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POESIA TROVADORESCA
Entre os séculos xii e xiv, os trovadores portugueses e galegos, mas 

não só, compõem cantigas destinadas a ser musicadas e cantadas.  
As cerca de 1680 cantigas que hoje se conhecem distribuem-se, na 
grande maioria, por três géneros maiores: as cantigas de amigo, as de 
amor e as de escárnio e maldizer.

  OS génEROS

 1. Cantigas de amigo

 •  Nestas cantigas, o sujeito poético é uma donzela de origem popular, que, 
de forma aparentemente simples e espontânea, fala sobre os incidentes da sua 
vida amorosa. (De notar que, na realidade, a composição é elaborada por um 
trovador.)

 •  Assim, a jovem pode referir-se às suas tentativas de seduzir o amigo, por exem-
plo, através da dança. São também frequentes as alusões aos encontros com o 
amado. Em contrapartida, muitas vezes a figura feminina mostra-se profunda-
mente angustiada pela ausência do amigo (eventualmente por ter partido para a 
guerra com o rei ou o senhor que servia) e pela falta de notícias. Noutros casos, 
exprime o seu desalento pela indiferença do amigo ou mesmo a sua fúria pelas 
mentiras e traições.

 •  Estas donzelas viviam num ambiente rural, motivo por que, nestas cantigas, 
temos frequentemente um cenário natural. Locais como a fonte e o rio, distantes 
de olhares indiscretos, são propícios aos encontros amorosos. No entanto, a natu-
reza tem, muitas vezes, um papel que ultrapassa largamente o de mero cenário: 
ou é personificada, surgindo como confidente da donzela (o que implica não só 
ouvi-la, mas, também, por vezes, responder às suas interpelações), ou tem um 
valor simbólico fundamental na construção do sentido do poema (por exemplo, 
a referência ao cervo pode ser entendida como uma representação/alusão velada 
ao elemento masculino — isto é, ao amigo).

 •  Em algumas destas cantigas, pode também ser feita referência a um espaço pró-
ximo da capela, aonde as donzelas acompanham a mãe em romaria, na espe-
rança de aí encontrarem o amigo. 

 •  Além da natureza, a figura feminina pode também ter como confidentes as ami-
gas ou então a própria mãe, situação que é, no entanto, mais rara, dado que esta 
surge sobretudo no papel de protetora da virtude da filha, tendo, consequente-
mente, a função de vigiá-la.

	 Estrutura	formal

 •  em termos formais, em geral, as cantigas de amigo têm um refrão — isto é, um 
verso que se repete no fim das estrofes ao longo de toda a composição. No 
entanto, existem também cantigas de mestria, ou seja, composições sem refrão.

 •  Tradicionalmente, as cantigas de amigo são também paralelísticas. Neste tipo de 
composição, a unidade rítmica e de sentido não é a estrofe — um dístico com 
refrão —, mas o par de estrofes, como se pode ver no esquema aqui apresentado. 
Dentro deste par, ambos os dísticos revelam significados muito próximos, tendo 
apenas pequenas variantes (assinaladas como a’, b’, c’). Na maioria das vezes, variam 
apenas as palavras da rima, que são de vogal tónica «a» num dos dísticos  
de cada par e «i» ou «ê» ou «ô» no outro. Neste tipo de estrutura, o último verso  

Iluminura medieval — 
Cantigas de Santa Maria 
(século xiii).
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do primeiro dístico (b) é retomado no primeiro verso do segundo par (estrofe 3);  
a este processo dá-se o nome de leixa-pren. Nas composições com paralelismo, 
a  progressão do pensamento verifica-se apenas no segundo verso das estrofes 
ímpares (estrofe 3, c). (Cf. poemas «Ondas do mar de Vigo» e «Levad’, amigo, 
que dormides as manhanas frias».)

 2.  Cantigas de amor

 •  Trata-se de um género das cantigas 
trovadorescas em que o tema central é 
o amor, e o sujeito poético, um homem 
que expressa os seus sentimentos. Por 
outro lado, partilha com os outros dois 
grandes géneros da poesia trovadoresca 
a característica de associar o poema ao 
canto e à música. 

 •  As cantigas de amor remetem para o 
ambiente e a linguagem de corte. Este 
género tem origem no Sul de França — 
na região da Provença, mas não só — 
e ganha caracte rísticas próprias quando 
chega à Península Ibéria e é cultivado 
por compositores locais. (Recorde-se 
«Proençaes soem mui bem trobar», de 
D. Dinis.)

 •  Nestas cantigas cultiva-se o amor cortês (cf. Glossário, na página 61), um ideal 
amoroso marcado por convenções e por algum artificialismo, em que o apaixo-
nado diz servir a sua amada numa relação de vassalagem amorosa.

 •  Mais do que situações ou episódios, as cantigas de amor procuram representar o 
estado emocional e a vivência psicológica do amador bem como o discurso que 
os exprime. Esse sentimento pode ser contraditório: o eu poético afirma nas suas 
composições que ama e sofre ardentemente («coita de amor»); ora tem espe-
rança ora desespera e queixa-se de não ter a atenção da amada; diz morrer de 
amor ou enlouquecer. (Cf. «Se eu podesse desamar» e «A dona que eu am’e 
tenho por senhor».) No entanto, espera sempre uma recompensa da dama, um 
sinal do seu afeto. 

 •  A mulher é uma figura referida em termos abstratos e em poucos casos 
é descrita. A dimensão corpórea da personagem feminina e a faceta carnal do 
amor estão grandemente arredadas deste género poético. Frequentemente  
a dama é idealizada pelo poeta e as suas virtudes morais são elogiadas. 

	 Estrutura	formal

 •  No que diz respeito à forma, as cantigas de amor estão, geralmente, organiza-
das em três ou quatro estrofes de sete versos, podendo estes versos ser de sete, 
oito ou dez sílabas. Dominam as cantigas de mestria (cf. Glossário, na página 61), 
mas há também cantigas de amor de refrão.

 3.  Cantigas de escárnio e maldizer

 •  Diferentemente dos dois géneros anteriores, que elegem o amor como tema cen-
tral, as cantigas de escárnio e maldizer são composições satíricas que expressam 
uma crítica a comportamentos e vícios da época. Trata-se de poemas que docu-
mentam de forma muito rica os costumes e a linguagem da sociedade do Noro-
este da Península Ibérica dos séculos finais da Idade Média.

Em 1990, Harvey Sharrer, Professor da Universidade  
da Califórnia (EUA), descobriu na Torre do Tombo,  
em Lisboa, um pergaminho com sete cantigas de amor  
de D. Dinis com notação musical. O documento recebeu  
o nome de Pergaminho Sharrer.

PARA SABER mAIS

Pergaminho Sharrer (fim do século xiii-princípio do xiv).
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•  Criticam-se sobretudo personagens e comportamentos 
da corte: os maus trovadores, os guerreiros cobardes, os trai-
dores, os incompetentes ou a fealdade de algumas damas. 
Mas a sátira atinge também figuras exteriores à corte  
e, na prática, nenhum estrato social ou ofício deixa de ser 
fustigado.

•  Encontramos vários temas no conjunto das cerca de 430 
cantigas de escárnio e maldizer conhecidas, segundo tratem 
acontecimentos históricos (ou histórico-militares), costumes 
sociais, hábitos pessoais, polémicas entre trovadores e a 
paródia das cantigas de amigo e de amor.

•  Assim, as próprias cantigas e os seus compositores são 
frequentemente assunto dos poemas deste género. Como  
foi referido, os trovadores e jograis são postos a ridículo  
(«Foi um dia Lopo jograr») e as convenções do amor cortês 
são alvo de zombaria («Roi Queimado morreu com amor», 
«Ai, dona fea, fostes-vos queixar»).

•  Segundo a Arte de Trovar (cf. Para saber mais, na página 
57), nas cantigas de escárnio a sátira é realizada através  
de «palavras cubertas» (palavras ou expressões com duplo 
sentido), enquanto nas cantigas de maldizer a crítica é feita 
sem recurso a esse equívoco.

	 Estrutura	formal

 •  Formalmente, as cantigas de escárnio e maldizer tendem a ser cantigas de mes-
tria, mas quase um terço do conjunto inclui refrão.

 A lIngUAgEm DAS CAnTIgAS TROVADORESCAS

Como já foi referido, as cantigas trovadorescas são compostas em galego- português; 
daí a presença de termos e expressões que hoje vemos como arcaicas. Ficha 1

As cantigas de amigo exibem um vocabulário mais simples e familiar, associado 
a cenários campestres e domésticos e às vivências quotidianas de personagens popula-
res: as «madres», as filhas, o «amigo», as flores, a «fontana», o mar, a ermida entre 
outros. Predomina a construção de frase simples ou a coordenação. Esta aparente sim-
plicidade não desvaloriza a grande beleza destes poemas nem significa que eles deixem 
de explorar símbolos com forte significado (a água, as aves, as estações, os cervos)  
e a expressividade de recursos estilísticos como a apóstrofe, a personificação, a alitera-
ção e a assonância.

Em contraste com o género anterior, as cantigas de amor são poemas mais elabo-
rados, que se socorrem de construções de frase mais complexas. Recorrem frequente-
mente à subordinação e a vocábulos e expressões cultos, alguns de origem provençal 
(«sen», «drudo», «prez», «parlar», etc.). Nestas composições, o eu poético exprime os 
seus sentimentos complexos, quando não contraditórios, ou apresenta argumentos 
sobre os motivos por que sofre.

A linguagem satírica das cantigas de escárnio e maldizer associa-se frequente-
mente ao sarcasmo e ao humor das composições e recorre a trocadilhos (expressões 
com dois sentidos) e, não raro, a termos obscenos. Exploram-se também os diminutivos 
e os aumentativos como forma de apoucar a figura ridicularizada.

Hieronymus Bosch,  
As Tentações de Santo Antão 
(c. 1500), pormenor.
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SERMÃO DE SANTO ANTÓNIO [1654],  
do PADRE ANTÓNIO VIEIRA

  OS SERMÕES E A MENSAGEM CATÓLICA NO SÉCULO XVII

	 •	 	Nos	países	do	Sul	da	Europa,	o	século	XVII	foi	uma	época	de	grande	religiosi-
dade,	marcada	pelo	espírito	da	Contrarreforma.	O	Catolicismo	desencadeou	
uma	defesa	dos	seus	princípios	e	da	sua	doutrina	(especialmente	contra	as	
correntes	do	Protestantismo	cristão,	que	o	questionavam)	e	recorreu	a	várias	
estratégias	e	meios	para	os	difundir.	Numa	época	em	que	poucos	liam,	os ser-
mões foram um poderoso veículo de propagação da mensagem cristã e dos 
valores do Catolicismo.

	 •	 	Muitos	sermões	de	Vieira,	como	o	Sermão de Santo António,	de	1654,	abordam	
assuntos	sociais	e	políticos	associados	a	questões	religiosas,	como	a	doutrina	
cristã,	a	salvação	e	o	pecado.	Os	temas	sociais	e	políticos	vão	da	injustiça	e	dos	
valores	humanos	até	ao	estado	do	Reino.	

	 •	 	Neste sermão de Vieira,	os	assuntos	religiosos	e	sociopolíticos	articulam-se	
para	tratar	os	comportamentos condenáveis	que	tanto	dano	causam	na	comu-
nidade,	mas	também	para	apontar	exemplos que contribuiriam para fazer um 
mundo melhor e para os crentes alcançarem a salvação.

	 •	 	A	mentalidade	barroca	caracterizava-se	por	uma	profunda	religiosidade,	por	
uma	forte	ideia	de	pecado	e	por	um	grande	receio	da	morte.	As	artes	visuais	e	
literárias	estavam	imbuídas	do	espírito	da	ostentação	e	do	excesso.	Na	literatura	
(p	oesia,	oratória,	etc.),	essa	ostentação	exibia-se	através	da	forte	carga	retórica	
da	linguagem	e	do	virtuosismo	com	que	o	autor	cultivava	a	arte	de	falar	em	
público	(cf.	páginas	20-26	do	manual).

  OS OBJETIVOS DA ELOQUÊNCIA

	 •	 	Os	sermões	do	Padre	António	Vieira	e	de	outros	oradores	eclesiásticos	do	século	
XVII	viviam,	por	um	lado,	do	admirável	virtuosismo	das	palavras;	e,	por	outro,	 
da	teatralidade	do	pregador	quando	proferia	o	seu	discurso	a	partir	do	púlpito.

	 •	 	A	eloquência	é	a	arte	de	bem	falar.	Vieira	e	os	oradores	do	seu	tempo	investiam	
bastante	nesta	arte,	exibindo	a	habilidade	e	o	engenho	com	que	usavam	as	
palavras	e	as	ideias	para	construir	os	seus	argumentos.	Recorriam	fortemente	
à retórica,	que	é	a	arte do discurso e	os	recursos	expressivos	que	estavam	 
ao	seu	serviço.

	 •	 	Podemos	identificar	os	três grandes objetivos do sermão religioso	através	de	
três	termos	latinos:	docere,	delectare,	movere.

docere (ensinar) delectare (agradar) movere (influenciar)

•	  Ensinar	a	doutrina	cristã.
•	 	Dar	a	conhecer	o	texto	bíblico.

•	 	O	objetivo	era	conseguir	 
que	os	cristãos	seguissem	 
os	ensinamentos	de	Cristo	 
e	os	praticassem	no	quotidiano.

•	 	O	orador	procurava	
agradar	aos	ouvintes	 
ou	mesmo	deslumbrá-los 
com	as	suas	palavras	 
e	o	seu	raciocínio.

•	  Persuadir	os	ouvintes	
(fiéis)	e	influenciar  
o	seu	comportamento.
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Giuseppe	Arcimboldo,	O almirante	(século	XVI).

  INTENÇÃO PERSUASIVA E EXEMPLARIDADE

	 •	 	O pregador tinha de ser visto pela comunidade como um 
exemplo de vivência cristã e de cumprimento das regras 
religiosas.	O	seu	carácter	ético	e	a	sua	conduta	moral	deviam	
ser	uma	referência	para	o	rebanho.

	 •	 	No	Sermão de Santo António,	Vieira	tira	partido	da	figura	
ímpar	que	foi	Santo António de Lisboa	(ou	de	Pádua).	O	seu	
trabalho	pastoral	serve de inspiração para Vieira,	não	só	pelo	
sucesso	que	teve	na	sua	pregação	e	na	sua	atividade	de	mis-
sionação	mas	também	nas	adversidades	e	nas	dificuldades	
que	sentiu.

	 •	 	António	Vieira	sente	dificuldades	análogas	no	seu	trabalho	de	
pastor	no		Brasil —	num	jogo	de	palavras,	encontra	mesmo	
uma	semelhança	das	situações	 ligada	à	 identidade	dos	
nomes.	Como	Santo	António	em	Arímino,	o	jesuíta	também	
não	consegue	fazer	passar	a	mensagem	cristã	e	humanista	
aos	colonos	do	Maranhão,	que	escravizam	e	maltratam	os	
Índios.	

	 •	 	Ainda	que	a	conduta	e	o	exemplo	de	Vieira	sejam	irrepreensíveis,	a	sua	«pes-
soa»	e	a	sua	palavra	não	dão	fruto	entre	os	colonos,	e	o seu trabalho persuasivo 
não obtém os resultados que ele espera.	O	jesuíta	não	falha	pelo	exemplo	nem	
pelas	palavras;	quem	falha	é	o	seu	rebanho	por	insensibilidade,	interesse	pró-
prio	e	afastamento	da	doutrina	cristã.	

	 •	 	Assim,	três	dias	após	ter	pregado	o	célebre	sermão,	Vieira	embarca	para	Lisboa	
para	tentar	resolver	política	e	diplomaticamente	o	que	não	conseguira	resolver	
pela	via	religiosa	e	moral.

	 •	 	A	um	terceiro	nível,	o	exemplo	vem	também	de	Cristo	e	das	Escrituras	—	tanto	
do	Velho	como	do	Novo	Testamento.	Recorre-se aos ensinamentos e aos epi-
sódios da vida de Jesus para apontar modelos de comportamento aos ouvin-
tes,	mas	também	para	dar	força	e	autoridade	aos	seus	argumentos.

 CRÍTICA SOCIAL E ALEGORIA

	 •	 	No	Sermão de Santo António [1654],	o	Padre	António	Vieira	recorre	à	alegoria,	
um	recurso	expressivo	em	que	um	conjunto	de	imagens	concretas	(termos,	
ações,	personagens)	serve	ao	autor	para	transmitir	uma	realidade	abstrata.	
Neste	caso,	o pregador visa criticar os seus ouvintes,	que	são	comparados	aos	
habitantes	da	cidade	de	Arímino,	em	Itália.	Com	efeito,	tal	como	o	povo	desta	
localidade	se	insurgiu	contra	Santo	António,	por	este	denunciar	os	seus	peca-
dos	nas	suas	pregações,	também	o Padre António Vieira é hostilizado pelos 
habitantes do Maranhão	—	não	só	por	criticar	os	seus	defeitos,	mas	também	
por	defender	a	libertação	dos	Índios	da	escravatura.	

	 •	 	Assim,	Vieira,	no	dia	de	Santo	António,	ao	invés	de	pregar	sobre	ele,	propõe-se	
a	pregar	como	ele:	já	que	o	santo,	perante	a	revolta	dos	seus	interlocutores,	
decidiu	ir	pregar	aos	peixes	—	o	que	deu	origem	a	um	dos	seus	milagres,	na	
medida	em	que	estes	vieram	ouvi-lo	—,	também	Vieira irá simular que dirige o 
seu sermão aos peixes.	Através	desta	alegoria,	irá representar metaforicamente 
os pecados do seu auditório, criticando-o ferozmente.	Com	efeito,	até	nos	
momentos	em	que	tece	louvores	aos	peixes	denuncia	os	pecados	dos	homens.	
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	 •	 	Ao	propor-se	a	pregar	como	Santo	António,	o	Padre	António	Vieira	coloca-se,	
engenhosamente,	em	paralelo	com	o	santo	(de	notar	que,	inclusivamente,	a	
coincidência	de	nomes	é	muitas	vezes	utilizada	para	causar	este	efeito	de	
sobreposição,	de	tal	forma	que	o	pregador,	embora	esteja	a	falar	de	Santo	Antó-
nio,	parece	estar	implicitamente	a	falar	de	si	próprio).	Deste	modo	se	acentua	o	
facto	de	que	o único objetivo do Padre António Vieira é,	à	semelhança	do	que	
sucedia	com	Santo	António,	libertar os seus ouvintes do pecado e reconduzi-
-los ao caminho da salvação.	Assim,	é	sublinhada	a	virtude	de	Vieira,	bem	
como	a	dimensão	injusta	da	hostilidade	demonstrada	pelos	habitantes	do	Mara-
nhão	em	relação	a	este	pregador.

	 •	 	No	Sermão de Santo António	de	1654,	Vieira denuncia comportamentos con-
denáveis e pouco cristãos dos colonos do Maranhão.	Mas	as críticas servem 
para todos os homens.	Dirigem-se	acusações	aos	arrogantes,	aos	oportunistas,	
aos	ambiciosos	e	aos	traidores.

	 •	 	Mas	Vieira aponta também a conduta virtuosa que um bom cristão deve 
seguir.	Salientam-se	entre	essas	virtudes	a	crença	em	Deus,	a	persistência	na	
fé	e	o	respeito	pelas	regras	do	Cristianismo.

	 •	  A crítica social é representada através da alegoria,	porque	os	peixes,	as	naus	
e	outros	elementos	que	surgem	neste	Sermão	vão	aludir	metaforicamente	aos	
pecados	mas	também	às	virtudes	dos	homens	(cf.	«Visão	global	do	Sermão  
e	estrutura	argumentativa»,	páginas	28-29	deste	livro).

  LINGUAGEM, ESTILO E ESTRUTURA

 1.  O discurso figurativo e outros recursos expressivos

•	 O	estilo	dos	autores	do	período	barroco	(de	fim	do	século	XVI	a	meados	 
do	XVIII)	caracteriza-se,	grosso modo,	pela	ousadia	das	associações	de	metá-
fora	e	imagens,	pela	complexidade	da	construção	frásica	e	da	articulação	de	
ideias,	pela	ostentação	do	vocabulário	e	pelo	grande	investimento	em	recur-
sos	estilísticos,	em	suma,	pela	pesada	presença da retórica.

•	 Encontramos	duas	tendências	no	estilo	dos	autores	barrocos	que	marcam	
também	presença	nos	sermões	de	António	Vieira:

  a)	 	o	concetismo,	que	se	manifesta	na	construção	de	associações originais 
e surpreendentes entre ideias e entre conceitos	e	a	sua	tradução	em	
linguagem.

  b)	 	o		cultismo,	que	se	exprime	na	linguagem	complexa,	rebuscada,	que	se	
traduz	na	forte	carga retórica do discurso,	em	que	primam	o	gosto	pelo	
jogo de palavras	e	o	abuso	das	metáforas	complexas,	das	hipérboles,	
das	antíteses,	do	paralelismo	frásico,	etc.

•	 Na	sermonística	seiscentista,	a	linguagem	e	a	teatralidade	do	orador	encon-
tram-se	ao	serviço	da	função persuasiva do sermão	—	a	função	de	conven-
cer	os	ouvintes	a	seguir	a	doutrina	cristã	e	a	pôr	em	prática	os	seus	ensina-
mentos.	O	pregador	 recorre	à	argumentação	para,	com	virtuosismo	 
e	argúcia	intelectual,	desenvolver	as	razões	que	expõe.	Deste	modo	exibia	 
a	sua	habilidade	na	forma	como	trabalhava	uma	linguagem	requintada.	 
A	isto	se	chamava	o	discurso  engenhoso.

•	 Consequentemente,	o	discurso	dos	pregadores	utiliza	recursos	linguísticos	
e	não	linguísticos	(gestos,	tom	de	voz,	etc.)	que	ajudam	a	sustentar	a	função 
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apelativa	da	linguagem.	A	palavra	tinha	um	papel	fundamental	nas	finalida-
des	de	um	sermão:	ensinar	o	ouvinte	(docere),	deslumbrá-lo	(delectare)  
e	influenciar	os	seus	comportamentos	(movere)	(cf.	página	24	deste	livro).	

•	 Vieira socorre-se da linguagem figurativa para veicular as suas ideias,	para	
deslumbrar	os	seus	ouvintes	e	para	os	persuadir.	A	comparação	e	a	metáfora 
são	recursos	expressivos	centrais	no	trabalho	de	associação	original	de	ideias,	
de	conceitos	e	de	situações	que	faz	avançar	o	Sermão:	«O	polvo	com	aquele	
seu	capelo	na	cabeça	parece	um	monge»	(comparação);	«Esta	é	a	língua,	
peixes,	do	vosso	grande	pregador,	que	também	foi rémora vossa»	(metáfora).

•	 Como	já	foi	explicado,	a	alegoria	é	a	estrutura	que	organiza	o	Sermão de 
Santo António.	Assim,	ao	usar	os	peixes,	a	pesca,	o	sal	com	símbolos  
e	associando-os	a	comparações	e	metáforas,	Vieira	vai	apresentando	uma	
realidade	figurada	que,	de	facto,	pretende	aludir	a	ideias	sociais	e	religiosas	
do	seu	mundo:	os	homens	(peixes)	pecam	de	diferentes	formas	porque	não	
seguem	a	doutrina	cristã	e	os	bons	exemplos,	e	os	comportamentos	sociais	
corrompem-se,	degradam-se.	Por	seu	lado,	os	pregadores	(o	sal)	também	
não	são	bem	sucedidos	no	seu	trabalho	de	preservar	os	homens	do	pecado.

•	 Neste	sermão	fortemente	retórico,	outros	recursos	expressivos	ganham	
especial	importância.	A	antítese	assume-se	como	outra	forma	de		associação	
de	ideias,	desta	vez	pelo	contraste	e	pela	oposição	e	não	pelas	semelhan-
ças.	Afirma	Vieira	que	o	polvo	«traçou	a	traição	às	escuras,	mas	executou-a	
muito	às	claras»	ou,	noutro	passo,		surpreende-se	quando	conclui:	«Tanto	
pescar	e	tão	pouco	tremer!»	(Muitos	aproveitam-se	do	que	não	lhes	é	legí-
timo	e,	ao	contrário	do	peixe	torpedo,	não	receiam	a	perdição.)

•	 O	pregador	revela	também	o	seu	engenho	no	uso	da	palavras	quando,	para	
tornar	o	sermão	mais	persuasivo,	procura	conquistar	os	ouvintes	não	apenas	
pela	racionalidade	dos	argumentos	mas	também	pela	forte	carga emocional 
que	deles	se	desprende.	Para	o	conseguir,	explora	frases exclamativas 
(e	interjeições)	que	comovem	o	auditório	(«Oh,	maravilhas	do	Altíssimo!	 
Oh,	poderes	do	que	criou	o	mar	e	a	terra!»,	«Peixes!	Quanto	mais	longe	dos	
homens,	tanto	melhor;	trato	e	familiaridade	com	eles,	Deus	vos	livre!»).	Tam-
bém	as	frases  interrogativas	e	as	apóstrofes	procuram	implicar	o	ouvinte	no	
que	é	dito	e,	não	raro,	fazem-no	sensibilizando-o	de	forma	emotiva:	«com	
que	rosto	hei	de	aparecer	diante	do	Seu	divino	acatamento,	se	não	cesso	de	
O	ofender?»	ou	«É	possível	que	os	peixes	ajudam	à	salvação	dos	homens,	e	
os	homens	lançam	ao	mar	os	ministros	da	salvação?».	Um	exemplo	de	após-
trofe	é	«dividirei,	peixes,	o	vosso	sermão	em	dois	pontos».

•	 Os	afetos	e	as	emoções	conquistam-se	também	neste	sermão	através	da	
representação	por	palavras	do	efeito visual	das	descrições	e	da	narração	de	
episódios,	do	uso	da	ironia	para	criticar	os	pecadores,	do	exagero	como-
vente	das	hipérboles	e	nos	hipérbatos	(cf.	páginas	344-346	do	manual).

•	 Efeito	emotivo	e	persuasivo	era	também	o	que	Vieira	pretendia	desencadear	
com	as	enumerações	que	introduziu	no	Sermão.	Vincava	assim	os	seus	
argumentos,	demonstrando	as	várias	formas	como	os	homens	pecavam	e	
como	erravam:	«	também	nelas	[nas	terras]	há	falsidades,	enganos,	fingi-
mentos,	embustes,	ciladas	e	muito	maiores	e	mais	perniciosas	traições.»	
Algumas	dessas	enumerações	transformavam-se	em	gradações	quando	 
a	sequência	de	elementos	ia	em	ordem		crescente	e	arrebatava	ainda	mais	
o	embevecimento	do	público:	«[o	polvo	é]	um	monstro	tão	dissimulado,	tão	
fingido,	tão	astuto,	tão	enganoso	e	tão	conhecidamente	traidor!»
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Conteúdos literários

ESTRUTURA 
INTERNA

ESTRUTURA 
EXTERNA

SÍNTESE DOS CONTEÚDOS

Partes do Sermão Capítulos

Exórdio

(primeira	parte	
de um	discurso	
retórico,	na	qual	 
se	apresenta	 
a	matéria	 

a	desenvolver)

Capítulo I

•	Apresentação	do	conceito	predicável:	«Vos estis sal terrae»  
(citação	bíblica	que	serve	de	ponto	de	partida	para	o	Sermão).

•	Explicação	do	título	do	Sermão:	no	dia	de	Santo	António,	em	vez	 
de	pregar	sobre	o	santo,	pregará	como	ele	—	isto	é,	perante	a	recusa	
do	auditório	em	ouvi-lo,	pregará	aos	peixes	(alegoria	utilizada	para	
criticar	ferozmente	os	habitantes	do	Maranhão).

Exposição/ 
confirmação

(parte	em	que	
se apresentam	
os argumentos	 

e	os	exemplos	que	
os	sustentam)

(cont.)

Capítulos II-V

•	Louvores	das	virtudes	dos	peixes:

	—	Em	geral:

➤	foram	os	primeiros	animais	a	ser	criados	por	Deus;

➤	foram	os	primeiros	animais	a	ser	nomeados;

➤	são	os	animais	que	existem	em	maior	quantidade	e	de	maiores	
dimensões;

➤	ouviram	Santo	António;

➤	salvaram	Jonas	(a	baleia	é	considerada	como	um	peixe);

➤	não	se	deixam	domesticar	nem	corromper	pelos	homens.

•	 No	plano	da	construção	frásica,	o	discurso	de	Vieira	espraia-se	em	frases	
complexas,	por	vezes	longas,	noutros	casos	labirínticas.		Destacam-se	os	
paralelismos	frásicos,	que	servem		frequentemente	para	reformular	uma	
ideia	e	assim	vincar	mais	um		argumento:	«Deixa	as		praças,	vai-se	às	praias;	
deixa	a	terra,	vai-se	ao	mar...».	Este	paralelismo	associa-se	frequentemente	
à anáfora		(paralelismo	anafórico),	com	a		repetição	enfática	de	uma	palavra	
ou	expressão	em	início	de	oração	ou	frase.

•	 Em	termos	de	vocabulário,	encontramos	um	elevado	número	de	termos	do	
campo lexical	da	religião cristã	mas	também	do	mar	e	da	pesca.	No	fundo,	
há	uma	ligação	entre	as	duas	áreas	de	vocabulário	pelos	temas	tratados,	
tendo	em	conta	que	os	peixes,	as	naus,	o	naufrágio,	a	pesca	aludem,	nesta	
alegoria,	aos	homens,	aos	seus	pecados	ou	às	virtudes	cristãs,	à	salvação	
ou	à	perdição.

•	 Tratando-se	o	Sermão	de	um	texto	religioso	cristão,	não	estranhamos	
encontrar	inúmeras	referências	e	citações bíblicas	—	quer	do	Velho	quer	
do	Novo	Testamento —,	muitas	delas	em	latim.	Serve	esta	estratégia	para	
conferir	autoridade	às	palavras	do	pregador	e	fornecer	«verdades»	que	lhe	
permitem	chegar	às	suas	conclusões.	Noutros	casos,	e	com	o	mesmo	
intuito,	Vieira	alude	a	textos	dos grandes	teólogos	cristãos	(Santo	Agosti-
nho,	São	Jerónimo)	e	transcreve	excertos	dos	seus	escritos.

 2. Visão global do Sermão e estrutura argumentativa

(continua)
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(continuação)

ESTRUTURA 
INTERNA

ESTRUTURA 
EXTERNA

SÍNTESE DOS CONTEÚDOS

Partes do Sermão Capítulos

(cont.)

Exposição/ 
confirmação

(parte	em	que	
se apresentam	
os argumentos	 

e	os exemplos	que	
os sustentam)

Capítulos II-V

•	Louvores	das	virtudes	dos	peixes:

	—	Em	particular:

➤ Peixe de Tobias	(o	fel	do	peixe	cura	a	cegueira	e	o	seu	coração	
expulsa	os	demónios);

➤ Rémora	(apesar	de	ser	pequena,	consegue	determinar	 
o	rumo	das	naus —	que	representam	os	pecados	da	soberba,	 
da	vingança,	da	cobiça	e	da	sensualidade);

➤ Torpedo	(faz	tremer	o	braço	do	pescador —	isto	é,	daquele	 
que	se	apropria	indevidamente	do	que	não	é seu);

➤ Quatro-olhos	(tem	dois	pares	de	olhos:	um	olha	para	cima	 
e	o	outro	olha	para	baixo	—	ensina	ao	pregador	a	importância	 
de	se	libertar	da	vaidade	do	mundo	e	de	pensar	apenas	na	vida	
eterna	—	Céu	e	Inferno).

•	Repreensões	dos	defeitos	dos	peixes:

	—	Em	geral:

➤	Comem-se	uns	aos	outros;	mais	especificamente,	os	grandes	
comem	os	pequenos	(ictiofagia	que	representa	a	antropofagia	
social,	isto	é,	o	facto	de	os homens	se	explorarem	uns	aos	
outros —	sobretudo	os	poderosos	relativamente	aos	mais	
desfavorecidos);

➤	Mostram	ignorância	e	cegueira,	deixando-se	pescar	com	 
um	pouco	de	pano	(à	semelhança	dos	homens,	que	se	deixam	
iludir	por	honras	vãs	ou	pela	sua	vaidade).

	—	Em	particular:

➤ Roncador	(apesar	das	suas	dimensões	reduzidas,	emite	um	som	
grave	semelhante	ao	grunhido	de	um	porco,	representando	 
a	arrogância	e	o	orgulho);

➤ Pegador	(agarra-se	aos	peixes	maiores,	representando	 
o	oportunismo,	o	parasitismo	social	e	a	subserviência);

➤ Voador	(tenta	voar	para	fora	de	água,	representando	a	ambição	
desmedida);

➤ Polvo	(aparenta	ser	manso,	mas,	na	realidade,	é	hipócrita	 
e	traidor).

Peroração

(parte	final	 
do	discurso	
retórico)

Capítulo VI

•	Louvor	final	aos	peixes.

•	Crítica	aos	homens.

•	Autocrítica.

•	Exortação	aos	peixes	para	que	louvem	a Deus.
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