
VERBA TESTAMENTÁRIA 

 

 

INÍCIO: 

A narração se inicia com a transcrição de uma cláusula do testamento de Nicolau B. de 

C., na qual exige ser enterrado em um caixão fabricado pelo Sr. Joaquim Soares, um 

operário humilde. A notícia se espalha pela corte e pelas províncias e é percebida como 

“uma ação rara e magnânima”. Entretanto, esquecido o episódio, o narrador comprova, 

através da exposição da vida de Nicolau, que a cláusula do testamento pode ser 

explicada por um problema congênito do protagonista. 

 

CONFLITO: 

A síntese da história mostra que Nicolau, desde a infância, revela um comportamento 

doentio: destrói os brinquedos de outras crianças que são melhores do que os seus; na 

escola, espanca os colegas que se mostram mais adiantados do que ele nos estudos. O 

sofrimento de Nicolau se acentua na idade adulta, a ponto de não poder suportar a 

convivência com pessoas simpáticas e nobres. Por sugestão do cunhado, que é médico, 

Nicolau fica isolado em um ambiente rico, onde sua auto-estima é positivamente 

estimulada por meio de falsas notícias ruins, publicadas em jornais também inexistentes. 

 

DESFECHO: 

Apesar disso, ele piora com o passar do tempo e, quando morre, deixa uma verba para 

pagar um caixão de má qualidade. A irmã de Nicolau, assim como seu marido, acha o 

último desejo muito estranho, mas decide que a vontade do defunto deve ser cumprida. 

 

 

Fonte: https://www.passeiweb.com/estudos/livros/verba_testamentaria_conto 

 

 

 

 

 

 

https://www.passeiweb.com/estudos/livros/verba_testamentaria_conto


O ESPELHO 

 

INÍCIO: 

Jacobina é um homem de 45 anos e de origem humilde, que conseguiu subir na vida por 

conta de uma nomeação a um posto militar. Certo dia estava com mais quatro amigos 

em uma casa debatendo sobre a alma, o universo e outros assuntos. Jacobina, porém, 

mantinha-se calado e parecia não estar muito interessado no assunto. Quando um dos 

presentes exige que ele dê sua opinião, Jacobina diz que irá contar um episódio de sua 

vida. Ele pretendia defender sua teoria de que cada pessoa possui duas almas: uma 

exterior e outra interior. 

Aos 25 anos, Jacobina foi nomeado Alferes da Guarda Nacional, o que lhe garantiu uma 

mudança significativa de status. Sua família passou a elogiá-lo e a se orgulhar dele, e 

agora era o “Sr. Alferes”. Um dia sua tia Marcolina o chama para ir até o sítio onde ela 

morava. Por conta do status de seu sobrinho, ela lhe oferece um grande espelho, 

proveniente da Família Real Portuguesa e melhor mobília da casa, e o coloca no quarto 

destinado a Jacobina. A partir de então tudo mudou em sua vida. A percepção que tinha 

de si mesmo passou a ser aquela que outros tinham dele, e a pessoa que Jacobina era 

não mais existia. 

 

CONFLITO: 

Pouco tempo depois de chegar ao sítio, Marcolina saiu de viagem. Aproveitando a 

ausência dela, os escravos fugiram e Jacobina viu-se sozinho no sítio. Assim, passou os 

dias perdido nas sombras da solidão e angustiado por ter perdido a sua “alma exterior”, 

fruto da imagem que os outros faziam dele. Em certo momento ele decide olhar o 

espelho e percebe que a imagem ali refletida estava corrompida e difusa, assim como a 

imagem que ele fazia de si mesmo na ausência dos outros. 

 

DESFECHO: 

Não conseguindo enxergar a si mesmo com nitidez, Jacobina resolve vestir sua farda e 

olhar-se no espelho. Dessa vez a imagem refletida era nítida e com clareza de detalhes e 

contornos. Recuperando, assim, a “alma exterior” que preenchia sua “alma interior”, 

Jacobina conseguiu evitar a solidão nos dias que se passaram. 

Terminado o relato de sua história, Jacobina vai embora e deixa seus amigos em um 

silêncio reflexivo 

 

 



OS SERMÕES 

 

O sermão foi proferido em São Luís do Maranhão em 13 de junho de 1654, dia de Santo 

Antônio e três dias antes da partida de Vieira para Portugal, onde pretendia interceder 

em favor dos índios diante das autoridades portuguesas. O sermão é construído em 

forma de alegoria, dirige-se aos peixes mas, na verdade, fala aos homens.   

O texto está dividido em seis partes. A primeira delas é o exórdio, ou introdução, na 

qual faz o chamamento "Vós sois o sal da terra". Os pregadores são o sal da terra, 

cabendo ao sal impedir a corrupção. Mas na terra não lhes dão ouvidos, por isso voltam-

se para o mar, onde estão os peixes. Há também a invocação da Virgem Maria.  

Nas partes II a V temos o desenvolvimento do sermão. Antônio Vieira exalta as 

qualidades dos peixes, como a obediência, e repreende os vícios, como a soberba e o 

oportunismo. Deve-se destacar aí a citação de diversos tipos de peixes. As virtudes são 

descritas nos peixes de Tobias, Rémora, Torpedo e Quatro-Olhos. Já os defeitos estão 

nos seguintes peixes: Roncadores, Pegadores, Voadores e no Polvo. O principal defeito 

apontado é a voracidade, já que os peixes devoram uns aos outros, e, pior ainda, os 

maiores devoram os menores.  

A última parte é a peroração, ou conclusão, na qual Vieira exalta os peixes que, por sua 

natureza, não podem ser sacrificados vivos a Deus e sacrificam-se então, em respeito e 

reverência. Confessando-se pecador, o orador se despede com uma oração de louvor a 

Deus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O SERMÃO DE SANTO ANTONIO AOS PEIXES  

 

Essa obra é considerada uma alegoria, pois os homens são personificados pelos peixes. 

No capítulo III, Padre Vieira apresenta o Peixe de Tobias, a Rémora, o Torpedo e o 

Quatro-Olhos. Já no capítulo V, ele compara os tipos de peixes com os vícios humanos. 

Os Roncadores são a representação do orgulho e da soberba, os Pegadores são os 

parasitas, os Voadores são a ambição e a presunção. Por último, o Polvo, que representa 

a traição. 

Nesse sermão são encontradas muitas figuras de linguagem. Entre elas, as de maior 

destaque são: Antíteses (Oh que boa doutrina era esta para a terra, se eu não pregara 

para o mar!), Comparações (O que é a baleia entre os peixes, era o gigante Golias entre 

os homens), Anáforas e Paralelismos (Quantos, na Nau Sensualidade (...), se a rémora 

da língua de António), Ironia (Mas ah sim, que me não lembrava! Eu não prego a vós, 

prego aos peixes), Metáforas ( e o polvo dos próprios braços faz as cordas) e 

Trocadilhos (o peixe abriu a boca contra quem se lavava, e Santo António abria a sua 

contra os que se não queriam lavar). 

 

 

https://www.infoescola.com/portugues/alegoria/
https://www.infoescola.com/portugues/figuras-de-linguagem/
https://www.infoescola.com/portugues/anafora-e-catafora/
https://www.infoescola.com/portugues/metafora/

