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Resumo: Este artigo tem por objetivo refletir e analisar linguisticamente como são 
utilizados os elementos prosódicos e seus efeitos durante a construção da figura de 
presença hipotipose no discurso religioso radiofônico de Padre Marcelo Rossi. Para essa 
análise selecionamos como corpus um bloco do programa de rádio “Momento de fé” 
intitulado “A Viagem”. O discurso radiofônico religioso tem como característica ser 
dramatúrgico e nele a voz é um dispositivo fundamental no processo persuasivo. Sendo 
assim, partimos da hipótese de que o enunciador, ao proclamar seu discurso em um 
veículo radiofônico, tem consciência de que o desempenho de sua voz é papel 
fundamental na enunciação e por isso cria, em sua pregação, uma performance vocal 
aliada aos argumentos retóricos para atingir seu objetivo principal: a adesão de seu 
auditório. A partir da perspectiva teórica da Prosódia, que na linguística atual refere-se 
ao conjunto de fenômenos fônicos que se localizam além da representação segmental 
linear dos fonemas, selecionamos quatro elementos para análise: tessitura, qualidade de 
voz, volume e pausa, todos analisados a partir da função pragmática que desempenham. 
A coleta de dados foi feita a partir da audição dos textos e de sua transcrição. Para a 
verificação dos marcadores prosódicos, a análise contou com o apoio dos softwares 
Praat 4.6.12 e Sound Forge 8.0. Pudemos compreender, por meio de nossa análise, que 
o discurso do nosso orador edifica-se, sobretudo, nas paixões. Essas paixões são 
desencadeadas principalmente pelo uso da figura retórica Hipotipose, que consiste numa 
descrição tão fervorosa e emotiva de algo ou alguém por parte do orador de modo a 
evocar, imagisticamente, no auditório a projeção ou representação mental das imagens 
suscitadas. Percebemos, ainda, que os elementos retórico-argumentativos presentes no 
discurso de Padre Marcelo Rossi estão entrelaçados e mantêm uma relação de 
interdependência com os recursos prosódicos. 
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Abstract: This article aims at analyzing how prosody corroborates the argumentative 
elements in the discourse of Priest Marcelo Rossi, a charismatic representative of the 
catholic church. For this analysis, we have selected as corpus one session of the radio 
show “Moment of faith” entitled “The Journey”. The religious discourse in the radio has 
drama as a relevant characteristic and voice is a fundamental device in the persuasive 
process. This is why we have set the hypothesis that the speaker is aware of his voice 
performance as a role in the discourse and thus he creates, in the sermon, a performance 
joined to the rhetorical arguments in order to reach his main goal: his audience’s 
support. By using as theory the prosody, which in current linguistics refers to the set of 
phonetical phenomena located beyond the linear segmental representation of the 
phonemes, we have selected four elements for the analysis: pitch and voice quality, 
volume, and pause. All have been analyzed in its pragmatics function, which is about 
the speaker’s attitudes and which varies according to his intention. ). The data collection 
and the transcription of the lectures were made with the help of softwares such as Praat 

4.6.12 and Sound Forge 8.0. We have learned that our speaker’s discourse is built up 



over his ethos, a pre conceived image of a “young devout up-to-date priest”. We have 
also found out that there is a constant concern on maintaining this image. Due to such 
image, Priest Rossi keeps developing his “Journey” engaged on passions. These 
passions are mainly unleashed by the use of the rethoric figure called Hipotipose, which 
consists on a zealous emotional description of something or someone in order to remind 
his audience of an image by mentally representing or projecting it. Besides, we have 
concluded that the rhetoric-argumentative elements present in the priest’s discourse are 
tied together and keep a relationship of interdependence with the prosodic resources. 
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Introdução 

Este artigo tem por objetivo refletir e analisar linguisticamente como são 

utilizados os elementos prosódicos e seus efeitos durante a construção da figura de 

presença hipotipose no discurso religioso radiofônico de Padre Marcelo Rossi. 

Para essa análise, selecionamos como corpus um bloco do programa de rádio 

“Momento de fé” intitulado “A Viagem”. 

Sabemos que o discurso radiofônico religioso tem como característica ser 

dramatúrgico e nele a voz é um dispositivo fundamental para o processo persuasivo. 

Sendo assim, partimos da hipótese de que o enunciador, ao proclamar seu discurso em 

um veículo radiofônico, tem consciência de que sua voz desempenha papel fundamental 

na enunciação e, por isso, cria, em sua pregação, uma performance vocal aliada aos 

argumentos retóricos para atingir seu objetivo principal: a adesão do auditório. 

A partir da perspectiva teórica da Prosódia – que na linguística atual refere-se ao 

conjunto de fenômenos fônicos que se localizam além da representação segmental linear 

dos fonemas –, selecionamos quatro elementos para análise: a tessitura e a qualidade de 

voz, que se referem à variação da altura melódica; o volume, que se refere à variação da 

intensidade sonora; e a pausa, que se refere à variação da duração; todos analisados a 

partir da função pragmática que desempenham. A função pragmática trata das atitudes 

do falante e pode variar de acordo com sua intenção. Portanto, a fim de se ressaltar a 

importância dos elementos prosódicos na constituição da persuasão, utilizamos os 

postulados de Bollela (2006) e Cagliari (1992). 

No que se refere à argumentação, empregamos as teorias argumentativas 

contemporâneas – Perelman & Olbrechts-Tyteca (2005) e Reboul (2004) –, bem como 

as concepções de Aristóteles (s/d). 



A coleta de dados foi feita a partir da audição dos textos e de sua transcrição; e, 

para a verificação dos marcadores prosódicos, a análise contou com o apoio dos 

softwares Praat 4.6.12 e Sound Forge 8.0. 

 

Análise 

Partimos do princípio de que o discurso radiofônico religioso tem como 

característica ser um discurso dramatúrgico, no qual a voz é um dispositivo fundamental 

no processo persuasivo. Roland Barthes (1984, p.70) chega a afirmar que escutar é o 

verbo evangélico por excelência, afinal é na escuta da palavra divina que a fé se 

restabelece. 

Ao proferir um discurso religioso no rádio, o orador não conta com o aparato da 

imagem, possui apenas a voz como elemento para encantar e persuadir. Nesse sentido é 

que Silva (1999, p.41), sobre o discurso radiofônico, comenta que: 

 

Como “um meio cego”, o rádio lança signos no éter e luta contra a 
fugacidade para perpetuar sua mensagem na memória de seus rádio-ouvintes. 
Sem a possibilidade de retorno ou correção, o signo sonoro, efêmero e 
inscrito temporalmente, encontra em cada ouvinte a sua possibilidade de 
ressonância e, portanto, de perpetuação.   

 

Visando compensar a ausência da imagem, lutar contra a efemeridade de seu 

signo bem como promover a memorização e a perpetuação da mensagem proferida, o 

orador cria uma performance vocal aliada aos argumentos retóricos para atingir seu 

objetivo principal: a adesão de seu auditório. Presumimos que a intenção do locutor está 

presente na sua oralidade, e um dos recursos que acreditamos ser um dos mais 

importantes na expressão oral é a prosódia, que carreia boa parte dos traços fonéticos 

que revelam a atitude do falante. 

Um discurso necessita provocar no público ouvinte um sentimento de paixão, 

entusiasmo e motivação para alcançar com maior êxito a recepção de sua mensagem. 

Segundo Perelman & Olbrechts-Tyteca (1996, p. 52), o discurso argumentativo deve 

“excitar as paixões, emocionar seus ouvintes, de modo que se determine uma adesão 

suficientemente intensa’’. No discurso radiofônico de Padre Marcelo Rossi, a paixão é 

fortemente estimulada por meio de uma figura retórica, a hipotipose – recurso 

argumentativo que visa a uma descrição mais acurada e vívida da cena. Dessa forma, o 

orador busca aumentar o sentimento de presença no auditório, melhor dizendo, a 

sensação da presença de algo, de alguém ou, simplesmente, de uma ação ocorrida, mas 



que, geralmente, não está presente no momento da efetivação do discurso. De acordo 

com Perelman & Olbrechts-Tyteca (2005), esta figura procura, mediante uma descrição 

viva de uma situação, impressionar e convencer o auditório. A viagem é de modo geral, 

baseada nesta figura, pois o efeito primordial para a efetivação do discurso religioso é a 

identificação e a rendição. 

 

... a maior graça que eu descobri na minha vida feche os olhos... é que nosso 
DEUS ... Jesus ... é mi-se-ri-cor-di-o-so ... e é esse deus MIsericordioso ... 
Jesus...que eu convido você a imaginar... de braços aBERtos... vamos até ele 
... LÚcia... vá até ele .. RIta... eu também vou... e permita-se...abraçá::-
lo...abra::ce-o... agora não/num é mais imaginação é poder do Espírito 
SAn::to... e ao abraçá-lo ... Ele nos vê ... crian::ças::: nesse momento ... você 
é uma crian::ça  ( 1’ – 04090941) 

 

O poder das palavras aqui se fundamenta justamente na força das imagens que 

suscitam. Através do uso da hipotipose, a cena criada é descrita ou pintada para o 

auditório e cabe à sua capacidade imaginativa transformá-la em real.  

 “A viagem” é um momento de oração no qual o ouvinte é convidado a imaginar-

se uma criança e ir ao encontro de Jesus. Prosodicamente, o orador Padre Marcelo 

constrói essa cena com a utilização de uma voz mansa e aveludada que inspira 

confiança àquilo que diz. O volume se mantém baixo, com oscilação apenas nos 

momentos em que silaba as palavras, “mi-se-ri-cor-di-o-so” e “cri-an-ças”, o que, 

segundo Cagliari (1999) e Bollela (2006), demonstra que o falante deseja reforçar sua 

autoridade e/ou o valor do que diz. A palavra “misericordioso” recebe uma intensidade 

que gramaticalmente seria dada através do uso de um advérbio de intensidade. Como 

efeito demonstrativo, convém observar a análise exposta pela fig. 1.  

 



 
Figura 1 – Hipotipose 

 

Ao observarmos o trecho em destaque na cor amarela, veremos que ocorre uma 

desaceleração na velocidade da fala. Ao proferir a palavra “misericordioso”, o orador a 

silaba alongando sua duração (3 seg. 31m). Cagliari (1992, p. 142) afirma que: “o 

alongamento da duração da sílaba tônica enfatizando a palavra pode indicar um 

aumento do sentido positivo de uma qualidade ou seu sentido oposto, a depender do que 

pode ser interpretado pelo contexto discursivo ou pragmático”. Dessa forma, Padre 

Marcelo Rossi reforça o valor do que diz, ou seja, exalta a misericórdia divina. Este 

aspecto é tão importante que merece ser dito de forma especial para ser fixado na mente 

do auditório.  

Através das linhas azuis presentes na figura 1, que representam a tessitura, 

veremos que esta é bastante aguda nas palavras “Deus” e “Jesus”, chegando até a zunir 

como um assobio. Consoante Massini-Cagliari & Cagliari (2001), em níveis mais 

agudos a tessitura possui intenção de destacar, porém procurando intencionalmente 

chamar atenção para o que é dito, como no caso dos vocativos. 

Em nosso corpus existem ainda duas passagens nas quais o orador descreve, a 

partir da figura hipotipose, cenas da dor e do sofrimento de Jesus: 

 

... você já suou sangue? ... imagina a dor que ele passou ... suou sangue ... 
depois ... foi ...-- oh Deus o que ele sofreu -- ... flagelos ... MORto na cruz ... 
imaGIna a dor que ... de um CRAvo eNORme sendo cravado nas mã::os nos 



pés:: ... a LAN::ça no pei::to ... as coROa de espinhos ... bofeta::das ... mas 
essa não foi a pior dor ... a dor foi saber que ele ia passar por tudo isso por 
você e por mim ... por isso que ele suou sangue ... PAI olha só a dor ... 
“afasta de mim esse cálice ... mas não seja feita a minha vonta::de pai ... a 
tua”( 25” – 04090945)  
 

mas ele fa::la agora ...olhe em minhas mãos:: ... olhe os meus pés ... ele 
levanta o cabelo dele ... olha minha testa ... e por fim ... olha o meu coração 
... eu deixei as minhas cha::gas ... conservei-as com meu corpo glorio::so ... 
pra mostrar pra você ... que o MUNdo quer deixar mar::cas ... de DOR:: na 
sua vida ... e eu posso ... transformá-las em mar::cas de amor ... como eu FIZ 
...( 1’44” – 07090944/ 1’’ – 07090946) 

               

O orador utiliza o recurso da enumeração para acrescentar os elementos de 

tortura sofridos por Jesus e, com isso, aumentar a sensação de angústia desse 

sofrimento, despertando no auditório a paixão da compaixão que, segundo Aristóteles, 

“ocorre quando sentimos certo pesar por um mal que se mostra destrutivo ou penoso, e 

atinge quem não o merece” (2003, p. 53). Narrando uma cena presente na memória 

religiosa dos ouvintes, “a cena da crucificação” de Cristo emociona e torna seu discurso 

mais atraente. Com a elucidação desta cena ele visa atingir dois de seus objetivos: o de 

“consolar” a dor alheia, mostrar que a dor do outro é pequena diante de outras dores; e o 

de propagar a fé cristã, pois Cristo sofreu por “nós”. Podemos verificar esses dados na 

figura abaixo: 

 

 
Figura 2 – Hipotipose e Pathos 

 



A construção prosódica que acompanha o sentimento de resignação no auditório 

é criada com a aceleração/desaceleração da fala, com a utilização de pausas que, 

segundo Bollela (2006), revelam a atitude do falante de chamar atenção ao que foi dito 

e, ao mesmo tempo, promover, com essas pausas, o tempo necessário para que o 

auditório crie na sua imaginação a cena descrita. Isso fica claro quando observamos o 

número de palavras proferidas num curto tempo: 23 palavras em 9 seg.19 m. O volume 

alterado constantemente nesse momento reforça, no auditório, o sofrimento narrado e 

sustenta o sentimento despertado: a compaixão. 

Outro ponto importante nesse trecho do discurso em que a hipotipose é 

empregada é o momento em que Padre Marcelo, valendo-se dos recursos prosódicos, 

teatraliza e personifica a voz de Jesus, clamando pelo “Pai”. Com a voz carregada de 

emoção, o orador recria a dor e o sofrimento do Cristo durante o momento da 

crucificação. O orador performatiza, ou seja, concretiza através da qualidade de voz 

empregada, o calvário no imaginário do auditório. Consoante Zumthor (1993, p. 59), 

“performance refere-se ao momento tomado como presente. A palavra significa a 

presença concreta de participantes implicados nesse ato de maneira imediata”. O autor 

finaliza argumentado que “a performance existe fora da duração, por isso mesmo a 

performance é a única que realiza aquilo que os autores alemães chamam de 

concretização”. Como vimos, a paixão de Cristo é suscitada no auditório com o auxílio 

dos recursos prosódicos. 

Analisando a figura abaixo, notamos, através das linhas azuis do gráfico, uma 

mudança na tessitura, do grave para o agudo. Simultaneamente, ocorre um acréscimo de 

volume, como indicam as linhas verdes. A esse respeito, Bollela (2006) afirma: alto 

volume indica expressões súbitas de dor, perigo ou grande perturbação. E por fim 

verificamos a ocorrência de uma qualidade de voz que denota desespero, que se 

assemelha a um grito. 

 



 
FIGURA 3 – A Hipotipose e a performance vocal 

  

Considerações Finais 

Nossa análise nos permitiu compreender que o discurso radiofônico proferido 

por Padre Marcelo Rossi edifica-se, sobretudo, nas paixões. Essas paixões são 

desencadeadas principalmente pelo uso da figura retórica hipotipose, que consiste numa 

descrição fervorosa e emotiva de algo ou de alguém por parte do orador, de modo a 

evocar, imagisticamente, no auditório, a projeção ou representação mental das imagens 

suscitadas. Percebemos, ainda, que os elementos retórico-argumentativos presentes no 

discurso de Padre Marcelo estão entrelaçados e mantêm uma relação de 

interdependência com os recursos prosódicos. Pudemos concluir, também, que o orador 

pauta seu discurso na emotividade e na crença já estabelecida do seu auditório 

particular. Além disso, a prosódia por ele apresentada é fundamental no “fazer-crer”, 

pois ajuda a superar a ausência física do orador durante o processo discursivo. 
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