gente que o devorador 
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falaria: é ruim... de eu ir lá... na casa dele... eu conheço gente que gastaria as 

economias do devorador... eu tô falando sério... eu tô falando sério... ((risos)) o 

devorador fala... eu não vou lá não... rapaz... não... esse cara vai me pedir um 

cheque emprestado... esse camarada... hehe... o devorador vai pensar... sabe o 

quê? isso tem o nome mais sujo que o meu... hehehe... é... é assim que funciona... 

então o negócio é administrar junto... parceria... certo... esse... mas vamos falar num 

assunto que eu separei meia hora pra falar de vocês... pra falar com vocês dele: 

sexo... sexo é um negócio fantástico gente... Deus quando criou o sexo tava de bom 

humor... porque sexo... você pode tá pensando agora: sexo... sexo... sexo... se-xo... 

eu... eu lembro desse assunto... eu... é... é aquele negócio que a gente fazia... né... 

aquelas coisas... é... saudade... é ou não é? palavras de alguém que vive chorando 

de dor... lembranças do passado... saudosismo... sexo... gente... sexo é fantástico... 

tudo bem... que nós homens gostamos muito mais de sexo... do que as mulheres... 

entramos até na incompatibilidade... homem respira sexo... testosterona... o cara fica 

doido... todo dia o cara qué... as muié vêm falar comigo... isso é um maníaco... 

((risos)) tá pensando que eu sou máquina... não sou máquina... não... eu falo: irmã 

esse miserável tá estressado... dá um sossega leão nele que ele para com isso... 

porque homem respira... mu/ mulher não gosta de quantidade... mulher gosta de?... 

é isso aí... viu que elas responderam... nem precisei falar... qualidade meu filho... é 

isso que tá faltando... entendeu? fazer o serviço bem feito... e na igreja a gente não 

pode falar isso... e depois se você quiser... leva um DVD... porque aí você terceiriza 

o serviço... como é que vai falar na sua igreja... é ou não é? serviço terceirizado... 

que o pastor fica pensado... que que vão pensar de mim se eu falar... pra eu falar o 

que o que eu falo... eu não posso ficar pensando na minha imagem e nem na da 

minha esposa... eu conversei com ela e falei... filha, foi o ministério que Deus nos 

deu... VAI... dá pra ir? ela falou: é... vê se você fala o mínimo possível... ((risos)) eu 

falei... falar menos do que a gente faz é impossível... ((risos)) né verdade? mas o 

home/ gosta muito de sexo... e na maioria das vezes que o homem que fazer sexo a 

MULHER? não quer... dor de cabeça... tá frio... tá quente... olha tem gente aí... tô 

cansada... quero ver o filme... quero ver a novela... na maioria das vezes que o 

homem vai a muié... vaza... na maioria das vezes que a muié qué a gente pega... 

((risos)) vai perder uma bênção dessa... ((risos)) vai que isso é sinal de que Jesus tá 
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voltando... é ou não é verdade? uma promoção dessa grandeza... né... mas por 

que... é que isso acontece? porque homem fazem sexo por motivos diferentes das 

mulheres... o que que motiva um cara a fazer sexo? estresse... ele est/ se ele estiver 

estressado demais pode dar problema de impotência aí é outra história... não vou 

falar disso aqui pra não envergonhar... é ou não é? mas o marido estresso ela tá 

pensando no quê? a hora que eu chegar em casa... aí irmão hoje eu arrebento... 

hoje... hoje eu vou sacudir a roseira... ((risos)) hoje eu vô... eu vô/ eu vou 

arrebentar... eu tô estressado cara... pelo amor de Deus... eu vô/ eu vô/ eu vô/ 

enfartar... ou seja, irmã... em outras palavras... trocando em miúdos... tu és o 

gardenal do seu marido... ((risos)) tu és o lexotan... ((risos)) tu és o calmante... 

cantares diz que o cara tem que beber água da cisterna dele... vai beber água onde? 

é ou não é? então... homem estressou ele quer você... é assim ele pensa... hora que 

eu chegar em casa... aí eu vô/ arrebentar... aí eu vô/ ele já fica pensando... só que 

do outro lado dessa corda tem quem? uma mulher... o dia-a-dia de mulher 

moderna... tem que ser magra... inteligente... mãe... mulher... e outras cositas mais... 

é difícil... a mulher tá estressadona... doida pra encontrá o marido... que ela quer 

falar... ((risos)) ela fica pensando: a hora que ele chegar ele vai ouvir tudinho... olha 

que confusão que isso vai dar... ((risos)) é... é uma confusão... quando o marido 

chega em casa que abre a porta... sabe o que ele vê? a mulher igual aquele 

franguinho... no galeteiro assim... girando... ((risos)) quando a mulher vel/ entra sabe 

o que ela vê... uma orelha gigante... aquela orelhão... a probabilidade de jogar tudo 

fora... eu vou falar... aí o marido chega e fala assim... aquela frase categórica... hoje 

tem? e a mulher diz: tem é morte nesse negoço... um homicídio nesse negoço... eu 

tô estressada... e ele diz... eu também... eu também... eu também... então vamo tirar 

o estresse... e ela fala... eu não tiro estresse assim meu filho... eu quero falar... eu 

quero desabafar... e tu não tem outra alternativa... não... campeão... tu vai ter que 

ouvir... tu que quer ser abençoado... olha dentro do olho dela que o processo é mais 

rápido... olha e fala: fala... que eu sou todo ouvido... vai, fala... nunca fique perto 

demais de uma mulher quando ela tiver desabafando e você quiser fazer sexo... que 

automaticamente você já vai querer ir alisando ela... é filha... fala... fala... ((risos)) 

isso vai deixá-la mais nervosa ainda... ((risos)) fique de longe... olhe dentro dos 

olhos dela e deixe ela falar... quando começar a espumar aqui no cantinho ela tá 
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acalmando... ((risos)) é... aí você pode pensar assim... irmão... mas se eu ouvir... eu 

vou ficar mais estressado... mas no final a vitória é sua... ((risos)) pelo poder da 

audição... é ou não é? ((aplausos)) tem que ter habilidade... ((aplausos)) gente... pra 

lidar com esse negóço... ouça... ouça... deixa a mulher falar... ela desabafar... Ãh... 

homem é como forno micro-ondas você ligou pi... pi... pi... pi... ele tá quente... mulhé/ 

não... mulhé/ é fogão a lenha... tu tem que tacar fogo de manhã... baná/ de tarde... 

((risos)) soprá/ de noite... ((risos))... pra no final da noite ((sorrindo)) ela demora 

pegar fogo campeão... mas depois que pega... assa o churrasco a noite toda... 

((risos)) é ou não é? ((risos)) o que eu não sei é se você tem espeto pra tal 

façanha... ((risos)) isso é minha dúvida... ((risos)) esse meu grande 

constrangimento... ((risos)) é ou não é? é assim que funciona... então... pare pra 

pensar... vantagens e desvantagens... certo? é assim que funciona... i/ o/ aprenda 

uma coisa... irmãs... agora é pa tu aí... irmãs... agora pas mulhé/... homem se 

conquista PELOS? olhos... pelo amor de Deus... veja o que o seu marido anda 

vendo... ah ele não me procura... a senhora também não se perde... ((risos)) se a 

senhora se perdesse ele ia procurá... ((risos)) é ou não é? o cara chega em casa tá 

a mulhé com aquela camiseta com a foto do vereador... ((risos)) as canela tudo 

empuerada... parece que ela caiu do céu e quebrou a vassoura... ((risos)) um 

monstro do lago ness... quele troço horroso... aquela coisa horrenda... e quando o 

marido chega ainda fala... cabô a luz... o gás... o açúcar... ele pensa... num entrei 

em casa... eu entrei na ouvidoria da prefeitura... ((risos)) por isso que tem cara que 

chapa o coco nu boteco... pa esperar a mulhé dormir pa chegar em casa... ((risos)) é 

assim que funciona... então.. seu marido vai chegar em casa irmãs/ o cara se 

conquista pelos olhos... mas tu também tem que se esperto... esses dias uma moça 

foi lá em casa... dois casos... o primeiro a mulé foi lá em casa pa falar com minha 

esposa... vou largar meu marido... por quê? ele tava fraquinho eu comprei um 

espatilho... sabe o que é espartilho? aquela coisa que deixa a mulhé pré-moldada... 

((risos)) aquelas ligas... assim... bonito aquilo.... é ou não é? é... quando ela boto pro 

marido... sabe o que/ que falô? pomba-gira... ((risos)) pô a mulhé tava doida.. que 

ele tirasse os elásticos e fizesse uma atiradera dela ((risos)) é ou não é verdade? 

poxa vida... o cara fa/... e a gente... tem que aconselhá... não... tem paciência... que/ 

é... minha vontade é falar... larga esse miseRÁVEL... essa mula... que ninguém 
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guenta... a outra também chegou lá... ela falou com minha esposa que o marido dela 

tava com o espírito de prostituição... pa gente ora... quando a irmã levantou o braço 

pra orá... ((pausa)) ((risos)) embaixo do braço da irmã ((sorrindo)) tinha mais cabelo 

que na minha cabeça ((risos)) se embaixo do braço tava assim fi/ ahã ((risos)) cê 

não queira nem pensá notra coisa... nem/ nem imagina um troço desse... porque é 

um troço do cão... ((risos)) nem imagino... ((risos)) é melhor nem imaginá/ uma coisa 

dessas... mas num pode... poxa... o marido vai chegar em casa... aí irmã... presta 

atenção nas dica... toma um banho... deita em diagonal no sofá que emagrece... 

((risos)) de lado assim... ((risos)) ilusão de ótica... isso... deita de bruço que a barriga 

some... ((risos)) é... ((risos)) deita de bruço... não tem mulhé barrigura de bruço... 

não... ((risos)) deita de bruço que a barriga some... fale arrastado... fale... meu 

amor... ((risos)) estava ansiosa... cê vai ver se ele não vai pegar você ali mesmo... é 

ou não é verdade? ((risos)) mas não/ (poxa)... pare para pensar... agora deixa eu 

falar um pouco pros homens... (porque) os cara também são ruim de gaiola... queria 

ter uma vida abundante... mas num semeia... mulhé se conquista PELOS? ouvidos... 

é isso aí... meu irmão... foi onde Adão dançou... num viu que tava falando no ouvido 

da mulher dele... é ou não é? É::: mulher, tutem que falar... fa-lar::: elas gosta 

disso... qué fazer sexo com tua mulher hoje? num dá mais tempo... ((risos)) só se a 

palestra motivá-la... ((risos)) tu tem que pegar de manhã... acordo fala... assim... ó... 

aí mulhé... não tô de bobera... não... heim? ((risos)) aí a mente dela... não tô de 

bobera... não tô de bobera... não tô/ de bo-bera... ele tá querendo me pegar... 

((risos)) ele tá querendo me pegar... mais tarde um pouquinho... cê fala assim... ó... 

GOSTOSINHA... gostosinha depois de não tô de bobera... ((risos)) ela pensa... 

gostosinha.... gostosinha... não tô de bobera... gostosinha... gostosinha não tô de 

bobera... pô... eu não tô gostosinha não... mas eu gostei dele me chamá de 

gostosinha... heim? ((risos)) tá acendendo uma chama no meu interior... mais tarde 

fala com ela assim... se eu pegar você eu te rebento... ((risos)) ela sabe que é 

mentira... ela sabe que é mentira ((risos)) ((sorrindo)) ela sabe que é mentira... mas 

quem sabe ela não vai orar... vai dizer... “OSSOS SECOS ouça a palavra do 

Senhor”... quem sabe o espírito entra e o exército se levanta... ((risos)) é ou não é 

verdade? é uma boa oportunidade... quem sabe? ((risos)) é::: é assim que 

funciona... então fale... fale... fale... pego você lindinha... as mulhé reclama muito... o 
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cara num me elogia... num faz um elogio... tem que falá irmão... fale... te pego... cê 

vai ver só... ((risos)) é assim que funciona... é ou não é? mas/não o cara num fala... 

aparece em cima da hora para mulé dele e fala... vão? ((risos)) não é nem vamos... 

é vão/ ((risos)) e pior... haha... mulhé meu filho num é visual... mas também num 

abusa... que tem cara que aparece pra mulher com cada... primeiro a gente vai jogar 

bola com caras... os caras usam cueca três... quatro... número acima do dele... o 

lema é... cobriu serviu... ((risos)) po cara... num pode... tu já tá ficando velho... a 

água vai evaporando... ((risos)) usa uma cueca box que aperta... aumenta o 

volume... ((risos)) segura o traseiro que já tá murchando... é ou não é? ((risos)) 

esses dia eu me vi só de cueca no espelho.., num guentei... eu falei... sai desse 

corpo que ele não te pertence... ((risos)) (falei) sou eu... eu tô morrendo pelo amor 

de Deus o que/ que isso ((risos)) e eu ganhei uma cueca gente ((sorrindo)) fui pegá 

aí ganhei uma cueca escrito bem assim na perna... El Shaday... ((risos)) fui usá... 

minha mulhé olhô e falou assim... aham... que isso aí? isso não dá tesão em 

ninguém não meu filho... ((risos)) (uma) cueca dessa o todo poderoso na perna... 

que/ que isso... (rapá) oi qu/ que coisa horrorosa... então compre uma cuequinha... 

tem cara que aparece pra muié com aquele cuecão... ainda com um pingo de xixi do 

lado esquerdo... ((risos)) falando pa muié vão... ((risos)) mulé fala... vamo ONDE? 

pelo amor de Deus... num pode gente... outra coisa... aqui... rapidinho... sexo::: ó... o 

texto... eu nem cheguei lá no texto... mas o texto dizia assim... “ora um e outro... o 

homem e sua mulher estavam nus e não se enverGO ((nhavam))... o cara tem 

vergonha::: de ficar pelado da mulé dele... os dois são parceiro... pa fazer coisa que 

ninguém pode fazer por eles... juntinho... é ou não é? “nus e não SENTIAM 

((vergonha)) ver-gonha... intimidade... tu tem que ter intimidade com tua parceira... tu 

que solteiro meu filho... só depois do casório... essa palavra não pra tu... fica 

quietinho... ok? (quem) não tem como apagar não ascenda... ((risos)) namoro tem 

que ser ó... ó... pia-nim... pianim... namora tal... porque sabe como é que é... né... o 

cara quer namora você... que levar você pro escuro pra morder no seu pescoço... 

reprende ele... sai pra lá espírito de vampiro ((risos)) joga por terra esse maligno... 

((risos)) é ou não? é assim que funciona... mas preste atenção... tem que ter int/ tu 

tem intimidade com sua mulé? Precisa levanta a mão não... ((risos)) mas pa falá 

com sua mulé uma coisas assim... queria fazer uma coisa diferente... esses dia 
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minha mulé... falou comigo... fio eu queria fazer um sexo selvagem... ((risos)) falei 

comé que é esse negoço de selvagem? ((risos)) ela tá me devendo isso... né veia? 

((risos)) eu ainda num sei não... senão eu falava... já deu pa notar que eu falava... 

né? ((risos)) mas eu acho legal que NINGUÉM GUENTA MAIS:::... ESSE NEGOÇO 

DE PAPAI E MAMÃE... um em cima o outro embaixo... inh... inh... inh... ((risos)) 

CABÔ::: a paz do senhor... vai dormir::: sai fora rapá... tá na hora do/cê fazer o 

negoço... ah... mas eu já sou duma idade avançada... ABRA-ÃO... carcacinha... é ou 

não é verdade? chegou junto... (Deus) num tem problema com idade não... foi falar 

com Moisés... Moisés falou... eu já sou velho... num dá pa/mim... Deus falou... então 

eu vou arrumar um ajudante po/cê... o irmão... oto veim... ((risos)) Deus/num/... 

pare... tenha intimidade... fale com sua/ sua... amô... que você acha? Vamos fazê 

umas posição diferente... umas cambaiota assim... ((risos)) pa/lá... sei lá... num faz 

um troço muito doido não... senão... tem que chamá o bombeiro.... ((risos)) é o não 

verdade? aí você ai::: ai::: ai... é prazer? não... é câimbra... ((risos)) é ou não é 

verdade? num tô acostumado com esse negoço ((risos))... mas tem que tê/ 

intimidade gente... esse dia aconteceu um negoço legal... minha muié chego em 

casa... confusa... eu falei... que/ que foi fia? Ela falô... eu fui no salão... eu falei... i 

aí... ouvi umas coisa lá... salão sabe como é que é né irmã? haha... eu falei... que/ 

que foi... ela assim... eu/ouvi falando numas bolinha explosiva... ((risos)) falei... 

bolinha explosiva... que negoço de bolinha explosiva é esse rapá? Não... umas 

bolinha explosiva... lubrificante... cheirosa... falei... eu nunca ouvi falá disso não.... 

falei... mas eu vou conversa com alguns amigos... que eu tô fora do mercado há 

vinte anos né? ((risos)) então eu vô.... perguntei uns/amigo... falei... rapaz cês... i::: 

bolinha... i::: ((risos)) fiquei até com vergonha... ((risos)) aí encontrei uma irmã... olha 

comé/que as coisa são... uma senhora veio falar comigo... cinquenta e alguma 

coisa... eu filho... eu tô... eu vô largá meu marido... eu falei por que minha senhora? 

não porque eu entrei na menopausa... meu filho... e eu tô com ressecamento vaginal 

terríve... um troço... assustadô... e tá me machucando... eu num quero nada 

cum/ele... aí ele tá achando que rumei outro... irmão... aí eu vô largar esse home... 

num guento mais não... humilhação... eu falei... eu vou ajudar a senhora... ela falô... 

me ajudá como? ((risos)) falei vou da uma bolinha explosiva pa senhora ((risos)) leva 

essa bolinha explosiva... depois a senhora fala comigo... encontrei com ela quinze 
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dias depois... e aí irmã comé/tá? meu filho... eu tô numa explosão to-TAL::: ((risos)) 

meu velhim... tá ( ) tá que tá... graç/ uma bolinha só salvô... oia bem... intimidade... 

fala que (você)... ah... é a mãe dos meus filho... pergunta/ela se ela gosta meu 

filho... é ou não é? mas tem cara que faz tudo certinho e a mulhé fala pra ele... 

assim... vai deitá que depois eu te chamo... pô o cara pensa... vô deitá... vô deitá::: 

ela vai me acordá... vai se um... a melhor coisa... ahã... na hora dela deitá... ela vem 

assim ó... Senhor não deixa ele... acordá não... Pai... ((risos)) (outro) dia de manhã... 

tá a mulhé roncano::: a gente acorda... se a tua mulhé manda você deitá primeiro 

campeão... deite atravessado na cama ((risos)) os pés vão ficá po lado de fora... 

mas se ela quiser deitá ela te acorda... e tu dá um bote... ((risos)) é ou não é 

verdade? senão... ela que durma toda torta notro canto... o problema é dela... 

((risos)) nos temos... quem veio aqui pra aprendê? levante a mão... nós temos 

quatro grandes... dúvidas... no relacionamento sexual... pelo/menos é o que as 

pessoas mais me pergunta... e eu não costumo esclarecê... vou esclarecê... né? 

mas eu não costumo falar assim... eu falo mais em encontro de casais... mais são 

quatro dúvidas interessantes... que as pessoas mais me pergunta... às vezes eu pa/ 

abro... pra abrir perguntas... escrevendo... porque falando ninguém pergunta... é ou 

não é? a não ser aqueles que usam aquela técnica... assim.... o meu primo... 

((risos)) mas quando eu mando, escreve... gente... mas/ eles perguntam... ( ) e 

quatro perguntas me chamaram muito a atenção... primeiro... posso usá uma 

fantasiazinha pra apimentar o relacionamento? segundo... posso levar a minha 

esposa num motel? terceiro... posso fazer sexo oral? quarto... posso fazer sexo 

anal? essas quatro perguntas... tem gente que tem muita dúvida disso... e comé/que 

vai falá uma coisa dessa... tem que se/ eu... ((risos)) tem que se/ eu... Deus esco/ eu 

num queria gente... ((risos)) falei... Senhor é um negoço difícil... pastor Josué tá/i... 

((sorrindo)) é ou não é verdade? mas não... sou eu... vamo aí... posso usa uma 

fantasia? tem nada que desabone a fantasia não... ah eu queria apimentá... me 

vestir de onça... então se vista de on-ça... ele pega a espingarda dele e vai caçá 

você... ((risos)) é ou não é verdade? vai rancar seu coro... num tem nada de errado 

nisso... o que num pode é o desejo ser transferido pra fantasia... o desejo sempre 

tem que estar... no corpo do cônjuge... mas se eu quero me vestir de ninja... ((risos)) 

de Batman... chicote... esses dias uma pessoa falô comigo assim... eu tinha vontade 
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de brincá com vela acesa... pingando em cima... ((risos)) hahahahaha... eu falei... é 

umas coisa interessante... cada doido com sua mania... num sô eu que vou 

interferir... então se cê tem uma fantasia... posso levá a minha esposa no motel? 

NÃ-O... motel não é lugá de levá mulhé... esposa... porque... é simples... noventa e 

nove por cento... senão cem... pra arredondar... ou noventa e nove vírgula nove por 

cento dos relacionamentos mantidos em motéis... são extraconjugais... 

homossexuais... e um ambiente de um motel... é totalmente demoníaco... local de 

adultério... é ou não é verdade? local de fornicação... cê vai deitá... cê pode tá 

deitando numa cama agora... onde duas horas atrás tinham dois homens fazendo 

sexo... isso é um absurdo... então... não pode... qué levar.. sua mulhé pa/algum 

lugar... leve para uma pousada... gaste um pouquinho de dinheiro... a mais... seu 

pão-duro.. ((riso)) pague um jantar pra ela... depois do jantá... janta ela... ((risos)) é 

assim que funciona... é ou não é? é::: então... não leve... motel... não... sexo oral 

pode fazer ou não pode? isso é um problema gente... e eu aí... falei assim... eu vô 

falá disso tenho que achá um versículo que manda fazê... ((risos)) então puxei na 

bíblia... vamo lê ouve::: os/outro falando... e vamo lá... aprendendo... num achei... 

não... nenhum versículo que manda fazê... eu falei... num manda... não... falei... 

agora vô tentar achá um que manda num fazê... ((risos)) aí procurei um montão 

também... li... também não achei... não... aí falei... i/agora? o Senhor num falô qu/era 

pa fazêe... mas também... não falô que era pa num fazêe... aí eu achei um (trecho) 

interessante de primeira. Pedro... capítulo três... que diz... “coabitai com as vossas 

mulheres... com entendimento pra que não sejais... né?... rejeitadas as suas 

orações”... eu falei... esse negoço di... tem coisa que eu e minha muié... e ninguém 

tem nada a ver com isso... é com entendimento... sexo oral... é tu e tua esposa 

campeão... é ocê olhá pra ela e fala assim... que cê acha disso aí? ((risos)) eu... eu 

botá a boca nisso aí... não... meu filho... ((risos)) eu num boto a boca nisso aí... 

não... ((risos)) éca... éca... eu botá a boca nisso... nem morta... ((risos)) teve 

ACORDO? ((não)) então pra você é? proibido... num teve acordo... ninguém é 

obrigado a fazer o que num qué/... agora... às vezes você fala assim... que/ que cê 

acho disso ái? heim? aí o oto fala assim... ó... eu... eu... eu boto a boca nisso aí::: 

((risos)) eu boto... eu boto... eu... eu.. eu tenho corage... ((risos)) aí o oto fala assim... 

se ocê bota eu boto também... é... ((risos)) eu boto... ((risos)) então meu filho... toma 
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um banho de vencedor... e parte pa dentro... ninguém tem nada a ver com isso... 

não... ((risos)) porque tem gente... que vem expor... só as suas preferências... eu 

num gosto... eu digo pra ninguém... fazer... eu gosto... eu digo... num tô te dando a 

minha... num interessa... o que faço com a minha muié... só nós dois... e os anjos ao 

redor... ((risos)) é ou não é? mas tem::: é tu e tua mulhé... meu irmão... AH::: 

irmão::: mas a boca é santa... é... mas se o senhor botá a boca numa vagina... o 

senhor sujou a vagina... tem mais bateria no dente... na bochecha... na língua... do 

que na vagina... se tem alguém que é santa... aí... ((risos)) se fosse a nível de 

pureza... é ou não é? ah... irmão... “mas todas as coisas me são lícitas... mas nem 

todas me convém”... sim... sim senhor... pode dá câncer de boca... pode dá herpes... 

pode dar prazer... pode virar o zoim... ((risos)) pode dá um montão de coisa boa... 

você num sabe que tipo de relacionamento a pessoa tem... se ela é frígida... se o 

cara tem problemas de ereção... você num sabe... se o cara tem problema de 

ejaculação precoce... aliás tem pomada aí de vinte me/réis... pa ejaculação 

precoce... é::: fio... pode mudá a sua história... ((risos))... agora... pode fazer sexo 

anal... aí num pode... não... sexo anal é sodomia... aí não... aí também... é um 

absurdo... né gente? tamém.. bom/ a grosso modo... me perdoa.. porque eu sou à 

vezes::: tá... mas deixa eu explicá pra você o sexo anal... imagine que isso aqui 

fosse um montão de bosta... ((apontado para o microfone)) ((risos)) isso aqui... ó... 

esse microfone... aí tem um buraquinho aqui que não... não deixa você vê as bosta... 

((risos)) aí você enfia seu pintim no buraquim e fica passando ele no meio das 

bosta... ((risos)) você com playground tão limpim... tão cheirosim... tão pertim... pa 

que/ que cê vai brincar na fossa... ((risos e aplausos)) poxa gente... me perdoem os 

mais conservadores... então num pode poxa... e pa mim termina... eu tô em cima da 

hora... aqui.. deixo/falá eu falei... quatro... mas só falei três... o último grande inimigo 

da famí/ do casamento.. a família... os a-gre-ga-dos::: tem gente que casa e vão 

morá com parente... gente... é fantástico... morá com parente... o homem é o único 

animal que se mete na vida dos parente... depois de adulto... cumé que cê discute 

relacionamento morando na casa dos/otro... ((entre dentes)) miseráve... quero te 

rebentar... seu filho faz bagunça... hora que sua vó saí... eu te pego garoto... com/é 

que faz sexo morano na casa dos/outro e toma baim depois... sai do quarto igual 

bandido... ((risos)) sh::: o ato sexual num pode ter nem uma sonoplastia... ((risos)) 
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tivé algum barulho... ((sons imitando o ato sexual)) sh::: ((risos)) VAI ACORDA 

OS/OTRO... aí tem que fazer assim ó... (( prendendo a respiração)) isso dá um 

AVC... um aneurisma... é ou não é verdade? ((risos)) é::: e tem aqueles que moram 

no memo quintal... gente... é lindo... né? domingo à tarde... você compra uma Coca-

Cola dois litro e meio... toma um copo... sai pa trabalha... na segunda feira... 

segunda de tarde tu tá pensando vô chegá em casa... tomá minha Coca-Cola... só 

que você foi trabalhar... mas em casa ficou um cunhado paralítico... é... o paralítico 

não... o camarada sem obrigação... né? pensa um à toa... anda o dia inteiro com a 

gaiola de passarinho... tui tui... tiu tiu ((risos)) he he ((sorrindo)) esse cara vai tomar 

sua Coca-Cola... ((risos)) um para-si-ta... é ou não é? vai comê seu pudim... cê mora 

no mesmo quintal tu tem um filho... que tal ter mais cinco criança... tu pa dá um 

Danoninho pro teu filho... tem que prendê ele no banheiro... e fala... come que eu te 

dou cobertura... ((risos)) isso é família... gente... isso é relacionamento... ((risos)) é 

disafiador... é di-sa-fi-a-dor... vale um amém? ((resposta do auditório: amém)) fecha 

seu olhos... aí... agora... pode fechá que ninguém vai pegá nada teu... não... 

((risos))... Senhor nosso Deus... Pai... aí está Tua palavra... que ela possa ser 

conduzida... à/análise... à observação... mas prin-ci-pal-mente... à aplicação... 

daquilo que foi aceito e bem recebido... muito obrigado... eu Te louvo por ter me 

trago aqui... espero que aquilo que eu falei seja de benefício... pra todos aqueles 

que ouviram... muito obrigado por tudo, Senhor... eu Te louvo... Te agradeço... por 

aquilo que o Senhor tem feito por mim... que Deus Te abençoe... ((aplausos)). 


