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ABSTRA CT: In this analysis of the 19th Biblical Psalm, the occurren ces of three 
stylistic resourses will be approached: the personification, the comparison and the 
substantivation, based on the theoretical basis provided by Lexicon Stylistics which 
studies the expressive aspects  of the words associated with their s emantic and 
morphological components .  
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0. Introdução 
 

Partindo do pressuposto que Estilística é u ma ciênci a que trata da 
exp ressividade d a língua e considerando qu e a escolha dos elementos lingüísticos é a 
alma do estilo, torna-se de fundamental i mportân cia essa seleção p ara obter, dentro das 
possibilidades da língua, o máxi mo de efeito expressivo para persuadir o interlocutor. 
Dessa fo rma, destacaremos a maneira criativa co mo foi elabo rado o Sal mo Bíblico 19, 
mani festando a recorrência às possibilidades estéticas d a língua.  
 
1. Fundamentação Teórica 
 

A Estilística, teoria do estilo, criada por Charles Bally em 1902, é u ma ciên cia 
recente que trata da expressividade da língua e estud a os efeitos da afetividade nos atos 
de fala. Entre os vários conceitos existentes sob re Estilística, destacamos o de Martins 
(1989, p. 1) que diz: Estilística é uma das disciplinas voltadas para os fenômenos da 
linguagem, tendo por objeto o estilo. Entendemos por estilo a man eira típica de cada u m 
exp ri mir seus senti mentos através d a linguagem, mani festando seus impulsos emotivos 
e sua sensibilidade.  

O presente trabalho encontra sustentação teó rica na Estilística Léxica. Para o 
referido autor (1989, p. 71), a estilística léxica ou da palavra estuda os aspectos 
expressivos das palavras ligados aos seus componentes s emânticos e morfológicos, os 
quais, entretanto, não podem s er compl etamente separados dos aspectos sintáticos e 
contextuais. Já as palavras lexicais despertam u ma represent ação  de açõ es em nossa 
mente. São palavras lexicais os substantivos, os adjetivos e os advérbios deles derivados 
ou a eles correspondentes , os verbos que expri mem ação e pro cesso ment al. Elas 
possuem signi ficação ext ralingüística, isto é, remetem a algo que está fora da língua, 
mas que faz parte do mundo físico , psíquico ou social. Constantemente se formam 
novas palavras ou se tomam emp restad as palav ras de outras línguas , assim, co mo 
também, outras v ão d eixando d e ser usadas, fi cando apenas no  dicionário . 
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2. Análise do  Co rpus 
 

Nessa an álise abord aremos três dos recursos estilísticos utilizados pelo 
Discurso Religioso: a Prosopopéia, a Co mparação e a Subst antivação . 
 
2.1. Prosopopéia 
 

De acordo co m Cherubim (1989, p . 55), prosopopéia consiste no emprestar 
vida aos seres inanimados, é a figura de linguagem dos mitos, pois consiste em atribuir  
voz e movi mento a seres inanimados ou  abstratos , dotando-os de qualidades p ara 
agirem e sentirem-s e co mo humanos . É u m p recioso recurso de estilo na língua literária, 
especial ment e na poética, pelo qual, torna-se possível co m que as coisas e os ani mais 
ajam como se fossem p essoas. 

A prosopopéia é utilizada para realçar as qualidades das p alavras bíblicas, 
assi m co mo individualizá-las co m p redicados de seres hu manos , ficando , dessa fo rma, a 
eles assemelhados . O seu uso é intenso nas mensag ens bíblicas, justamente pela 
preferên cia do enunciado r em d escrever certos aspectos da natureza, atribuindo 
senti mentos e açõ es próprios de seres ani mados. 

No salmo  analisado, d estacamos dois exemplos desse precioso recurso  de 
exp ressão  poética que emp resta vida e ação a s eres  inanimados. No  versículo  1, temos: 

 
1 Os céus proclamam a glória de Deus, 
e o firmamento anuncia as obras 
das suas mãos. 

 
Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das 

suas mãos. Para as palavras céus e firmamento foram dadas características hu manas, 
através da figura de linguagem, prosopopéia, proporcionando-as a proclamar e anunciar 
as obras d e D eus, co mo se fossem pessoas hu manas . Perceb e-se qu e nel es interv êm 
fortemente a emoção, o sentimento  e a fé. No versículo 2, encontramos: 

 
2 Um dia discursa a outro dia, 
e a noite revela conhecimento 
a outra noite. 

 
Um dia discursa a outro dia, e a noite revela conhecimento a outra noite. As 

palavras dia e noite também recebem vida e ação próprias dos seres humanos, co mo 
discursar e revelar, d estacando-se, assi m, mais u ma vez a pres ença da prosopopéia. A 
linguagem figurada é um signi ficativo recurso  de expressão , no  Discurso  Religioso, 
proporcionando aos Sal mos Bíblicos , vivacid ade, vigor e criatividade; onde o produtor 
consegue mostrar e dizer, de u ma maneira especial, co mo vê o mundo, conduzindo, 
dessa fo rma, seu interlocuto r à adesão de seus valores  e de seu ponto  de vista. 
 
2.2. Co mparação 
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Comp aração é a figu ra d e linguag em que estabel ece confronto ent re dois 
elementos que ap arecem no enun ciado, atrav és de u ma qu alidade, examinando 
simultan eamente as semelhanças e as di feren ças . Consiste, portanto, em to rnar 
equivalente coisas di ferentes, realçando uma possível semelhança entre eles. Conv ém 
distinguir os dois tipos de comp aração: simples  e por sí mile. Ocorre u ma comp aração 
simpl es quando a co mparação é feita entre dois elementos de um mesmo universo, 
como po r exemplo: Esse salmo é tão belo quanto aqu ela oração. Temos u ma 
comp aração por sí mil e quando a co mp aração  ocorre entre dois elementos d e universos 
diferent es, co mo por exemplo: Minha ora ção é forte como  uma muralha.  

Na construção d essa figu ra, quase sempre utilizamos alguns elementos de 
ligação entre os termos co mparados, são conectivos co mp arativos explícitos, co mo por 
exemplo: feito, assim como , tal, como, tal qual, tal como , qual, que nem , tão quanto, e 
alguns verbos co mo parecer , assemelhar-se e outros. No v ersículo 5 , podemos 
observar: 

 
5 Aí, pôs uma tenda para o sol, 
o qual, como noivo 
que sai dos seus aposentos, 
se regozija como herói, 
a percorrer o seu caminho. 

 
Nesse caso, as expressões : co mo noivo..., ... se r egozija como herói..., 

caracterizam u ma co mparação si mples, na qu al, foi empreg ado o conectivo como, 
elemento de ligação, p ara estab elecer a associação d e duas  i magens autôno mas: noivo, 
homem que ajustou casamento ou que casou há poucos dias e herói, homem 
ext raordin ário pelo  seu valor e suas pro ezas  guerreiras. Já o verbo es colhido regozijar 
significa est ar repleto de contentamento e prazer. Temos , portanto, os dois elementos, 
noivo e herói, pertencentes ao mesmo  universo. No  versículo 10, presenci amos: 

 
10 São mais desejáveis do que ouro, 
mais do que muito ouro depurado;  
e são mais doces do que o mel 
e o destilar dos favos. 

 
Nesses dois casos: são mais des ejáveis do qu e ouro..., ... e são mais doces do 

que o mel..., temos uma co mparação por símile, porém, precisamos recorrer ao versí culo 
anterior para entendermos melhor esta co mparação . 

 
9 O temor do SENHOR é límpido 
e permanece para sempre; 
os juízos do SENHOR são verdadeiros 
e todos igualmente, justos. 

 
Como pod emos constatar: ... os juízos do Senhor... são mais desejáveis do que 

ouro e são mais doces do que o mel..., tratam-s e de elementos de universos di ferentes. 
Desse modo , para o vocábulo juízo, rel acionamos o ato de julgar, de formar opinião; 
com a palavra ouro , identi ficamos o metal de cor amarelada, muito brilhante, 
representando a riqueza e para o termo mel, associamos a substância doce fo rmada pelas 
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abelhas, signi ficando doçu ra e suavidad e. Qu anto aos adjetivos empreg ados desejáveis e 
doces, podemos dizer que tratam-se de qualidades cobiçáv eis, benignas e muito 
encantadoras .  

Nessas co mparaçõ es contamos com os elementos: ...mais desejáveis do que... e 
...mais doces do que..., para fazer a conexão entre os termos co mp arados e construir u m 
enunciado ap roveitando a semelhança eu fóri ca existente ent re: os juízos do Senhor, o 
ouro e o mel, con frontando , dessa forma, elementos di ferentes que possuem algu mas 
características co muns . 

Na co mparação estão g eral ment e presentes o objeto de que s e fal a, o objeto 
modelo, facil ment e detectado nos exemplos citados , co mo: o noivo, no pri meiro 
exemplo, e os juízos do Senhor, nos outros dois exemplos; além das qualidad es comuns 
encontrad as n as apreciaçõ es qualitativas como:  herói, no pri meiro  caso; e mais 
desejáveis  do que ouro e mais doces do  que o  mel, nos  outros dois casos . 
 
2.3. Substantivação 
 

As fo rmas no min ais do verbo , segundo Gladstone (1976 , p. 167 ) são nomes 
carregados de conotaçõ es verbais que podem expressar processo, ação , trazer 
complem ento e traduzir aspecto. Entre eles, d estaca-se o in finitivo que de mo mento nos 
interessa e expri me u ma ação pura, abstratament e consid erad a, inclusive, vista fora do 
tempo. Porém, podemos concretizá-lo, com o uso de u m determinant e, dei xando-o, 
assi m mes mo, ainda v ago e temporal . Conforme afirma Monteiro (1991, p . 64), todo e 
qualquer vocábulo funciona como substantivo, desd e que se lhe aplique um termo 
determinante. Essas conot ações permit em-nos variar sensivel mente a expressividade e a 
i mpressividad e. Na an álise feita encontramos dois exemplos de substantivação do 
verbo, u m no  versí culo 10, ...o destilar dos favos , e outro  no versículo 14, ...o m editar 
do meu coração, co mo pod emos  observ ar: 
 
             10 São mais desejáveis do que ouro,                                   14 As palavras dos meus lábios 
             mais do que muito ouro depurado                                       e o meditar do meu coração 
             e são mais doces do que o mel                                             sejam agradáveis na tua presença, 
            e o destilar dos favos.                                                           SENHOR, rocha minha e redentor meu! 
 

E m ambos os casos ocorre a substantivação do in finitivo, devido a presença do 
artigo definido o antes do verbo, assi m, temos: o destilar e o meditar. Apesar de 
substantivar o infinitivo, não se fez co m que essas fo rmas perd essem su a natureza 
verbal. Na v erdad e, foi usada a substantivação para dar maior mobilidade a ação. 
Con forme Lap a (1998 , p. 160), sempre que o  escritor quer repres entar o  movi mento , a 
ação  contínua, us a o in finitivo substantivado. 

No entanto, se essas formas infinitivas tivessem sido substituídas por nomes, 
perderiam em força e movi mento, pois o substantivo d estilação e meditação não 
exp ri mem tão b em o ato de d estilar e meditar. A substituição é sem dúvida u m 
poderoso recurso de estilo. O emprego do  verbo substantivado  é mais expressivo, 
representa melhor a mobilidade e a continuidade da ação. 
 
3. Considerações  Fin ais 
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Podemos con cluir dizendo que a Estilística é u ma disciplina lingüística que 
trata do estilo, isto é, da man eira individual de exprimi r o pensamento por intermédio da 
linguagem. 

Nessa an álise destacamos as figuras de linguagem co mo recursos estilísticos 
utilizados pelo emissor para d ar à obra es crita maio r exp ressividade. Encont ramos a 
prosopopéia quando atribuí mos caracteres próprios de seres ani mados a seres 
inani mados ou i maginários. Já a co mp aração consiste na apro xi mação de dois termos 
entre os quais existe algu ma relação de semelh ança, como na metáfora, porém é feito 
por meio de u m conectivo e busca realçar d eterminada qualidade do p ri meiro termo. 
Enquanto que a co mparação por sí mile se distingue da si mples por relacionar termos de 
natureza diferente. 

Ainda reconh ecemos o expressivo emprego do infinitivo substantivado que tem 
a fun ção de dar a fras e u ma idéia de movi mento, de ação contínua, além de ter valor 
estilístico é, muitas vezes, usado para suprir a falta de alguns no mes derivados . 

Portanto, através desse estudo, podemos ressaltar a importância da contribuição 
estilística, entendida co mo um sistema de linguagem afetiva, na elaboração do Sal mo 
Bíblico 19, conseguindo, d essa maneira, emo cionar e sugestionar o leitor ou o  ouvinte.  
 
RESUMO: Ness a análise, do Salmo Bíblico 19, s erão abo rdadas as oco rrências de três 
recu rsos estilísticos: a prosopopéia, a co mparação e a substantivação, t endo por bas e os 
fund amentos teóricos fornecidos pela Estilística Léxica que estuda os aspectos 
exp ressivos d as pal avras ligados aos seus  co mponent es semânticos e morfológicos . 
 
PALAVRAS-CHA VE:  estilística; estilo; prosopopéia; co mparação; substantivação. 
 
ANE XO 
Salm o Bíblico 19 
1 Os céus proclam am  a glória de Deus, 
e o firmam ento anuncia as obras 
das suas mãos. 
2 Um  dia discursa a outro dia, 
e a noite revela conhecimento 
a outra noite. 
3 Não há linguagem, nem há palavras, 
e deles não se ouve nenhum  som ; 
4 no entanto, por toda a terra 
se faz ouvir a sua voz, 
e as suas palavras, 
até aos confins do mundo. 
5 Aí, pôs um a tenda para o sol, 
o qual, com o noivo 
que sai dos seus aposentos, 
se regozija com o herói, 
a percorrer o seu cam inho. 
6 Principia num a extremidade dos céus, 
e até à outra vai o seu percurso; 
e nada refoge ao seu calor. 
7 A lei do SENHOR é perfeita 
e restaura a alm a; 
o testemunho do SENHOR é fiel 
e dá sabedoria aos sím plices. 
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8 Os preceitos do SENHOR são retos 
e alegram o coração; 
o mandamento do SENHOR é puro 
e ilum ina os olhos. 
9 O temor do SENHOR é lím pido 
e perm anece para sem pre; 
os juízos do SENHOR são verdadeiros 
e todos igualmente, j ustos. 
10 São mais desejáveis do que ouro, 
m ais do que muito ouro depurado;  
e são m ais doces do que o m el 
e o destilar dos favos. 
11 Além disso, por eles 
se adm oesta o teu servo; 
em os guardar, há grande recompensa. 
12 Quem há que possa discernir 
as próprias faltas? 
Absolve-me das que me são ocultas. 
13 Também  da soberba guarda o teu servo, 
que ela não me domine; 
então, serei irrepreensível 
e ficarei livre de grande transgressão. 
14 As palavras dos meus lábios 
e o meditar do m eu coração 
sejam  agradáveis na tua presença, 
SENHOR, rocha minha e redentor meu! 
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