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RESUMO 

 

Desde o dia em que Bento XVI foi eleito Papa pelo Conclave (19 de abril de 2005), seu 

discurso tornou-se alvo de holofotes e suas palavras tomaram proporções universais, até 

porque ele se posicionou não apenas sobre temas religiosos, mas, sobretudo, de interesse 

social, como economia, consumismo, casamento e divórcio. Estes dois últimos temas, em 

particular, causaram muito alvoroço na mídia brasileira por causa da divulgação da Exortação 

Apostólica Pós-Sinodal Sacramentum Caritatis (EASC), publicada em 22/02/2007, que trata 

da Eucaristia e, em um de seus subtemas, da indissolubidade do matrimônio. A mídia, com a 

intenção de espetacularizar a informação, estampou nas capas de jornais impressos e virtuais 

que o Papa Bento XVI chamou o segundo casamento de praga social. Com o tom valorativo 

na palavra “praga”, o enunciado do Pontífice suscitou inúmeras réplicas. Nesse contexto, 

constitui nosso objeto de estudo nessa tese a análise dialógica de réplicas no gênero 

comentário on-line sobre o segundo casamento cristão-católico. Desse modo, buscamos 

responder a seguinte questão: como a compreensão responsiva ativa a enunciados concretos 

sobre o segundo casamento cristão-católico se realiza no gênero comentário on-line? Para 

responder a tal questão, constitui nosso objetivo geral observar como se dão as relações 

dialógicas e seus efeitos ideológicos no gênero comentário on-line. A metodologia de análise 

dos dados baseou-se no método sociológico de análise dialógica da linguagem, proposto por 

Bakhtin/Volochinov (2010), cuja ordem metodológica para o estudo da língua parte dos tipos 

de interação verbal, em seguida dos enunciados e seus gêneros e das formas da língua. O 

corpus da pesquisa está composto por dois conjuntos de dados. Um é a Exortação Apostólica 

Pós-Sinodal Sacramentum Caritatis e o segundo está composto por comentários on-line, que 

surgiram como respostas a essa exortação. Os comentários foram retirados de páginas virtuais 

de grandes portais, jornais, fóruns e blogs, todos postados no ano de 2007, ano em que o 

enunciado foi construído. Os resultados da pesquisa apontam que: a) o enunciado concreto se 

materializa a partir de sua esfera de produção/circulação/recepção. Assim, para a doutrina 

cristã-católica, o matrimônio é assunto religioso, porque é um vínculo estabelecido pelo 

próprio Deus. Logo, é incabível o divórcio ou qualquer outra prática que atente contra esse 

sacramento; b) não se pode retirar da palavra seu contexto social, pois ela está embebida da 

situação pragmática que a envolve. Assim, cada palavra ocupa o sentido que lhe conferem a 

esfera de circulação, os falantes, a situação de produção, as ideologias etc. Desse modo, o 

sentido é tão plural quanto os contextos, que por sua vez não estão prontos, inertes, mas 

sempre em situação de interação verbal; c) o sujeito não tem álibi que lhe isente de ser um 

sujeito de resposta, ou seja, quando estamos diante de um enunciado, somos impelidos a 

responder a ele, ainda que tardiamente, silenciosamente, verbalmente, gestualmente etc., pois 

temos com ele uma relação responsiva ativa; d) a réplica é constitutiva das relações dialógicas 

que os sujeitos estabelecem entre si. Sem sujeito, sem relação dialógica, não existe réplica. 

Palavras-chave: Enunciado concreto. Mídia virtual. Réplica. Comentário. Segundo 

casamento cristão-católico.  
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ABSTRACT 

 

 

From the day Benedict XVI was elected Pope by the Conclave (April 19, 2005)  his speech 

became a spotlight and his words took on universal proportions, not least because he was 

positioned not only religious themes, but above all, of social interest, such as: economics, 

consumerism, marriage and  divorce. These last two themes, in particular, caused a lot of 

upheaval in the Brazilian media because of the publication of the Post-Synodal Apostolic 

Exhortation Sacrament Caritatis  (AESC) published on February 22, 2007, which deals about 

the Eucharist, and in one of its sub-theme of the indissolubility of the marriage. The media, 

with the intention of spectacular the information, printed in the covers of printed and virtual 

newspapers that Pope Benedict XVI called the second marriage of social plague. With its 

emphasis in the word “plague”, the Pontiff’s statement provoked numerous replicas. In this 

context, it is objet of study in this thesis the dialogical analysis of replicas in the genre online 

commentary about the Christian-Catholic marriage.  In this way, we try to answer the follow 

question: how does the active responsive understanding to concrete statements about the 

second Christian-Catholic marriage take place in the online commentary genre? In order to 

answer this question, it is our general objective to observe how dialogical relations and their 

ideological effects are given in the online comment genre.  The methodology of data analysis 

was based on the social method of dialogical analysis of language proposed by 

Bakhtin/Volochinov (2010) whose methodological order for the study of language, starts from 

the types of verbal interaction then the statements and their genres and the forms of the 

language. The research corpus consists of two sets of data. One is the Pos-Synodal Apostolic 

Exhortation Sacrament Caritatis and the second is composed by online, commentaries that 

have emerged as answer to this exhortation. The comments were taken from pages of larges 

portals, newspapers, forums and blogs, all posted in 2007, year in which the statement was 

built. The results of research indicate that: a) the concrete statement materializes from its 

sphere of production/circulation/reception. Thus, for the Christian-Catholic doctrine, marriage 

is a religious affair, because it is a bond established by God himself. Therefore, the divorce or 

any other practice that violates this sacrament is not possible; b) its social context cannot be 

removed from the word, because it is embedded in pragmatic situation that surrounds it. Thus, 

each word occupies the sense that they give to the sphere of circulation, the speakers, the 

situation of production, the ideologies, etc. In this way, the meaning is as plural as the 

contexts, which in turn are not ready, inert, but always in situation of verbal interaction; the 

subject does not have an alibi that exempt him from a subject of response, that is, when we 

are in front of a statement we are impelled to respond to him, albeit tardily, silently, verbally, 

gesture, etc. since we have with him a relation active responsive; d) the replica is constitutive 

of the dialogical relations that the subjects establish among themselves. Without a subject, 

without a dialogical relation, there is no replica.  

Keywords: Concrete statement. Virtual media. Replica. Comment. Second chistian-catholic 

marriage. 
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RESUMEN 

 

Desde el día en que Benedicto XVI ha sido elegido por el Concláve (19 de abril de 2005), su 

discurso se convertío en centro de atención y sus palavras tomaran proporciones universales, 

porque se posicionó, no sólo sobre temas religioso, pero, sobre todo, de interés social, tales 

como la economia, el consumismo, el casamento y el divorcio. Estes dos últimos temas, em 

particular, provocaram mucho  alboroto en los médios de comunicación brasileña, debido a la 

divulgación de la exhortación apostólica Possinodal Sacramentum Caritatis (EASC), 

publicado em 22/02/2007 que trata da Eucaristía y un de sus sub-temas, la  indissolubilidad de 

matrimónio. Los médios de comunicación com la intención de sensacionalizar la información 

impresa em las portadas de los periódicos inpresos y virtuales que el Papa Benedicto XVI 

calificó el segundo matrimonio de plaga social. Con el tono de valorizar la palavra “plaga”, la 

declaración del Papa levanto numerosas réplicas. En este contexto, esta tesis es el objeto de 

análisis dialógico de réplicas en el género comentário on-line, sobre el segundo casamiento. 

Cristiano-católico. Por lo tanto, buscamos responder a la seguiente pregunta: ? Cómo la 

comprensión responsiva activa a las déclaratiónes concretas acerca de la segunda boda 

Cristiano-católico se realiza en el género comtentario on-lline?  Para responder a esta 

pregunta, es nuestro  objetivo general observar como se dan las relaciones dialógicas  y sus 

efectos ideológicos en el género comentário on-line. La metodología de análisis de datos se 

basa en el método sociológico de análisis dialógica de la linguaje propuesto por 

Bakhtin/Voloshinov (2010), cuya orden metodológica para el estúdio de la lengua parte de los 

tipos de interacción verbal, enseguida delos enunciados y sus géneros y las formas de la 

lengua. La búsqueda del córpus se compone de dos conjuntos de datos:  uno de eles, es la 

Exhortatión Apostólica Pos-Sinodal Sacramentum Caritatis  y el segundo está compuesto por 

los comentários on-line que surgieram como la repuesta a esta exhortatión.  Los comentários 

fueram tomados de las páginas virtuales de grandes portales periódicos, foros y blogs, todos 

registrados en 2007, año en que se construyó el comunicado. Los resultados de la 

investigación  muestran que: a) el enunciado concreto se materializa a partir de su esfera de la 

producción /circulación/recepción. Así, para la doctrina Cristiana-católica, el matrimonio es  

cuestion religiosa, porque es um vínculo estabelecido por Dios mismo. Por lo tanto, es el 

divorcio incabível o cualquer  outra práctica que infrinja este sacramento; no puede retirarse  

de la palabra de su contexto social, ya que está incrustado de la situación pragmática que lo 

rodea. Así, cada palavra toma el significado que le dan el movimento de la bola, los hablantes 

, la situación de la producción, las ideologias, etc. Por lo tanto, el sentido es tan plural como 

los contextos, que a su vez, no estan listos, inertes, pero siempre en la interacción verbal; c) el 

sujeto no tiene coartada que le exime de ser um sujeto de  respuesta, es decir, cuando nos 

enfrentamos a una déclaración, nos vemos obligados a responder a ella, aunque sea com 

retraso,en voz baja, verbalmente, gestual, etc. ya que tenemos com él uma relación responsiva 

activa; d) la réplica es um elemento constitutivo de las relaciones dialógicas que los 

individuos estabelecen entre sí. Sin sujeto, sin relación de diálogo, no hay respuesta. 

 

Palabras claves: Enunciado concreto. Mídia virtual. Réplica. Comentario. Segundo 

matrimonio  cristiano-católico.  
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“A audibilidade como tal já é uma relação 

dialógica. A palavra quer ser ouvida, entendida, 

respondida e mais uma vez responder à resposta, 

e assim ad infinitum.” 

(BAKHTIN) 
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PALAVRAS INICIAIS 

 

 

“Não podemos mostrar nosso álibi no 

acontecimento do existir”.  

(BAKHTIN) 

 

 

É inegável o papel que a informação cumpre na contemporaneidade. Ela desempenha 

função central em nossa vida econômica, social e cultural. Logan (2012) explica que o termo 

“informação” não é um conceito simples e direto, mas uma noção muito escorregadia, usada 

de muitas maneiras diferentes e em muitos contextos diferentes, a exemplo da comunicação, 

da antropologia, da física, da biologia e da linguística. Assim, a noção de informação é 

relativa, pois depende do contexto, ou seja, onde e como está sendo produzida e usada.  

Sobre isso, Charaudeau (2009) esclarece que informação, numa definição empírica 

mínima, diz respeito à transmissão de um saber, com a ajuda de uma determinada linguagem, 

por alguém que o possui a alguém que se presume não possui-lo. No entanto, o autor sinaliza 

que essa definição, por mais altruísta que pareça, suscita problemas consideráveis: quem é o 

benfeitor e quais são os motivos de seu ato de informação? Qual a natureza do saber a ser 

transmitido e de onde ele vem? Quem é esse outro para quem a informação é transmitida e 

que relação mantém com o sujeito informador? Enfim, qual o resultado pragmático, 

psicológico, social desse ato e qual é seu efeito individual e social?     

O autor ainda diz que qualquer que seja a pergunta que se faça sobre informação, 

volta-se sempre para a questão da linguagem. Nesse sentido, Bakhtin/Volochinov (2010) 

dizem que é somente pela linguagem que a interação acontece, isto é, nas situações de 

comunicação real e de uso da língua. Essa interação acontece de maneiras diferentes e, nesse 

processo, um diálogo é estabelecido. Não se trata apenas da conversa face a face entre 

pessoas, mas sim do encontro das variadas vozes presentes no tempo e no meio social.  

Sendo assim, a interação e, logo, o dialogismo, envolvem ao menos duas partes em 

que uma vai ao encontro da outra. Ao entrarem em confronto, uma ideia, ou um sujeito, exige 

uma resposta do (a) outro (a), dando início ao diálogo entre si. Em outras palavras, toda 

enunciação é uma resposta a alguma coisa e não existe enunciado sem resposta. Assim, 

Bakhtin (2011, p. 271) afirma “toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de 
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natureza ativamente responsiva [...]; toda compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou 

naquela forma a gera obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante”. 

Percebe-se, assim, que a responsividade não é apenas uma simples decorrência das 

práticas de linguagem, mas, antes, um fator imprescindível para que elas aconteçam. Não se 

trata apenas de poder oferecer uma resposta ao que foi dito pelo locutor, mas de compreender 

que a formulação de enunciado endereçado ao outro constitui, por si, uma possível resposta a 

outros enunciados que circulam na sociedade, conforme ensinam Bakhtin/Volochinov (2010). 

Nesse panorama, as novas tecnologias (desde a invenção da imprensa) aplicadas aos 

processos de comunicação e informação reorganizaram os padrões de interação humana 

através do espaço e do tempo, antes restrita à copresença dos atores num mesmo tempo e 

lugar. A interação mediada se dissocia do ambiente físico, “de tal maneira que os indivíduos 

podem interagir uns com os outros ainda que não partilhem do mesmo ambiente espaço-

temporal” (THOMPSON, 1998, p. 77) e também podem realizar novas formas de ação à 

distância, que permitem alcançar outros indivíduos dispersos no espaço e no tempo e 

responder a ações ocorridas em ambientes e tempos distantes.  

Esse desenvolvimento de novas tecnologias de comunicação e informação fez surgir o 

campo das mídias13. Segundo Fiegenbaum (2006), ao campo das mídias é atribuída a função 

genérica de regulação de todas as outras esferas sociais, pois desempenha diversas funções 

para promover a interação entre as demais esferas sociais, das quais as principais são a de 

organização da sociedade, de articulação dos outros campos sociais entre si e de exposição 

dos campos sociais na esfera pública.  

Contudo, isso ocorre sob certas tensões, conflitos, convergências e divergências de 

campos. Por isso, o campo das mídias funciona também como um espaço de negociação e de 

gestão de conflitos. Ao mesmo tempo em que as demais esferas sociais delegam ao campo das 

mídias a sua legitimidade para atuar discursivamente sobre os demais domínios da 

experiência, também o acolhem com desconfiança, porque o discurso midiático dessacraliza o 

discurso das demais esferas e o naturaliza (RODRIGUES, 1997). Além disso, as outras 

esferas sociais desejam controlar o campo da comunicação midiática e este interfere no 

funcionamento daquelas. Portanto, a mediação que o campo midiático realiza é marcada por 

tensionalidades. 

                                                             
13 Campo, esfera, campo da comunicação, esfera da atividade humana, esfera ideológica são tomadas aqui como 

sinônimos, segundo os estudos bakhtinianos. 
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No caso do campo religioso, a linguagem teológica precisa ser adequada ao público 

em geral, o que não é tão simples, pois cada religião tem sua doutrina o que exige uma 

abordagem diferenciada. De acordo com Maia (2003 apud FIEGENBAUM, 2006, p. 3), “os 

agentes da mídia, por sua vez, cientes de que o material midiático deve atingir as pessoas 

leigas em geral, buscam conformar a linguagem dos sistemas especializados àquela da vida 

diária”. Isso implica dizer que os meios de comunicação, como dispositivos tecnológicos a 

serviço da interação social, caracterizam-se por uma mediação de duas faces: uma discursiva 

e outra tecnológica, que se suportam mutuamente para realizar a mediação simbólica dos 

campos sociais. 

Nesse sentido, surge o nosso interesse em estudar as circunstâncias que envolvem a 

produção, a circulação e a recepção14 de enunciados concretos sobre o segundo casamento 

cristão-católico nos meios de comunicação, especificamente, na mídia virtual. Sabemos que a 

língua não é transparente, neutra, assim, convém estudar as circunstâncias em que se fala ou 

escreve (a identidade daquele que fala e daquele a quem este se dirige, a relação de 

intencionalidade que os liga, os valores presumidos, as condições sócio-históricas que 

engendram o enunciado), enfim, toda a situação que se integra ao enunciado como parte 

constitutiva essencial da estrutura de seu sentido.  

 

O problema, os objetivos e a justificativa  

 

A divulgação da Exortação Apostólica Pós-Sinodal Sacramentum Caritatis15 

(doravante, EASC) pela mídia brasileira despertou o interesse de diversas pessoas. Isso 

porque foi apresentada ao público em geral como uma “provocação” aos casais que vivem em 

                                                             
14 Nosso objetivo ao usar o termo “recepção” é mostrar, em consonância com o pensamento de Sobral (2009, p. 

120, grifo nosso), que “quando se produz um discurso, esse circula em partes da sociedade, ou na sociedade 

como um todo, e é objeto de uma dada recepção. ” Portanto, o uso do termo nessa acepção não se caracteriza, de 

modo algum, como mera recepção passiva, mas corresponde a uma atividade ativa de resposta pelo interlocutor, 

haja vista a responsividade ativa ser atitude vital presente em todo ato de enunciação. Assim, o interlocutor não é 

um receptáculo ou decodificador do enunciado do locutor, mas um parceiro da produção de sentido. 

15 Na tradição da Igreja Católica, uma exortação apostólica é um documento do Papa destinado a orientar os fiéis 

sobre pontos da doutrina. Os temas das exortações apostólicas são escolhidos por uma necessidade de focar 

questões que circulam na sociedade e requerem uma posição da Igreja a seu respeito ou, ainda, que a Igreja sente 

uma necessidade de se contrapor aos discursos que circulam na sociedade sobre os quais ela defende ou rechaça. 

É pós-sinodal porque reúne as contribuições de bispos do mundo inteiro reunidos em assembleia, em Roma, a 

partir de uma pauta definida pelo Papa. No caso da Exortação Apostólica Pós-Sinodal Sacramentum Caritatis, 

ela mostra os resultados da 11ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, que ocorreu entre 2 e 23 de 

outubro de 2005, sobre o Culto Eucarístico.  
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segunda união. A EASC16 é um texto com 141 páginas, mas a mídia divulgou apenas um 

trecho desse documento, dando significativa importância à palavra “praga”: 

 

 

[...]não poucos fiéis que, depois de ter celebrado o sacramento do Matrimônio, se 

divorciaram e contraíram novas núpcias. Trata-se dum problema pastoral espinhoso 

e complexo, uma verdadeira praga do ambiente social contemporâneo que vai 

progressivamente corroendo os próprios ambientes católicos [...]” (BENTO XVI, 

2007, p. 46, grifo nosso). 

 

Com o tom valorativo na palavra “praga”, a mídia fez circular em seus principais 

jornais, tanto televisivos como impressos e virtuais, a crença de que o Papa Bento XVI 

chamou o segundo casamento de “praga social”. Impregnado dessa valoração, o enunciado do 

Pontífice suscitou inúmeras réplicas, principalmente entre os casais de segunda união17. No 

entanto, como postulam Bakhtin/Volochinov (2010, p. 107)18, “a concretização da palavra só 

é possível com a inclusão dessa palavra no contexto histórico real de sua realização 

primitiva”. 

Com base nisso, apresentamos a seguinte questão de pesquisa: como a compreensão 

responsiva ativa a enunciados concretos sobre o segundo casamento cristão-católico se realiza 

no gênero comentário on-line? Para responder a tal questão, constitui nosso objetivo geral 

investigar, a partir do enunciado do Papa Bento XVI, como se dão as relações dialógicas e 

ideológicas no gênero comentário on-line. Como objetivos específicos, intencionamos: 

a) verificar como o enunciado concreto se materializa, mediante o discurso, a fim de 

cumprir o projeto enunciativo do seu autor; 

b) identificar como o sentido de uma mesma palavra pode ocupar lugares diferentes, 

dependendo da circunstância histórica, social,  ideológica e da esfera comunicativa que ocupa;   

                                                             
16 Disponível em http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/apost_exhortations/documents/hf_ben-

xvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis.html. Aceso em 30/30/2007. 

  

17 Casais de segunda união são aqueles em que um dos cônjuges, ou os dois, foi casado, se separou e contraiu 

novas núpcias. Mais adiante trataremos desse assunto de forma mais aprofundada.  

 
18 Antes de quaisquer dúvidas, deixamos claro que nos afastamos de qualquer polêmica envolvendo a autoria do 

texto Marxismo e Filosofia da Linguagem – Problemas Fundamentais do Método Sociológico na Ciência da 

Linguagem. Usamos aqui a edição de 2010, com tradução de Michel Lahud e Yara Frateschi Vieira que trazem a 

autoria de Bakhtin e Volochinov. Nesse sentido, respeitamos esta edição ao usar o nome dos dois pensadores 

russos.    

 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis.html
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c) analisar como os sujeitos respondem aos enunciados, por meio de comentários on-

line postados nas redes sociais, elucidando suas marcas sócio-histórico-ideológicas e seus 

posicionamentos axiológicos.  

 

Como ensina Volochinov ([1926] 1976), todo discurso é dialógico, orientado em 

direção a alguém que é capaz de compreendê-lo e dar-lhe uma resposta, real ou virtual. 

Segundo o autor, essa orientação em direção ao outro conduz necessariamente a se levarem 

em conta as condições sociais do enunciado. Diante disso, supomos que os interlocutores que 

responderam ao Papa Bento XVI não tiveram acesso completo ou até mesmo parcial à fonte 

(matriz enunciativa) de seu enunciado, ou seja, a EASC, mas aos fragmentos dos enunciados 

construídos pela mídia, uma vez que esta fez circular a notícia já comentada a fim de 

conseguir a adesão do internauta sobre o fato noticiado, garantindo desse modo a audiência 

dos meios de comunicação, nesse caso, dos meios virtuais de interlocução.  

A mídia representa posição de poder na sociedade (“o quarto poder”), de detentora da 

informação e suas palavras têm influência sobre seu auditório – público em geral. Assim, o 

discurso midiático tem a força de “alterar”, de alguma maneira, a própria recepção do 

enunciado. Com isso não estamos afirmando que o interlocutor não tenha sua própria 

avaliação do discurso, pois sabemos que a valoração ocorre em interação, não como ato 

puramente subjetivo ou ação isolada. Também não estamos afirmando que a mídia controla 

toda a informação e manipula todos os sujeitos ouvintes, haja vista termos um público atento 

e crítico fazendo oposição e mostrando um contrassenso sobre o que é publicado.  

O que estamos querendo dizer é que a mídia ocupa uma posição superior em relação 

ao ouvinte/leitor/telespectador e suas avaliações assemelham-se a crenças19, pois o sujeito 

acredita estar aderindo a uma verdade universal, ou seja, a uma “opinião pública”.  

Assim, as réplicas dos interlocutores foram elaboradas a partir dos vieses axiológicos 

carregados de posicionamentos e julgamentos de valor veiculados pelas palavras empregadas, 

projetados a partir da posição social, histórica e ideológica de cada jornal ou portal que 

publicizou a notícia, uma vez que a mídia, para instaurar acontecimentos, simula alguns 

eventos, omite discursos e evidencia outros discursos que lhe convêm.  

No entanto, defendemos nesse trabalho a tese de que todo enunciado tem história, 

logo, ele está preso a uma dada situação pragmática extraverbal que o gerou, assim, não pode 

                                                             
19 Segundo Charaudeau (2009), a crença pertence a um domínio no qual já existe uma verdade construída, que 

depende de um certo sistema de pensamento, e à qual o sujeito adere de maneira não racional.  
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ser retirado de seu solo fonte, ou seja, separado da atividade enunciativa que o “gerou”. 

Sabemos que o enunciado é vivo, movimenta-se e não se aquieta num lugar fixo. Ele percorre 

muitos caminhos, circula em várias esferas da comunicação humana e por isso quase sempre o 

leitor/ouvinte/interlocutor não consegue perceber suas “origens”, sua “fonte enunciativa”.  

Muitas vezes o enunciado chega ao interlocutor carregado de valor, de entonação, de 

tom apreciativo impresso pelas várias fronteiras que tocaram esse enunciado no momento de 

sua circulação. E esse contato tende a deixar marcas que encobrem o evento discursivo fonte 

que lhe deu origem, cabendo ao leitor um olhar crítico discursivo capaz de desvendar as 

origens20 do enunciado a fim de evitar uma análise superficial desse enunciado, ou até mesmo 

descompromissada com suas raízes histórico-ideológico-discursivas.    

Nossa pesquisa surgiu porque sentimos falta de um estudo de natureza enunciativo-

discursiva que descrevesse coerentemente o processo de construção do enunciado, de sua 

circulação na sociedade e de sua recepção por outros sujeitos, numa relação dialógica, ou seja, 

num continuum em que é insustentável separar algum elemento desse processo. Investigar o 

enunciado nesse processo mostra como os sujeitos, em momentos ou épocas diferentes, 

lugares diferentes, circunstâncias diferentes, criam em suas relações sentidos diferentes – 

inclusive para um mesmo discurso, um mesmo enunciado, uma mesma palavra.  

Reconhecemos que existem muitos trabalhos que abordam o enunciado concreto, 

conforme mostram as pesquisas desenvolvidas por vários estudiosos no Brasil, no quadro das 

teorias do discurso e da enunciação, a exemplo de Brait e Melo (2012), Brait (2005), Brandist 

(2012), Sobral (2009), Fiorin (2008). Também encontramos uma discussão mais ampla na 

obra de Souza (2002), na qual o autor discute a teoria do enunciado concreto a partir de 

Bakhtin/Volochinov/Medvedev. Em consulta a revistas especializadas, ainda encontramos 

vários artigos que têm o enunciado como tema central.  

No entanto, ainda há espaço no campo teórico para se discutir sobre a problemática do 

enunciado concreto. Esta pesquisa pretende, portanto, contribuir com estudos anteriores e 

suscitar outros trabalhos que investiguem esse fenômeno, cuja arquitetônica conceitual 

funciona como engrenagem dinâmica na qual interagem, entre outros, os conceitos de gêneros 

discursivos, tema, expressividade, estilo, entonação. 

 

                                                             
20 Salientamos que a Exortação Apostólica de Bento XVI, ao abordar a temática do casamento, não a faz de 

maneira única, original.  Na verdade muitos outros documentos, inclusive da própria Igreja Católica abordam a 

temática. Assim, o documento do Papa faz uma releitura de outros documentos, principalmente da Bíblia. Nesse 

sentido, a exortação seria um texto-fonte, mas não original. Ele passa a ser um texto primário/original quando a 

partir dele se formam outros discursos, tornando assim, texto original para uma determinada enunciação.  
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Considerações sobre o corpus  

 

O corpus da pesquisa está composto por dois conjuntos de dados. Um é de natureza 

documental e diz respeito à Exortação Apostólica Pós-Sinodal Sacramentum Caritatis, 

publicada em 22/02/2007. Para Gonsalves (2003, p. 31), a noção de documento está distante 

de uma visão positivista e “corresponde a uma informação organizada sistematicamente, 

comunicada de diferentes maneiras (oral, escrita, visual ou gestualmente) e registrada em 

material durável”.  

Sobre o segundo conjunto de dados – as réplicas ao enunciado -, este está formado por 

comentários on-line postados por diversos interlocutores em sites, blogs, colunas, fóruns, 

artigos, etc., dentre os quais destacamos: http://www.bbc.com/; http://noticias.terra.com.br; 

http://www1.folha.uol.com.br; http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo.  

Os comentários foram postados entre os meses de março e junho de 2007. 

Delimitamos esse período de coleta por dois motivos. O primeiro porque foi o período em que 

o enunciado mobilizou uma maior atenção midiática, logo, inúmeras réplicas foram postadas. 

Segundo porque os registros coletados nesse período foram suficientes (qualitativa e 

quantitativamente) para responder aos objetivos desse trabalho. No total analisamos dez 

comentários21 on-line.  

A coleta do corpus teve início em 2007, sendo concluída no mesmo ano. A escolha de 

comentários on-line justifica-se pelo critério de acessibilidade, pois através da internet é mais 

fácil ter acesso aos arquivos. Para a composição do corpus foram selecionados comentários 

diversos que representassem opiniões livres dos interlocutores, ou seja, a espontaneidade da 

réplica foi um fator determinante. Percebemos essa espontaneidade nos dados através dos 

comentários postados, pois ainda que alguns portais impusessem alguma norma para a 

publicação dos comentários, não permitindo ofensas, termos vulgares, palavras obscenas, 

grosseiras etc., mesmo assim, verificamos que os interlocutores se expressaram livremente, 

expondo suas opiniões quase sem nenhuma restrição, conforme será possível comprovar na 

análise dos dados. 

 Vale salientar que, até o presente momento, ainda encontramos réplicas ao enunciado 

de 2007, atestando, assim, o que Bakhtin (2011) postula sobre a compreensão ativamente 

                                                             
21 Comentário é o enunciado-resposta dos interlocutores sobre a (não) permissão do Sacramento Eucarístico aos 

divorciados recasados. Cf. capítulo 4.  

http://www.bbc.com/
http://noticias.terra.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/
http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo
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responsiva de efeito retardado, no qual cedo ou tarde, o que o foi ouvido e ativamente 

entendido responde nos discursos subsequentes ou no comportamento do ouvinte. 

Sobre o período destacado para coleta de dados, cabe colocar as palavras de Bakhtin 

(2011, p. 410), quando se refere ao diálogo a partir de duas perspectivas de tempo: a pequena 

temporalidade, na qual se encontra o diálogo no seu sentido estrito, aquele realizado numa 

situação determinada, e a grande temporalidade, na qual se encontra o grande diálogo, em 

que: 

Não há uma palavra que seja primeira ou a última, e não há limites para o contexto 

dialógico (este se estende ao passado sem limites e ao futuro sem limites) [...]. Em 

qualquer momento do desenvolvimento do diálogo, existem massas imensas e 

ilimitadas de sentidos esquecidos, mas em determinados momentos do sucessivo 

desenvolvimento do diálogo, em seu curso, tais enunciados serão relembrados e 

reviverão em forma renovada (em novo contexto). Não existe nada absolutamente 

morto: cada sentido terá sua festa de renovação.  

 

Nesse sentido, o corpus do trabalho não está envelhecido, como se possa pensar, mas 

vivo, uma vez que está sendo evocado nessa nova situação de interação social através do 

gênero tese. Desse modo, o enunciado emerge trazendo à tona o falante, o ouvinte e o ato de 

comunicação através do material verbal. Ainda que a enunciação não se repita, o sentido 

permanece impregnado no enunciado e é através das escolhas dos recursos lexicais, 

gramaticais, composicionais e discursivos do enunciado que perceberemos a posição 

valorativa dos interlocutores envolvidos na situação de interação verbal. Assim, neste 

trabalho, o enunciado será visto como elo na cadeia da comunicação discursiva e em relação 

com outros enunciados a ele vinculados.  

 

Delineamento da pesquisa 

 

A fundamentação teórico-metodológica da pesquisa insere-se na linha da Análise 

Dialógica de Discurso (doravante ADD), fundamentada no pensamento de Bakhtin e o 

Círculo22. Convém esclarecer que ADD, para nós, é uma área de pesquisa que objetiva 

segundo defende Brait (2006, p. 13-14): 

  

                                                             
22 Segundo Brait e Souza-Silva (2012), o termo Círculo refere-se ao conjunto de ideias e trabalhos produzidos 

por intelectuais russos, que pelo conjunto da obra, ostentam o que conhecemos como pensamento bakhtiniano. 

Participaram das diferentes fases do Círculo: Mikhail Bakhtin (1895-1975); Matvei Isaevich Kagan (1889-1937); 

Pavel Nikolaevich Medvedev (1891-1938); Lev Vasilievich Pumpianskii (1891-1940); Ivan Ivanovich 

Sollertinskii (1902-1944); Valentin Nikolaevich Volochinov (1895-1936). Neste trabalho, nos limitamos a 

discutir as ideias de Bakhtin e Volochinov.  

 



24 

 

[...] esmiuçar campos semânticos, descrever e analisar micro e macro-organizações 

sintáticas, reconhecer, recuperar e interpretar marcas e articulações enunciativas que 

caracterizam o(s) discurso(s) e indicam sua heterogeneidade constitutiva, assim 

como a dos sujeitos aí instalados. E mais ainda: ultrapassando a necessária análise 

dessa “materialidade linguística”, reconhecer o gênero a que pertencem os textos e 

os gêneros que nele se articulam, descobrir a tradição das atividades em que esses 

discursos se inserem e, a partir desse diálogo com o objeto de análise, chegar ao 

inusitado de sua forma de ser discursivamente, à sua maneira de participar 

ativamente de esferas de produção, circulação e recepção, encontrando sua 

identidade nas relações dialógicas estabelecidas com outros discursos, com outros 

sujeitos. Não há categorias a priori aplicáveis de forma mecânica a textos e 

discursos, com a finalidade de compreender formas de produção de sentido num 

dado discurso, numa dada obra, num dado texto [...]. As diferentes formas de 

conceber “enfretamento dialógico da linguagem” constituem, por sua vez, 

movimentos teóricos e metodológicos que se desenvolvem em diferentes direções. 

 

Dito isso, a nossa metodologia de análise dos dados adota o método sociológico 

proposto por Bakhtin/Volochinov (2010, p. 128-129), que utiliza alguns passos para se fazer 

uma análise dialógica da linguagem, começando com 1) as formas e os tipos de interação 

verbal; 2) depois pelos enunciados e seus gêneros e por fim  3) pelo exame das formas da 

língua: 

 

Disso decorre que a ordem metodológica para o estudo da língua deve ser o 

seguinte: 1. As formas e os tipos de interação verbal em ligação com as condições 

concretas em que se realiza; 2. As formas das distintas enunciações, dos atos de fala 

isolados, em ligação estreita com a interação de que constituem os elementos, isto é, 

as categorias de atos de fala na vida e na criação ideológica que se prestam a uma 

determinação pela interação verbal. 3. A partir daí, exame das formas da língua na 

sua intepretação linguística habitual (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2010, p. 128-

129).  

 

 

Em consonância aos postulados de Bakhtin/Volochinov (2010), Sobral (2009) sugere 

que uma análise de gênero deve incidir sobre princípios macrogenéricos e princípios 

microgenéricos, sendo que os primeiros estão vinculados mais propriamente à esfera de 

atividade e, os segundos, à materialidade textual. 

No macronível de análise, sumarizamos os seguintes elementos: 

1) Determinar em que esfera(s) de atividade se situa o gênero que mobiliza o texto a ser 

analisado, a fim de situá-lo num dado momento histórico; 

2) Desvendar o que confere, no âmbito da esfera, certas características ao gênero, 

reconhecendo que gênero e esfera se constituem mutuamente; 

3) Examinar as discursividades que se manifestam e as textualidades mais ou menos 

características do gênero em análise; 

4)  Partir ao mesmo tempo do particular (a inserção do texto num dado contexto) para o 

geral (o contexto em sentido amplo).  



25 

 

No micronível de análise, sumarizamos os seguintes elementos: 

1) Analisar quantitativamente elementos que permitam caracterizar os textos como membros 

de um gênero, em termos de produção, circulação e recepção; 

2) Analisar as estratégias de inter-auto-formação dos textos a partir do gênero; 

3) Analisar os modos específicos de esse gênero criar interação(ões) locutor-interlocutor; 

 

4) Analisar os modos específicos de o locutor convencer seu interlocutor no seu projeto 

enunciativo.  

 

Dito de outra forma, Sobral e Giacomelli (2016) deixam claro que numa análise da 

ADD que envolve a língua e a enunciação, devem-se seguir os seguintes passos: a) descrever 

o objeto concreto em termos de sua materialidade linguística e de suas características 

enunciativas; b) analisar as relações estabelecidas entre esses dois planos, o da língua (nível 

micro) e o da enunciação (nível macro); e, por fim, c) interpretar que sentidos cria a junção 

contextual da materialidade e do ato enunciativo. Assim, para os autores (2016, p. 1092),  

 

O analista não se coloca na posição do interlocutor, porque não é o interlocutor dos 

exemplares que analisa. Ele deve, em vez disso, verificar qual é, e como se 

estabelece no discurso, a relação entre locutores e interlocutores do exemplar 

analisado com base nos passos de descrição, análise e interpretação [...] evitam, 

assim, que ele se leia no texto em vez de ler o texto concreto que tem diante de si.  

 

Assim, o analista examina a materialidade do objeto a partir de duas partes (língua e 

enunciação) considerando ainda a intencionalidade do locutor diante de seu(s) interlocutor(es) 

e os possíveis sentidos criados nessa relação dialógica.   

Nesse contexto, não nos limitamos à mera descrição dos nossos dados que, sem 

dúvida, é uma etapa importante, mas procuramos, sobretudo, entendê-los, explicá-los, mostrar 

o que significam e como significam. Assim, seguimos a tríade proposta por Bakhtin e 

Voloshinov (2010) e que Sobral e Giacomelli (2016) retomam: descrever, analisar e 

interpretar os dados.  

Escolhemos a Internet como campo de pesquisa para a coleta de parte dos dados 

porque, segundo Antônio Joaquim Severino (2009), a Internet, rede mundial de 

computadores, tornou-se uma indispensável fonte de pesquisa para os diversos campos do 

conhecimento. Assim, um acervo de dados está alocado à disposição de todos os interessados, 

e pode ser acessado com facilidade por todos, graças à sofisticação dos atuais recursos 

informacionais e comunicacionais acessíveis no mundo todo. Além disso, a distância física 
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dos sujeitos tende a oferecer respostas mais “espontâneas” do que os métodos tradicionais de 

recolha, principalmente em questões mais sensíveis e polêmicas como no caso proposto. 

Em virtude da natureza dos dados – comentários on-line –, abordamos ainda o método 

denominado Netnografia. Esta vertente metodológica começou a ser explorada a partir do 

surgimento de comunidades virtuais, no final dos anos 80. No Brasil, entretanto, ainda são 

poucos os estudos voltados para essa questão, seja no que diz respeito à metodologia em si ou 

aos objetos analisados.  

De acordo com Kozinets (2014), a netnografia é uma adaptação da tradicional 

etnografia para o ambiente da internet, sendo que neste caso o local de trabalho é virtual. 

Outras nomenclaturas são dadas para a etnografia aplicada a estudos na internet, mas a 

natureza continua a mesma. Entre os principais nomes, destacam-se a etnografia virtual 

(AMARAL, NATAL E VIANA, 2008), etnografia digital (NOVELI, 2010), ciber-etnografia 

(WARD, 1999), pesquisa baseada na web ou web-based research (MKONO, 2011). Neste 

estudo será adotada a forma mais popularizada nos estudos, netnografia, defendida por 

Kozinets (2014), um dos precursores e propagadores desta metodologia.  

 

A netnografia é pesquisa observacional participante baseada em trabalho de campo 

on-line. Ela usa comunicações mediadas por computador como fonte de dados 

para chegar à compreensão e à representação etnográfica de um fenômeno cultural 

ou comunal. Portanto, assim como praticamente toda etnografia, ela se estenderá, 

quase que de forma natural e orgânica, de uma base na observação participante 

para incluir outros elementos, como entrevistas, estatísticas descritivas, coletas de 

dados arquivais, análise de caso histórico estendida, videografia, técnicas 

projetivas como colagens, análise semiótica e uma série de outras técnicas [...]. 

(KOZINETS, 2014, p. 62).  

 

 

Como em outros métodos de pesquisa, a netnografia possui um corpo de 

procedimentos que incluem planejamento, entrada, coleta de dados, análise e interpretação e 

adesão a padrões étnicos (KOZINETS, 2014).  

Para o pesquisador, o planejamento e a entrada constituem em conhecer o foco e a 

questão de pesquisa, assim como a comunidade on-line de interesse para o estudo. Algumas 

características que ajudam a identificar uma comunidade on-line pesquisável: relevante (se ela 

se relaciona com o foco de pesquisa); ativa (tem comunicações recentes e regulares); 

interativa (se ela tem um fluxo de comunicações entre participantes); substancial (se ela tem 

uma massa crítica de comunicadores); heterogênea (se ela tem diversos participantes 

diferentes); ricas em dados (oferece dados mais detalhados ou descritivamente ricos). Com 
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base nessas indicações, o pesquisador deve passar algum tempo entendendo as características 

e normas do grupo, sua linguagem, seus interesses e práticas. 

A coleta de dados inclui a captura de três tipos diferentes de dados: os dados 

arquivados, os quais o pesquisador pode copiar diretamente de comunicações mediadas por 

computadores preexistentes dos membros de uma comunidade on-line, dados em cuja criação 

ou estimulação ele não está diretamente envolvido; os dados extraídos, que o pesquisador cria 

em conjunto com os membros da comunidade por meio da interação pessoal e comunal. 

Postagens, comentários, entrevistas seriam procedimentos comuns para extrair dados 

netnográficos. Em terceiro lugar, há os dados de notas de campo, as anotações em que o 

pesquisador registra suas próprias observações da comunidade, seus membros, interações e 

senso de aflição do pesquisador.  

A análise e interpretação se referem à classificação, análise de codificação e 

contextualização dos atos comunicativos. Esse procedimento abrange todo o processo de 

transformar os produtos coletados da participação e da observação netnográfica – os diversos 

arquivos de texto e gráficos baixados, as capturas de tela, as transcrições de entrevistas on-

line, as notas de campo reflexivas – em uma representação acabada da pesquisa, seja ela um 

artigo ou relatório.  

No que diz respeito à ética de pesquisa, Kozinets (2014) lembra que o pesquisador 

precisa cumprir várias atividades para garantir a idoneidade da pesquisa, dentre elas: se 

apresentar para a comunidade e informar os constituintes relevantes sobre a sua pesquisa, 

pedir permissões apropriadas, garantir confiabilidade e anonimato aos indivíduos 

pesquisados, ter uma posição cuidadosa quanto à questão de informações públicas/privadas, 

citar e dar crédito aos membros da comunidade quando necessário.  

 

A abordagem dos dados 

 

A partir das considerações de Kozinets (2014) sobre os procedimentos de realização 

de uma pesquisa netnográfica, construímos os nossos passos metodológicos para atender aos 

objetivos dessa pesquisa. Sobre o planejamento e a entrada na comunidade on-line, 

destacamos que nossa incursão nas redes sociais à procura de réplicas ao enunciado do Papa 

Bento XVI (sobre o 2º casamento) se deu a título de curiosidade. Queríamos ler a respeito do 

assunto e saber como as pessoas estavam respondendo ao enunciado. Já desconfiávamos do 

poder manipulador da mídia no trato com a informação, uma vez que “as mídias não 
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transmitem o que ocorre na realidade social, elas impõem o que constroem do espaço público” 

(CHARAUDEAU, 2009, p. 19.).  

Assim, fizemos um levantamento, ainda em 2007, sobre os websites23 que divulgaram 

réplicas à Exortação Apostólica de Bento XVI. O volume de registro era muito grande e então 

criamos um banco de dados para armazenar todas as informações que conseguíamos sobre o 

assunto. Os dados foram classificados em categorias preliminares à medida que foram 

inicialmente lidos, e depois reclassificados. Durante o ano de 2007 observamos 

constantemente vários websites para identificar se havia uma recorrência de postagens sobre o 

assunto. Verificamos que a maior recorrência de postagens foi sem dúvidas entre os meses de 

março e junho de 2007. Supomos que nesse período o enunciado do Papa obteve bastante 

fôlego por causa da polêmica que gerou. No entanto, com o passar do tempo, o enunciado foi 

perdendo força e dando espaço a outros temas e assuntos, por isso não apareceu com tanta 

recorrência nos meses seguintes.  

Salientamos que em 2007 ainda não tínhamos ingressado num Programa de Pós-

graduação, mas arquivamos os dados no intuito de descrevê-los futuramente numa pesquisa 

acadêmica, haja vista termos enxergado nesse fenômeno um material produtivo/significativo 

para o desenvolvimento de um trabalho científico. Nesse sentido, retomamos os registros em 

oportunidade de ingresso no curso de doutorado, em 2013.  

Sobre a coleta de dados, salientamos que devido ao volume de arquivo, haja vista 

termos 102 páginas de textos e mais de 400 comentários on-line, formulamos os seguintes 

critérios para selecionar os dados: a) comentários construídos entre os meses de março e 

junho de 2007; b) comentários que representassem a espontaneidade do interlocutor e que 

fossem postados em diversos websites – fóruns, blogs, notícias, entrevistas etc. Com base 

nesses critérios, classificamos e reclassificamos os materiais arquivados até chegarmos ao 

conjunto de dados24 que apresentamos na pesquisa, qual seja: a réplica matriz, a réplica 

convocatória, a réplica comentarista (institucionalizada, sarcástica, convergente, divergente, 

depreciativa, reproduzida, atravessada, especializada). 25 

                                                             
23 Website é uma palavra que resulta da justaposição das palavras inglesas web (rede) e site (sítio, lugar).  No 

contexto das comunicações eletrônicas, website e site possuem o mesmo significado e são utilizadas para fazer 

referência a uma página ou a um agrupamento de páginas relacionadas entre si, acessíveis na internet através de 

um determinado endereço. Cf. http://www.significados.com.br/website. Acesso em 09/08/2016. 
24 Ver capítulo 5. 

25 A Réplica Matriz diz respeito à Exortação Apostólica do Papa Bento XVI; A Réplica Convocatória diz 

respeito ao texto publicado na mídia convocando os internautas (interlocutores) a se manifestarem sobre a 

Réplica Matriz; A Réplica Comentarista diz respeito aos diversos comentários on-line publicados pelos 

internautas respondendo o assunto em debate. Cf. capítulos 4 e 5 desta tese.  

http://www.significados.com.br/website
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 De posse do material coletado, passamos para análise e interpretação. Nessa etapa 

partimos para a descrição dos dados, considerando as suas condições de produção, circulação 

e recepção, remetendo sempre ao contexto de onde foram extraídos. Assim, com base no 

método sociológico, proposto por Bakhtin/Volochinov (2010), analisamos, em primeiro lugar, 

as formas e os tipos de interação verbal estabelecidos pelos usuários da língua, mais 

especificamente pelos usuários das redes sociais envolvidos na produção, circulação e 

recepção dos enunciados sobre o casamento cristão-católico; em segundo lugar, analisamos os 

enunciados e os gêneros em discussão nessa tese, como o gênero exortação apostólica e o 

gênero comentário on-line e, em terceiro lugar, analisamos as formas da língua, ou seja, as 

marcas linguístico-discursivas que constituem os enunciados. 

Categorizamos os dados de acordo com as relações dialógicas estabelecidas entre os 

enunciados e as condições extradiscursivas de sua produção, procurando evidenciar como o 

uso desses enunciados constitui indícios de ordem linguística, enunciativa e discursiva da 

instauração da réplica, ou melhor, de como o sujeito, ao utilizar-se desse expediente, 

constitui-se como um sujeito de resposta. 

Sobre as questões éticas associadas à realização da pesquisa netnográfica, sabemos da 

importância de se considerarem o usuário, as mensagens postadas, o direito à privacidade e as 

várias normas legais, morais e políticas que envolvem o ciberespaço. Contudo, a análise de 

mensagens arquivadas, como é o nosso caso, não se constitui como uma pesquisa social com 

seres humanos. Segundo Kozinets (2014, p. 133), 

 

Uma pesquisa com seres humanos é aquela em que há uma intervenção ou interação 

com outra pessoa com a finalidade de coleta de informações, ou em que a 

informação é gravada por um investigador de tal forma que uma pessoa possa ser 

identificada por ela direta ou indiretamente.  

 

 

Assim, se uma pesquisa envolve coletar e analisar documentos ou registros existentes 

que estejam publicamente disponíveis, ela não se qualifica como uma pesquisa envolvendo 

seres humanos. Kozinets (2014, p. 134, grifo do autor) ainda explica que  

 

Analisar comunicações de comunidades ou culturas on-line ou seus arquivos não é 

pesquisa com seres humanos se o pesquisador não registrar a identidade dos 

comunicadores e se ele puder obter acesso de maneira fácil e legal a essas 

comunicações ou arquivos. 

 

Nesse contexto, os dados da pesquisa foram coletados a partir de arquivos disponíveis 

publicamente no ciberespaço. Não interferimos na produção dos dados, não os modificamos 
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em nenhuma etapa do processo, não interagimos com os sujeitos comentaristas. Entramos no 

ambiente virtual unicamente para extrair os dados. Assim, nossos dados são de domínio 

público e ainda que os participantes dos websites investigados criem uma expectativa de 

privacidade, ela é extremamente inapropriada, conforme sugere Walther (2002, apud, 

KOZINETS, 2014, p. 134).  Ainda sobre isso, Garcia (2009 apud, KOZINETS, 2014, p. 125), 

aponta para o fato que a internet não é um “espaço” físico, e que a questão de domínio está 

ligada à acessibilidade da informação. Segundo esse autor, se a informação é acessível, então 

é pública. 

Ademais, deixamos claro que nossa pesquisa não ameaça a dignidade dos usuários dos 

websites investigados. Nossa pesquisa tem fins unicamente acadêmicos. Não é nossa intenção 

julgar os que são contra ou a favor ao enunciado do Papa Bento XVI. Compete a nós 

investigar como os interlocutores se constituem sujeitos de respostas diante de qualquer 

enunciado.  

 

A organização da tese 

 

Para responder aos objetivos do estudo, a presente tese está disposta em quatro 

capítulos, os quais estão organizados por seções e subseções para uma melhor compreensão 

da leitura, bem como das ideias em discussões.  

Inicialmente, apresentamos a temática da pesquisa de forma introdutória, discutindo o 

papel da informação na contemporaneidade e a mediação que a mídia faz ao tentar transmitir 

os discursos de outras esferas, inclusive a esfera religiosa, para o público em geral. Em 

seguida, abordamos os aspectos teórico-metodológicos da pesquisa: o problema, os objetivos, 

a justificativa, o corpus coletado. Delimitamos, ainda, a natureza da investigação, e 

explicamos os procedimentos de análise dos dados, bem como os pressupostos teóricos do 

estudo.  

No capítulo 1 – Conceitos-chave do pensamento de Bakhtin e o círculo mobilizados na 

tese – apresentamos alguns conceitos-chave para a Análise Dialógica do Discurso (ADD) e 

que trabalhamos na tese, como língua, texto, discurso, enunciado concreto, gênero discursivo 

e réplica. Todos esses conceitos são vistos pela ADD a partir de uma abordagem discursiva.                                                               

No capítulo 2 – As esferas de atividade humana e o modo de circulação do enunciado 

concreto – situamos o leitor com relação ao conceito de esfera de circulação, especificando a 

esfera religiosa e midiática. O casamento põe essas duas esferas no embate porque a Igreja 

defende que o casamento é uma união estabelecida por Deus. Logo, competiria a ela legislar 
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sobre o assunto, uma vez que se coloca como porta voz do Divino. Já parte da sociedade civil, 

aqui representada pelos sujeitos que se manifestaram através da esfera midiática virtual, vê o 

casamento como um contrato social. Logo, não reconhece o poder da Igreja sobre essa união. 

Assim, ambas esferas se digladiam para estabelecer seu ponto de vista sobre o assunto.  

No capítulo 3 – As vozes enunciativo-discursivas das réplicas: como os sujeitos 

recebem os enunciados? – analisamos as vozes enunciativo-discursivas das réplicas matriz e 

convocatória. Essas réplicas foram postadas na mídia virtual e instigaram os 

interlocutores/internautas a se posicionarem axiologicamente sobre o enunciado. 

No capítulo 4 - As Vozes enunciativo-discursivas das réplicas: como os sujeitos 

respondem os enunciados? – mostramos o perfil do novo interlocutor que interage no espaço 

virtual (interlocutor faceless) e analisamos as diversas réplicas comentaristas postadas por 

esses interlocutores em sites, blogs, fóruns etc. Nossa análise mostra que o sujeito sempre diz 

algo a partir de uma dada posição social, de uma dada condição histórica, de uma dada 

ocupação na esfera de circulação, de uma dada ideologia etc. Ao receber um determinado 

enunciado, o sujeito o responde (de imediato ou tardiamente) evidenciando assim seus 

posicionamentos axiológicos.  

Após o quarto capítulo, seguem as considerações finais do trabalho, nas quais fazemos 

articulações teóricas e conclusivas a partir dos dados analisados. Os dados mostraram como 

todo ato responsivo ativo exprime a posição emocionalmente valorativa do sujeito. Ou seja, o 

enunciado-resposta é pleno de expressão, avaliação, acentuação, entonação, construídas na 

relação dialógica entre locutor, situação e interlocutor.   
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CAPÍTULO 1 

CONCEITOS-CHAVE DO PENSAMENTO DE BAKHTIN E O CÍRCULO 

MOBILIZADOS NA TESE 

 

 

“Na verdade, a língua não se transmite; ela dura 

e perdura sob a forma de um processo evolutivo 

contínuo. Os indivíduos não recebem a língua 

pronta para ser usada; eles penetram na corrente 

da comunicação verbal; ou melhor, somente 

quando mergulham nessa corrente é que sua 

consciência desperta e começa a operar”.  

 

(BAKHTIN e VOLOCHINOV) 

 

 

 

 

Este capítulo tem o objetivo de apresentar reflexões acerca da noção de língua, texto, 

discurso, enunciado, gênero e réplica a partir dos estudos de Bakhtin e o Círculo, para quem 

estes conceitos são vistos numa abordagem enunciativo-discursiva, ou seja, como uma 

atividade responsiva, um processo interacional.  

 

1. 1 A língua do ponto de vista da ADD 

 

Bakhtin/Volochinov (2010), na concepção da noção de língua, afirmam que a 

verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de formas 

linguísticas (língua como sistema de formas – objetivismo abstrato), nem pela enunciação 

monológica isolada (língua como expressão de uma consciência individual – subjetivismo 

individualista), nem pelo ato psicofisiológico de sua produção (atividade mental), mas “pelo 

fenômeno social da interação verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações” 

(BAKHTIN e VOLOCHINOV, 2010, p. 127, grifos do autor),   

Nessa perspectiva, para os pensadores russos, a língua é uma atividade essencialmente 

social, pois o interlocutor e os sentidos constroem-se discursivamente nas relações verbais 

com o outro. Nesse sentido, Bakhtin e Volochinov (2010, p. 101) dizem:  
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Toda enunciação monológica, inclusive uma inscrição num monumento, constitui 

um elemento inalienável da comunicação verbal. Toda enunciação, mesmo na forma 

imobilizada da escrita, é uma resposta a alguma coisa e é construída como tal.  

 

Tal afirmação permite compreender que a língua não é um ato individual, monológico, 

pois um enunciado sempre está endereçado a outro, sempre é uma resposta a outros 

enunciados que circulam na sociedade, assim asseveram Bakhtin e Volochinov (2010, p. 116, 

grifo dos autores):  

 

A enunciação é produto da interação de dois indivíduos socialmente organizados. 

[...] A palavra dirige-se a um interlocutor: ela é função da pessoa desse interlocutor: 

variará se se tratar de uma pessoa do mesmo grupo social ou não, se esta for inferior 

ou superior, se estiver ligado ao locutor por laços sociais mais ou menos estreitos 

(pai, mãe, marido, etc.).  

 

Nessa perspectiva, a linguagem a partir da abordagem dialógica não pode ser estudada 

fora da sociedade. Segundo Brait (2005), a visão de linguagem como interação social, em que 

o outro exerce um papel decisivo na constituição do significado, é uma característica 

marcante da obra de Bakhtin e integra todo ato de enunciação individual num contexto mais 

amplo, revelando as relações intrínsecas entre o linguístico e o social, buscando as relações 

que vinculam a linguagem à ideologia.  

A noção de língua postulada pelos estudos da ADD revisa as teorias linguísticas 

anteriores, partindo de uma crítica ao subjetivismo individualista e ao objetivismo abstrato 

vigentes na época. O subjetivismo individualista tem como representante principal Humboldt 

e Vossler. Já o objetivismo abstrato tem como representante principal Ferdinand de Saussure. 

Essas duas correntes do pensamento filosófico-linguístico são questionadas pelos autores 

russos porque uma considera a língua como fenômeno estético, cuja substância é o ato de 

criação individual (subjetivismo individualista) e a outra considera a língua um fenômeno 

estável, cuja substância são as formas linguísticas (objetivismo abstrato).   

Segundo Bakhtin/Volochínov (2010, p. 74-75), o subjetivismo individualista interessa-

se pelo ato de fala, de criação individual, como fundamento da língua. Os autores sumarizam 

essa orientação nas seguintes afirmações:  

 

1. A língua é uma atividade, um processo criativo ininterrupto que se realiza em 

atos individuais de fala;  

2. As leis da criatividade linguística são leis de psicologia individual; 

3. A criatividade da linguagem é uma criatividade significante, análoga à 

criatividade artística; 
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4. A língua, enquanto produto acabado, como sistema estável (léxico, gramática, 

fonética etc.), apresenta-se como um depósito inerte, tal como a lava fria da 

criatividade linguística, abstratamente construída pelos linguistas com vistas ao 

ensinamento prático da língua, vista justamente como instrumento pronto.  

 

 

Nessa concepção, a linguagem é vista como uma tradução do pensamento, uma 

representação da expressão da consciência individual, de seus desejos, intenções etc. Dessa 

concepção é que parte a ideia de que se um sujeito não consegue se expressar corretamente, é 

porque este também não consegue organizar de modo eficaz a sua consciência, seus 

pensamentos.  

No entanto, Bakhtin/Volochínov (2010, p. 125-126) defendem que essa vertente de 

pensamento deve ser completamente rejeitada, pois  

 

O centro organizador de toda enunciação, de toda expressão, não é interior, mas 

exterior: está situado no meio social que envolve o indivíduo. Só o grito de um 

animal procede do interior [...] é uma reação fisiológica pura e não ideologicamente 

marcada. Pelo contrário, a enunciação humana mais primitiva, ainda que realizada 

por um organismo individual, é, do ponto de vista dos seu conteúdo, de sua 

significação, organizada fora do indivíduo pelas condições extra-orgânicas do meio 

social. A enunciação enquanto tal é um produto da interação social, quer se trate de 

um ato de fala determinado pela situação imediata ou pelo contexto mais amplo que 

constitui o conjunto das condições de vida de uma determinada comunidade 

linguística.  

 

Assim, a enunciação não é um ato individual, mas um fato puramente social, portanto, 

dialógica. Ela não existe fora de um contexto social, já que todo falante tem um horizonte 

social. Desse modo, o discurso interior, tanto do locutor como do interlocutor, é resultado da 

internalização e da reconstrução das práticas sociais, das quais o sujeito toma parte ao longo 

de sua existência. 

Para Saussure, é relevante a distinção entre língua e fala. A língua é considerada um 

sistema abstrato, homogêneo, social, ao passo que a fala seria a realização concreta individual 

da língua. Tomando língua (e não fala) como objeto de estudo da Linguística, ele exclui desse 

mesmo objeto tudo aquilo que é individual e heterogêneo.  

Bakhtin/Volochinov (2010, p. 85) fazem as seguintes proposições a respeito do 

objetivismo abstrato: 

1. A língua é um sistema fixo, imutável, estável de formas linguísticas 

normativamente idênticas, que a consciência individual encontra já pronta e que não 

pode contestar; 

2. As leis da língua são leis especificamente linguísticas que estabelecem a 

ligação entre signos linguísticos no interior de um sistema linguístico fechado. Essas 

leis são objetivas para qualquer consciência subjetiva; 
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3. As ligações linguísticas específicas não têm nada em comum com os valores 

ideológicos (artísticos, cognitivos ou outros). Nenhum motivo ideológico está na 

base de fenômeno da língua; 

4. Os atos individuais de fala são, para a língua, simples refrações ou variações 

fortuitas ou mesmo deformações das formas normativas. Esses atos individuais de 

fala explicam a variação histórica das formas linguísticas que, enquanto tal, para o 

sistema da língua, é irracional e privada de sentido. Entre o sistema da língua e sua 

história não existe nenhuma ligação nem nenhuma motivação em comum. Esses são 

estranhos entre si.  

 

 

Nesse sentido, o objetivismo abstrato considera que o centro organizador de todos os 

fatos da língua situa-se no sistema linguístico (formas fonéticas, gramaticais e lexicais), sendo 

assim, a língua é um sistema estável, imutável. Com base nesse ponto de vista, o indivíduo 

não interfere na estrutura da língua, mas recebe passivamente de sua comunidade um sistema 

linguístico pronto, acabado. 

A partir da crítica que fazem a essa orientação e ao subjetivismo idealista, 

Bakhtin/Volochínov (2010, p. 131-132, grifos dos autores) esboçam seus pressupostos 

basilares acerca da noção de língua, quais sejam: 

 
a)  A língua como sistema estável de formas normativamente idênticas é apenas 

uma abstração científica que só pode servir a certos fins teóricos e práticos 

particulares. Essa abstração não dá conta de maneira adequada da realidade concreta 

da língua. 

b) A língua constitui um processo de evolução ininterrupto, que se realiza através 

da interação verbal social dos locutores. 

c) As leis da evolução linguística não são de maneira alguma as leis da psicologia 

individual, mas também não podem ser divorciadas da atividade dos falantes. As leis 

da evolução linguística são essencialmente leis sociológicas. 

d) A criatividade da língua não coincide com a criatividade artística nem com 

qualquer outra forma de criatividade ideológica específica. Mas, ao mesmo tempo, a 

criatividade da língua não pode ser compreendida independentemente dos conteúdos 

e valores ideológicos que a ela se ligam. A evolução da língua, como toda evolução 

histórica, pode ser percebida como uma necessidade cega de tipo mecanicista, mas 

também pode tornar-se “uma necessidade de funcionamento livre” uma vez que 

alcançou a posição de uma necessidade consciente e desejada. 

e) A estrutura da enunciação é uma estrutura puramente social. A enunciação 

como tal só se torna efetiva entre falantes. O ato de fala individual (no sentido estrito 

do termo “individual”) é uma contradictio in adjecto.    

 

A partir desse escopo teórico, podemos dizer que a noção de língua defendida pelos 

teóricos russos deve ser entendida como um fenômeno social da interação verbal, realizada 

pela enunciação (enunciado) ou enunciações (enunciados). A língua é uma atividade 

essencialmente social e só existe em função do uso que os interlocutores fazem dela em 

situações de comunicação discursiva.  
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1.2 O texto e o discurso em relação dialógica 

 

O conceito de texto em Bakhtin é tratado de modo mais amplo no artigo “O problema 

do texto na Linguística, na Filologia e em outras Ciências Humanas (2011). Antes de 

avançarmos para o conceito de texto proposto pelo autor russo, discutiremos as (in)definições 

entre texto e discurso. 

Para Orlandi (1983), situada na filiação teórica da Análise do Discurso Francesa, texto 

e discurso se equivalem, entretanto em níveis conceituais diferentes: o discurso seria o 

conceito teórico e metodológico e texto seria o conceito analítico. Assim, o objeto da 

explicação é o discurso e a unidade de análise é o texto. Dessa forma, “é possível tratar um 

texto sob outros aspectos que não o discursivo e aí texto e discurso se distinguem” (p. 107). 

Orlandi (1983) ainda diz que do ponto de vista analítico, na perspectiva da análise do 

discurso, o texto visto, pois, como unidade de significação, é o lugar mais adequado para se 

observar o fenômeno da linguagem, isso porque se parte da totalidade e não das partes 

fragmentadas.  

Ainda segundo a autora, enquanto objeto teórico, o texto não é um objeto acabado; 

enquanto objeto empírico, o texto pode ser um objeto acabado (um produto) com começo, 

meio e fim. O texto não pode ser acabado devido suas condições de produção, pois conforme 

Orlandi (2008, p. 113), “o discurso é sempre incompleto assim como são incompletos os 

sujeitos e os sentidos”. A autora acrescenta dizendo que texto é o que significa, ou seja, 

quando uma palavra significa é porque ela tem textualidade, assim a sua interpretação deriva 

de um discurso que a sustenta, que a provê de realidade significativa. Para a autora, o texto é 

um objeto linguístico-histórico e ao longo do seu trabalho ela coloca o texto a partir do ponto 

de vista de sua apresentação empírica, ou seja, um objeto com começo, meio e fim, tendo um 

autor que se representa em sua origem, com sua unidade, lhe propiciando coerência, não-

contradição, conferindo-lhe progressão e finalidade.  

Orlandi (2008, p. 115) defende que  

 

Todo texto é heterogêneo do ponto de vista de sua constituição discursiva: ele é 

atravessado por diferentes formações discursivas, ele é afetado por diferentes 

posições do sujeito, em sua relação desigual e contraditória com os sentidos, com o 

político, com a ideologia.  

  

 

Assim, o texto é heterogêneo quanto à natureza dos diferentes materiais simbólicos: 

imagem, grafia, som, etc.; quanto à natureza das linguagens: oral, escrita, científica, literária, 
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narrativa, descrição, etc.; quanto às posições do sujeito e quanto às formações discursivas, 

haja vista um texto corresponder, dada a heterogeneidade que o constitui, a diferentes 

formações discursivas (FD), lembrando que toda FD é heterogênea em relação a si mesma.  

Segundo Brait, Souza e Silva (2012), o conceito de texto e discurso é o centro vital da 

análise dialógica do discurso e de suas consequências teóricas e metodológicas, incluindo o 

estudo dos gêneros. Esses conceitos concretizam a concepção bakhtiniana de linguagem, 

garantindo o lugar diferenciado desse pensamento linguístico-filosófico, atualmente 

mobilizado pela Linguística, Linguística Aplicada, por diferentes Análises de Discurso, pelos 

Estudos Literários e pelas ciências humanas em geral.  

Para Bakhtin (2011, 307-308), é através do texto que o homem exprime suas ideias e 

sentimentos. “Onde não há texto, não há objeto de pesquisa e pensamento [...] independente 

de quais os objetivos de uma pesquisa, só o texto pode ser o ponto de partida”. Nessa 

concepção, o texto é visto como enunciado. Para que o texto seja visto como enunciado na 

comunicação discursiva, o autor aponta dois princípios:  i) a sua ideia/intenção (entendendo-o 

como o autor e o seu querer dizer), e ii) a realização dessa intenção (trata-se da produção do 

enunciado atrelado às condições de interação e a relação com os outros enunciados já-ditos e 

previstos). São as inter-relações dinâmicas desses elementos que constituem o texto como 

enunciado.  

O texto visto como enunciado é um fenômeno sociodiscursivo, vinculado às condições 

concretas da vida. É por essa razão que o teórico suspeita do termo texto e o substitui em 

diferentes momentos por enunciado/enunciação, justamente por ele estar, em várias teorias, 

associado à dimensão unicamente linguística e estilística, autônoma, individual, sem 

possibilidade de ser colocado numa dimensão mais ampla de produção de sentidos, dimensão 

que se realiza no confronto de duas consciências, de dois interlocutores, de conjunção de 

discursos histórico, culturalmente e socialmente situados “o termo texto não corresponde de 

maneira nenhuma à essência do conjunto todo do enunciado (BAKHTIN, 2011, p. 371).  

Com isso o pensador russo não nega a legitimidade do estudo do texto visto como 

fenômeno puramente linguístico ou textual. Ele apenas amplia essa visão, concebendo o texto 

como um todo de sentido, marcado por tensões, fronteiras, confrontos de valores, pontos de 

vista etc.  

Eis outros elementos essenciais à concepção de texto presentes na obra de Bakhtin 

(2011): 
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a) O texto é dado (realidade) primário e o ponto de partida de qualquer disciplina; 

b) Todo texto verdadeiramente criador é sempre, em certa medida, uma revelação 

do indivíduo livre, e não predeterminada pela necessidade empírica;  

c) O texto nunca pode ser traduzido até o fim, pois não existe um potencial texto 

único dos textos; 

d) O texto é um objeto significante ou de significação, ou seja, se o texto for 

entendido num sentido mais amplo, como qualquer conjunto coerente de signos, a 

ciência das artes (a musicologia, a teoria e a história das artes plásticas) opera com 

textos (obras de arte), pois são palavras sobre palavras, textos sobre textos; 

e) Todo texto é dialógico; define-se pelo diálogo entre os interlocutores e pelo 

diálogo com outros textos; 

f) Cada texto pressupõe um sistema universalmente aceito (isto é, convencional no 

âmbito de um dado grupo) de signos, uma linguagem (ainda que seja linguagem da 

arte). Se por trás do texto não há uma linguagem, este já não é texto, mas um 

fenômeno das ciências naturais (como por exemplo, um conjunto de gritos naturais e 

gemidos desprovidos de repetição linguística). Portanto, por trás de cada texto está o 

sistema da linguagem; 

g) O texto é único, singular, individual e não reproduzível. Só é possível a 

reprodução do material e do meio, ou seja, a reprodução mecânica do texto através 

da cópia, mas a reprodução do texto pelo sujeito (a retomada dele, a repetição da 

leitura, uma nova execução, uma citação) é um acontecimento novo e singular na 

vida do texto, o novo elo na cadeia histórica da comunicação discursiva;  

h) O acontecimento da vida do texto, isto é, a sua verdadeira essência, sempre se 

desenvolve na fronteira de duas consciências, de dois sujeitos. É a inter-relação do 

texto (objeto de estudo e reflexão) com o seu contexto emoldurado a ser criado (que 

interroga, faz objeções, etc.). É um encontro de dois textos – do texto pronto e do 

texto a ser criado, que reage; consequentemente, é o encontro de dois sujeitos, de 

dois autores; 

i) A atitude humana é um texto em potencial e pode ser compreendida (como atitude 

humana e não como ação física) unicamente no contexto dialógico da própria época 

(como réplica, como posição semântica, como sistema de motivos); 

 

 

Notemos que a concepção de texto de Bakhtin (2011) extrapola a definição que 

geralmente entendemos o texto: conjunto de frases com sentido completo capaz de transmitir 

uma mensagem. O texto é muito mais do que um conjunto de frases verbais. É, antes de tudo, 

um encontro dialógico entre dois (ou mais) sujeitos que interagem numa situação verbal 

específica, com objetivos específicos a fim de cumprir uma finalidade específica. É nesse 

sentido de encontro que o texto é único, não reproduzível, pois cada encontro é um 

acontecimento singular. Pode-se até repetir as pessoas, o lugar, o modo como se deu o 

encontro, mas jamais a enunciação, a discursividade. Isso é irreproduzível.  

Se o texto se define pelo diálogo entre interlocutores, esse diálogo se dá de diversas 

formas, através de um gesto, de um silêncio, de uma palavra, de uma música etc., nesse 

sentido, como afirma Bakhtin (2011.), texto é qualquer conjunto coerente de signos. É por 

essa razão que todas as ciências operam com textos, pois trabalham palavras sobre palavras, 

textos sobre textos. Assim, nos arriscamos a dizer que o texto pode ser uma fotografia, uma 

peça teatral, uma música, uma dança etc.  
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Entender o texto nessa visão mais ampla muda o paradigma tradicional até então 

predominante nos estudos da linguagem que vê o texto apenas como um emaranhado de 

palavras sem autor, destinatário e descontextualizado de uma situação discursiva real. Basta 

ser compreensível gramaticalmente para ser texto. Os estudos bakhtinianos alargam essa 

dimensão do sentido texto e dizem que a “atitude humana é um texto em potencial e pode ser 

compreendida” isso implica dizer que só interagimos por meio de textos, sejam orais, escritos, 

verbais, não verbais etc. Com isso não se nega a textualidade do texto, ou seja, que por trás de 

cada texto exista a linguagem regulando o dizer, como diz Bakhtin (2011), por trás de cada 

texto está o sistema da linguagem.  

O que se quer dizer é que tudo o que é peculiar aos sujeitos (suas intenções, vontades, 

culturas, crenças etc.) vai se refletir no texto, ou seja, é sua parte constitutiva. Enfim, o 

conceito bakhtiniano de texto é, sem dúvida, enriquecedor e produtivo porque nos obriga a 

pensar o texto como uma atividade de interação entre sujeitos, situados sócio-histórico-

ideologicamente com propósitos compartilhados, a fim de cumprir um determinado projeto 

discursivo. É essa visão bakhtiniana de texto que conduz nossa linha teórica e da qual 

compactuamos.   

 

1.3 O enunciado concreto como a unidade real da comunicação verbal 

 

Segundo Souza (2002), é fundamental distinguir, na compreensão da obra do Círculo, 

o enunciado concreto da oração linguística. Segundo o autor, a oração é uma unidade dentro 

de uma enunciação. 

Nas palavras de Bakhtin (2011, p. 277),  

 

A oração é um pensamento relativamente acabado, imediatamente correlacionado 

com outros pensamentos do mesmo falante no conjunto do seu enunciado; ao 

término da oração, o falante faz uma pausa para passar em seguida ao seu 

pensamento subsequente, que dá continuidade, completa e fundamenta o primeiro.  

 

Nesse sentido, o contexto da oração é o contexto do mesmo sujeito do discurso 

(falante); a oração não se correlaciona com um contexto extraverbal da realidade (a situação, 

o ambiente, a pré-história), nem com as enunciações de outros falantes, mas tão somente 

através do enunciado em seu conjunto. Com base na obra de Bakhtin (2011), Souza (2002, p. 

71) traça as principais características da oração, quais sejam: 
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a) É um fato gramatical, é dado; 

b) É uma unidade da língua; 

c) Tem um acabamento gramatical, abstrato do elemento, pode ser reproduzida 

ilimitadamente; 

d) Não é marcada pela alternância de sujeitos falantes, ou seja, não leva em conta a 

comunicação verbal rela e viva; 

e) O contexto da oração é o contexto do discurso de um único e mesmo sujeito 

falante (o locutor); 

f) Não pertence a ninguém e não se dirige a ninguém, ou seja, não tem autor nem 

destinatário. 

 

Nas palavras de Bakhtin (2011, p. 278,  

 

A oração enquanto unidade da língua carece de todas essas propriedades: não é 

delimitada de ambos os lados pela alternância dos sujeitos do discurso, não tem 

contato imediato com a realidade (com a situação extraverbal) nem relação imediata 

com enunciados alheios, não dispõe de plenitude semântica nem capacidade de 

determinar imediatamente a posição responsiva do outro falante, isto é, de suscitar 

resposta. A oração enquanto unidade da língua tem natureza gramatical, fronteiras 

gramaticais, lei gramatical e unidade). (grifos dos autores).  

  

 

 Diferentemente do enunciado e dos gêneros do discurso, as unidades 

significativas da língua - a oração - são desprovidas de direcionamento, de endereçamento, 

pois não são de ninguém e a ninguém se referem. Bakhtin (2011) explica que se a oração está 

endereçada, já não é mais oração e sim um enunciado acabado. E esse endereçamento já não 

pertence a ela como unidade da língua, mas ao enunciado.   

   A discussão a seguir apresenta o enunciado concreto, suas particularidades e o 

contexto extraverbal no qual ele é “gerado”.    

 

1.3.1 Definindo o enunciado concreto 

 

O conceito de enunciado concreto não se encontra pronto e acabado numa determinada 

obra ou num determinado texto. O seu sentido e suas particularidades vão sendo construídos 

ao longo do conjunto das obras, indissociavelmente implicados em outras noções.  

Os enunciados, para Bakhtin (2011), são unidades da comunicação discursiva e elos da 

cadeia complexa de outros enunciados; têm relações dialógicas com os enunciados que os 

precederam e com os que lhe sucedem e são voltados para o outro. São sempre heterogêneos, 

pois revelam duas posições, a sua e aquela em oposição à qual ele se constrói. Neles 

deságuam os discursos e todas as vozes que constituem cada “eu” apoiado sobre o “nós”. 

Segundo Volochinov (1976, p. 1),  
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é impossível compreender como se constrói qualquer enunciado que tenha uma 

aparência autônoma e acabada, se não se o considera como um ‘momento’, uma 

simples gota no rio da comunicação verbal, cujo movimento incessante é o mesmo 

que o da vida social e da História. 

 

Dessa maneira, os enunciados estão sempre interagindo com outros, por isso não 

devem ser analisados isoladamente, mas na relação que mantêm com outros em um contexto 

social mais amplo: “uma análise fecunda das formas do conjunto de enunciações como 

unidades reais na cadeia verbal só é possível de uma perspectiva que encare a enunciação 

individual como um fenômeno puramente sociológico” (BAKHTIN/ VOLOCHINOV, 2010, 

p. 131).  

Construídos na corrente do tempo e historicamente situados, os enunciados são 

práticas sociais realizadas na interação entre falantes no curso da vida, portanto, concretos. 

Assim, o enunciado é o resultado de uma prática social, e essa prática é a enunciação, cuja 

estrutura é determinada pela situação social mais imediata e o meio social mais amplo a partir 

do seu próprio interior. Para Bakhtin (2011), os enunciados refletem as condições específicas 

e as finalidades de cada referido campo por seu conteúdo (temático), pelo estilo e seleção dos 

recursos da linguagem, como os lexicais, fraseológicos e gramaticais, mas, sobretudo, por sua 

construção composicional, que seria o delineamento do ato de enunciação.  

 

1.3.2 As particularidades do enunciado concreto 

 

Bakhtin (2011) aponta como determinantes do enunciado concreto três 

particularidades: a alternância dos sujeitos da comunicação; o acabamento específico do 

enunciado; a relação do enunciado com o enunciador e com os outros parceiros da 

comunicação. 

 

• A alternância dos sujeitos da comunicação  

 

Na comunicação verbal, “o falante termina o seu enunciado para passar a palavra ao 

outro ou dar lugar à sua compreensão ativa responsiva” (BAKHTIN, 2011, p. 275). Isso 

implica dizer que o enunciado é essencialmente dialógico. Ninguém escreve/fala para o nada, 

para o vazio. Ninguém escreve/fala sem ter um destinatário em mente. Sempre se escreve/fala 

para o outro, nem que esse outro seja você mesmo. Assim, escrever/falar é uma atividade 

discursiva que exige um movimento para o outro, é uma atividade de interação, de 

intercâmbio verbal.  
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Segundo o teórico, a alternância dos sujeitos do discurso se dá por meio da alternância 

das enunciações, denominada pelo autor de réplica. Desse modo, Bakhtin (2011, p. 275) diz 

que “cada réplica, por mais breve e fragmentária que seja, possui uma conclusibilidade 

específica ao exprimir certa posição do falante que suscita resposta, em relação à qual se pode 

assumir uma posição responsiva”.  

A réplica acontece a partir das relações dialógicas que são estabelecidas num dado 

campo/esfera da comunicação discursiva. Isso porque o falante ao se inscrever no discurso 

deixar marcas da sua posição ideológica. Ele manifesta sua visão de mundo, suas crenças, seu 

ponto de vista, sua valoração sobre si e o sobre o mundo. Tal atitude suscita respostas de 

outrem e assim começa o jogo discursivo envolvendo o locutor e o interlocutor. Assim, ambos 

se constroem nas tramas dialógicas do discurso que pressupõe pergunta-resposta, afirmação-

objeção, afirmação-concordância, proposta-aceitação, ordem-execução etc.  

 

• O acabamento específico do enunciado  

 

Para Bakhtin (2011, p. 280),  

 

A conclusibilidade do enunciado é uma espécie de aspecto interno da alternância dos 

sujeitos do discurso; essa alternância pode ocorrer precisamente porque o falante 

disse (ou escreveu) tudo o que quis dizer em dado momento ou sob dadas condições 

[...] alguma conclusibilidade é necessária para que se possa responder ao enunciado 

[...] o primeiro e mais importante critério de conclusibilidade do enunciado é a 

possibilidade de responder a ele [...] (grifos do autor).  

 

Segundo o teórico russo, o acabamento do enunciado é determinado por três fatores, 

os quais estão ligados, de maneira indissolúvel, ao todo orgânico do enunciado, quais sejam: 

a) o tratamento exaustivo do tema; b) o projeto discursivo do locutor e c) as formas 

composicionais do gênero do acabamento. Todos esses três fatores serão definidos em função 

do gênero e da esfera da comunicação em que circulam.  

a) O tratamento exaustivo do tema do enunciado: este elemento é diverso nos 

diferentes campos da comunicação discursiva. Essa exauribilidade pode ser quase plena em 

alguns casos (as questões de natureza puramente factual, os pedidos, as ordens etc.), enquanto 

em campos em que os gêneros do discurso são de natureza padronizada (o campo das ordens 

militares, por exemplo), o elemento criativo está ausente quase por completo.  
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b) O projeto discursivo do locutor: “em cada enunciado [...] abrangemos, 

interpretamos, sentimos a intenção discursiva de discurso ou a vontade discursiva do falante, 

que determina o todo do enunciado, o seu volume e as suas fronteiras” (grifos do autor) 

(BAKHTIN, 2011, p. 281). Nesse sentido, a conclusibilidade do enunciado é medida por esse 

“querer dizer” do falante, ou seja, a intenção discursiva do falante determina a própria escolha 

do objeto quanto os seus limites e exauribilidade semântico-objetal. Inclusive a escolha da 

forma do gênero na qual será construído o enunciado.   

 

c) As formas composicionais relativamente estáveis de gênero do enunciado: 

segundo o teórico russo, esse terceiro elemento é o mais importante, pois trata das formas 

estáveis de gênero do enunciado. Nas palavras de Bakhtin (2011, p. 82), 

 

A vontade discursiva do falante se realiza antes de tudo na escolha de um certo 

gênero de discurso [...] a intenção discursiva do falante, com toda a sua 

individualidade e subjetividade, é em seguida aplicada e adaptada ao gênero 

escolhido, constitui-se e desenvolve-se em uma determinada forma de gênero ( 

grifos do autor). 

 

 

Essa vontade discursiva do falante se realiza a partir da escolha de um gênero 

discursivo. Essa escolha é determinada em função de uma dada esfera da comunicação verbal, 

da necessidade de uma temática, dos parceiros da comunicação verbal etc. Bakhtin (2011, p. 

282) ainda afirma que “esses gêneros do discurso nos são dados quase da mesma forma que 

nos é dada a língua materna, a qual dominamos livremente até começarmos o estudo teórico 

da gramática.” Mesmo a conversa mais informal e cotidiana é elaborada em função do gênero.  

 

• A relação do enunciado com o enunciador e com os outros parceiros da comunicação  

 

Para Bakhtin (2011), o enunciado se caracteriza, acima de tudo, por um determinado 

conteúdo semântico-objetal, ou seja, pelo conteúdo do objeto de sentido do discurso. Assim, a 

relação valorativa do falante com o objeto do seu discurso também determina a escolha dos 

recursos lexicais, gramaticais e composicionais do enunciado. Não podemos nos esquecer que 

a composição e o estilo do enunciado não são determinados somente pela relação valorativa 

do enunciador com o elemento semântico do seu discurso e com o sistema linguístico, mas 

também pela relação do enunciador com os enunciados dos outros parceiros da comunicação 

verbal.  
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1.3.3 O contexto extraverbal do enunciado 

 

No texto Discurso na vida e discurso na arte – sobre poética sociológica (1926 

[1976]), assinado por Volochinov, o enunciado é definido a partir de três fatores: a) o 

horizonte espacial comum dos interlocutores; b) o conhecimento e a compreensão comum da 

situação por parte dos interlocutores, e c) a avaliação comum da situação. O autor parte da 

seguinte indagação: Como o discurso verbal na vida se relaciona com a situação extraverbal 

que o engendra?  A partir dessa indagação, o autor utiliza um exemplo bastante simples:  

 

Duas pessoas estão sentadas numa sala.  Estão ambas em silêncio.  Então, uma delas 

diz “Bem”. A outra não responde (p. 4, grifos do autor).  

 

Com esse exemplo, o autor explica que o sentido de “bem” só pode ser compreendido 

e analisado porque existe uma situação extraverbal implicada no verbal, incluindo 

interlocutores que se conhecem, compartilham universos, conhecimentos, pressupostos, 

sentimentos etc. Assim, a palavra bem foi enunciada dentro de condições que a tornam um 

enunciado pleno de significado. Isso implica dizer que o enunciado é muito mais do que 

aquilo que se expressa dentro dos fatores estritamente linguísticos, exigindo uma 

compreensão sobre outros elementos que o constituem.  

 Sobre o horizonte espacial comum dos interlocutores/a parte presumida, Volochinov 

([1926] 1976, p. 5) explica que 

 

No momento em que o colóquio acontecia, ambos os interlocutores olhavam para a 

janela e viam que começava a nevar; ambos sabiam que já era maio e que já era hora 

de chegar a primavera; finalmente, ambos estavam enjoados e cansados do 

prolongado inverno – ambos estavam esperando ansiosamente pela primavera e 

ambos estavam amargamente desapontados pela neve recente (grifos do autor).  

 

A partir desse conjunto de dados, do que é conjuntamente visto (flocos de neve do 

outro lado da janela); conjuntamente sabido (a época do ano – maio) e unanimemente 

avaliado (cansaço do inverno, desejo da primavera) que o enunciado depende diretamente, 

tudo isto lhe dá sustentação. Conforme explica o teórico, tudo isto está presumido na palavra 

bem.  

Nesse sentido, é indispensável compreender de que espaço/horizonte o enunciado 

parte antes de fazer qualquer análise deste, para não incorrer em erro ou numa análise 

descompromissada com o real contexto de produção do enunciado. Para Volochinov 
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([1926]1976, p. 5),  

 

O enunciado concreto sempre une os participantes da situação comum como co-

participantes que conhecem, entendem e avaliam a situação de maneira igual.  O 

enunciado, consequentemente, depende de seu complemento real, material, para um 

e o mesmo segmento da existência e dá a este material expressão ideológica e 

posterior desenvolvimento ideológico comuns. Assim, a situação extraverbal está 

longe de ser meramente a causa externa de um enunciado – ela não age sobre o 

enunciado de fora, como se fosse uma força mecânica. Melhor dizendo, a situação 

se integra ao enunciado como uma parte constitutiva essencial da estrutura de sua 

significação (grifos do autor). 

 

 

Nesse contexto, o autor apresenta o enunciado concreto como um todo significativo 

compreendido de duas partes: (l) a parte percebida ou realizada em palavras e (2) a parte 

presumida. A parte percebida é aquela que se realiza na materialidade textual enquanto a parte 

presumida é o horizonte espacial e ideacional compartilhado pelos falantes.  

Sobre esta parte presumida, Volochinov ([1926]1976) explica que o individual e o 

subjetivo têm por trás o social e o objetivo, ou seja, aquilo que “eu” conheço, vejo, quero, 

amo, etc., não pode ser presumido, pois apenas o que “todos” nós falantes sabemos, vemos, 

amamos, reconhecemos é que pode se tornar a parte presumida de um enunciado. Assim, 

julgamentos de valor presumidos não são emoções individuais, mas atos sociais regulares e 

essenciais. Dessa forma, “emoções individuais podem surgir apenas como sobretons 

acompanhando o tom básico da avaliação social. O 'eu' pode realizar-se verbalmente apenas 

sobre a base do 'nós'” (p. 6, grifos do autor). Nas palavras de Volochinov ([1926]1976, p. 6), 

 

Cada enunciado nas atividades da vida é um entimema social objetivo. Ele é como 

uma 'senha' conhecida apenas por aqueles que pertencem ao mesmo campo social. A 

característica distintiva dos enunciados concretos consiste precisamente no fato de 

que eles estabelecem uma miríade de conexões com o contexto extraverbal da vida, 

e, uma vez separados deste contexto, perdem quase toda a sua significação – uma 

pessoa ignorante do contexto pragmático imediato não compreenderá estes 

enunciados.  

 

Sobre o contexto extraverbal, este pode ter um escopo maior ou menor. No exemplo 

que Volochinov ([1926]1976) apresenta, o contexto é extremamente estreito, pois ele está 

circunscrito pela sala e pelo momento da ocorrência e o enunciado é inteligível apenas para as 

duas pessoas envolvidas. Contudo, o autor deixa claro que o horizonte comum do qual 

depende um enunciado pode se expandir, tanto no espaço como no tempo. Assim, o 

presumido pode ser aquele da família, do clã, da nação, da classe e pode abarcar dias ou anos 

ou épocas inteiras. Desse modo, quanto mais amplo for o horizonte global e seu 
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correspondente grupo social, mais constantes se tornam os fatores presumidos em um 

enunciado.  

 Nesse caso, as avaliações presumidas adquirem grande importância, haja vista o fato 

de que todas as avaliações sociais básicas, que derivam diretamente das características 

distintivas da vida econômica de um grupo social dado, usualmente não são enunciadas. 

Conforme Volochinov ([1926]1976, p. 6), 

 

Elas estão na carne e sangue de todos os representantes deste grupo; elas organizam 

o comportamento e as ações; elas se fundiram, por assim dizer, com os objetos e 

fenômenos aos quais elas correspondem, e por essa razão elas não necessitam de 

uma formulação verbal especial [...] Ao contrário, sempre que um julgamento básico 

de valor é verbalizado e justificado, nós podemos estar certos de que ele já se tornou 

duvidoso, separou-se de seu referente, deixou de organizar a vida e, 

consequentemente, perdeu sua conexão com as condições existenciais do grupo 

dado.  

  

 

Segundo Volochinov ([1926]1976, p. 6), julgamentos de valor “determinam a seleção 

de palavras do autor e a recepção desta seleção (a co-seleção) pelo ouvinte” (grifos do autor). 

Assim, o julgamento de valor encontra importante expressão na entonação. Esta estabelece 

como explica o teórico, “um elo firme entre o discurso verbal e o contexto extraverbal – a 

entoação genuína, viva, transporta o discurso verbal para além das fronteiras do verbal, por 

assim dizer” (p. 6). 

 Com relação à natureza social da entonação, Volochinov ([1926]1976) diz que 

qualquer entoação seja alegre, triste, de desprezo etc., depende do contexto no qual ela ocorra. 

No caso do corpus da nossa tese, um dos motivos que determinou a entoação da palavra 

“praga” (indignação-reprovação) foi a situação extraverbal na qual ela foi inserida, ou seja, os 

julgamentos de valores presumidos de um dado grupo social (principalmente a imprensa 

brasileira), que imprimiu reprovação ao discurso do papa Bento XVI por acreditar que seu 

discurso está ultrapassado e não reflete a realidade dos casais na atual sociedade brasileira.  

 Assim, o primeiro casamento parece não ser tão estável como décadas atrás e o 

segundo parece se proliferar entre os leigos, inclusive fiéis cristãos católicos, como uma 

alternativa de felicidade. No entanto, para a Igreja Católica, o casamento é único e só poderá 

ser desfeito diante da morte de um dos cônjuges. Esse é o tom valorativo que a Igreja Católica 

imprimiu para a palavra em questão.  

 Sobre isso, Volochinov ([1926]1976, p. 7) diz que 
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A entoação sempre está na fronteira do verbal com o não-verbal, do dito com o não-

dito. Na entoação, o discurso entra diretamente em contato com a vida. E é na 

entoação sobretudo que o falante entra em contato com o interlocutor ou 

interlocutores – a entoação é social por excelência.  Ela é especialmente sensível a 

todas as vibrações da atmosfera social que envolve o falante (grifos do autor).  

 

 Nesse sentido, o conjunto de avaliações presumidas pelos interlocutores do Papa 

imprimiu uma entonação de reprovação ao discurso do Pontífice uma vez que obteve um 

“apoio coral” presumido, ou seja, a insatisfação do interlocutor ao termo “praga” encontrou 

apoio em outras vozes (da sociedade, de grupos leigos, de grupos anti-católicos etc.) que se 

coadunaram com a ideia de reprovação e indignação ao discurso proferido. Assim, uma voz 

deu sustentação e/ou encorajou outras na mesma direção entoacional. Desse modo, se ratifica 

o que disse Volochinov ([1926]1976, p. 7): “A comunhão de julgamentos básicos de valor 

presumidos constitui a tela sobre a qual a fala humana viva desenha os contornos da 

entoação.” 

 Ainda sobre a entonação, Volochinov ([1926]1976, p. 7) explica que, muitas vezes, 

ela se dirige a um terceiro participante – o “herói”. Este nem sempre é uma pessoa, um ser 

vivo, encarnado, enquanto interlocutor. Às vezes, pode ser um ser inanimado, uma instituição, 

um fato etc. Assim, nas palavras de Volochinov ([1926]1976, p. 80),  

 

Cada instância da entoação é orientada em duas direções: uma em relação ao 

interlocutor como aliado ou testemunha, e outra em relação ao objeto do enunciado 

como um terceiro participante vivo, a quem a entoação repreende ou agrada, denigre 

ou engrandece. Esta orientação social dupla é o que determina todos os aspectos da 

entoação e a torna inteligível. E a mesmíssima coisa é verdadeira para todos os 

outros fatores dos enunciados verbais: eles são todos organizados e tomam forma, 

sob todos os aspectos, no mesmo processo da dupla orientação do falante; esta 

origem social só é mais facilmente detectável na entoação porque ela é o fator verbal 

de maior sensibilidade, elasticidade e liberdade (grifos do autor). 

  

 

 Por fim, o autor sumariza sua discussão sobre o contexto extraverbal do enunciado 

afirmando que a vida não afeta um enunciado de fora; ela penetra e exerce influência num 

enunciado de dentro, enquanto unidade e comunhão da existência que circunda os falantes e 

unidade e comunhão de julgamentos de valor essencialmente sociais, nascendo deste todo sem 

o qual nenhum enunciado inteligível é possível. 

  

1.4 Os gêneros do discurso  

 

O conceito de gêneros de discurso, segundo Souza (2002), aparece pela primeira vez 

na obra de Bakhtin/Medvedev, The Formal Method In Literary Scholarship (1928), como 
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crítica à definição mecânica desse conceito pelos formalistas. Para os formalistas, o gênero só 

era objeto de estudo após todos os elementos básicos serem estudados e definidos. Assim, o 

gênero era o último elemento de análise, visto apenas como um composto de esquemas. Nesse 

caso, a proposta do Círculo, diferentemente da proposta do formalismo russo, é que a análise 

do enunciado artístico concreto, deve ser iniciada pelo gênero, pois ele representa a forma 

típica dessa construção poética.  

Bakhtin (2011) concebe o gênero como tipos relativamente estáveis de enunciados que 

estão vinculados a um determinado campo da comunicação discursiva. Dessa forma, os 

gêneros estão ligados às situações sociais da interação verbal. E porque são infinitas e 

inesgotáveis as possibilidades das atividades humanas, assim também é infinito o repertório 

de gênero do discurso, que cresce e se diferencia à medida que um determinado campo se 

desenvolve e se complexifica.   

É por essa razão que os gêneros discursivos são relativamente estáveis e apresentam 

três elementos que estão interligados no todo do enunciado: conteúdo temático, estilo de 

linguagem e organização composicional (BAKHTIN, 2011). Esses três elementos são 

igualmente determinados pela especificidade de um determinado campo da comunicação.  

O conteúdo temático de determinado gênero, como propõe o teórico, refere-se ao 

sentido completo, único, individual e não reiterável da enunciação, aquilo que o enunciado 

produz em uma instância discursiva em função da situação, isto é, aquilo que pode ser dito no 

âmbito das possibilidades de determinado gênero. Sobral (2009), por sua vez, destaca que, 

para depreender o tema de um gênero, é preciso analisar vários textos que o representem, com 

vistas a identificar o que é constante neles, caso contrário, corremos o risco de classificar 

como tema um de seus tópicos, ou seja, um de seus assuntos típicos. 

O estilo de linguagem pode ser definido como o produto da interação entre locutor, 

interlocutor e o tema do enunciado, que se materializa em escolhas linguísticas feitas pelo 

enunciador, ou seja, é o modo específico de o autor do texto realizar seu projeto de discurso 

(BRAIT, 2007). Desse modo, podemos observar que, embora cada gênero assuma um estilo e 

um tom considerado aceitável pelo contexto que possibilita seu surgimento (BAKHTIN, 

2011), a individualidade do sujeito falante, em maior ou menor grau, acaba se manifestando 

nos textos. Uma notícia jornalística, por exemplo, mesmo exigindo a manutenção de um 

efeito de objetividade, o que anularia a questão da individualidade do redator, por sua própria 

construção, manifesta o estilo particular de quem a escreve. 

Mesmo fazendo uso de aspas para indicar a transcrição literal de uma fala considerada 

importante para a abordagem do fato relatado, percebemos a subjetividade do redator. O uso 
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das aspas implica uma tomada de posição face ao discurso relatado, ou seja, permite que se 

manifeste a subjetividade do redator, pois se destaca o que ele julgou mais importante para 

determinada notícia.  

Outro aspecto relacionado ao estilo diz respeito às citações. No emprego do discurso 

indireto, por exemplo, em que o redator transcreve com suas próprias palavras o que seria a 

enunciação de outrem, pode facilitar a manipulação de informações, uma prática por vezes 

utilizada propositadamente para gerar o interesse do público. Muitas vezes, o redator prefere 

“traduzir” a voz do outro, em vez de “reproduzi-la”. Isso porque a voz do outro pode ameaçar 

o discurso, logo, cabe manipulá-la à sua maneira, no caso, usando o discurso indireto.  

De acordo com Bakhtin (2010a, p. 223), “as palavras do outro, introduzidas na nossa 

fala, são revestidas inevitavelmente de algo novo, da nossa compreensão e da nossa avaliação, 

isto é, tornam-se bivocais”, ou seja, o nosso discurso está cheio de palavras do outro; algumas 

vezes, damos vazão completamente à nossa voz, outras, utilizamos para reforçar nossas 

palavras, e revestimos com nossas finalidades, que muitas vezes, são alheias a elas. Em suma, 

o estilo possui um caráter interativo e dialógico, como afirma Sobral (2009), uma vez que se 

relaciona ao contexto de produção do gênero, a sua finalidade, à esfera de circulação, ao 

interlocutor e ao tema dos gêneros.  

A construção composicional refere-se aos traços da estrutura organizacional que 

podem ser encontrados em um conjunto de textos pertencentes ao mesmo gênero. No entanto, 

de acordo com Sobral (2009), ela é flexível, ou, nas palavras de Bakhtin (2011), relativamente 

estável, assim como o tema e o estilo, pois cada autor possui um modo particular de ordenar 

as informações do texto, processo que pode suscitar pequenas mudanças na estrutura do 

gênero, sem que isso o descaracterize. 

Essa flexibilidade é o que possibilita a emergência do que Sobral (2009) denomina de 

forma arquitetônica, pois, embora a esfera de circulação proponha uma estrutura para o 

gênero, o enunciador não é impedido de alterá-la parcialmente.  

Outra discussão pertinente na abordagem dos gêneros discursivos diz respeito ao seu 

suporte. Embora não encontremos esse termo na obra do Círculo, julgamos importante 

discuti-lo, uma vez que ele é imprescindível para que o gênero circule na sociedade. Para 

Marcuschi (2008, p. 174), o suporte de um gênero é o “locus físico ou virtual com formato 

específico que serve de base ou ambiente de fixação do gênero materializado como texto”. 
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Nesse sentido, podemos dizer, por exemplo, que o suporte outdoor26 é um dos fatores que 

define o anúncio de outdoor, tanto na apresentação, quanto na formatação e na composição da 

mensagem, uma vez que esta deve ser curta, objetiva, usar tipos de letras grandes, buscar 

imagens e outros recursos para se chamar a atenção do público-alvo potencial (motoristas, 

pedestres, por exemplo), que dispensam de pouco tempo de sua atenção para este tipo de 

gênero.  

Marcuschi (2008, p. 174) diz que o suporte não é neutro e o gênero não fica 

indiferente a ele: 

 

Uma observação preliminar pode ser feita a respeito da importância do suporte. Ele 

é imprescindível para que o gênero circule na sociedade e deve ter alguma influência 

na natureza do gênero suportado. Mas isso não significa que o suporte determine o 

gênero e sim que o gênero exige um suporte especial.  

 

Para explicar melhor essa citação, o autor dá o seguinte exemplo: “Paulo, te amo, me 

ligue o mais rápido que puder. Te espero no fone 55 44 33 22. Verônica”. Segundo o autor, 

se este enunciado estiver escrito num papel colocado sobre a mesa da pessoa indicada (Paulo), 

pode ser um bilhete; se for passado pela secretária eletrônica é um recado; remetido pelos 

correios num formulário próprio, pode ser um telegrama. Assim, o conteúdo não sofre 

alteração, mas o gênero é sempre identificado na relação com o suporte.  

Na perspectiva marcuschiana, o suporte pode ser definido sob três aspectos: i) suporte 

é um lugar (físico ou virtual), o que se supõe que deve ser algo real; ii) suporte tem formato 

específico, ou seja, sempre aparece em algum formato, seja um livro, uma revista, um jornal, 

um outdoor e assim por diante; iii) suporte serve para fixar e mostrar o texto, ou seja, torná-lo 

acessível para fins comunicativos.  

O suporte pode ser identificado a partir de duas categorias: i) suporte convencional – 

produzidos para essa finalidade e cuja função é portar ou fixar textos; ii) suporte incidental – 

que opera como suporte ocasionais ou eventuais, mas não são destinados a esse fim de modo 

sistemático. No entanto, Marcuschi (2008, p. 177) afirma que “em princípio, toda superfície 

física pode, em alguma circunstância, funcionar como suporte”. Até mesmo o corpo humano, 

uma árvore, o corpo de um animal pode servir em algum momento como suporte para uma 

inscrição.  

                                                             
26 Comungamos do pensamento de Marcuschi (2008) quando defende que o outdoor é um suporte público para 

vários gêneros, com preferência para publicidades, anúncios, propagandas, comunicados, convites, declarações, 

editais.  
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Como exemplo de suporte convencional, Marcuschi (2008) cita o livro, o jornal, a 

revista, o rádio, a televisão, o telefone, o quadro de aviso, o outdoor, o encarte, o folder, os 

luminosos, as faixas. Já como suporte incidental, cita a embalagem, os para-choques e para-

lamas de caminhão, roupas, corpo humano, paredes, muros, paradas de ônibus, estações de 

metrô, calçadas, fachadas, janelas de ônibus. 

Assim, os suportes, além de ampararem a mensagem, auxiliam na delimitação e 

apresentação de um gênero do discurso. No entanto, Marcuschi (2008) diz que ainda inexiste 

um estudo sistemático a respeito do suporte dos gêneros textuais e isso tem provocado muitos 

equívocos. O autor também questiona qual seria o papel do suporte na relação com o gênero. 

E ainda: o gênero tem características distintivas adicionais quando realizado e acessado em 

um ou outro suporte? Essas indagações deixadas pelo autor não passam de um convite à 

discussão, haja vista que a identificação de um suporte, um gênero, um serviço, um evento e 

um canal nem sempre é clara. As fronteiras dependem da perspectiva da observação e do 

modo como encaramos os fenômenos. Esta discussão deve ser conduzida com calma e 

critérios claros, fica a sugestão. Por ora, nossa tese central é a de que todo gênero tem um 

suporte e este deve ser levado em consideração no momento da análise do gênero porque é 

revelador da situação de produção do enunciado.    

 

1.5 Em busca do conceito de réplica nas obras do Círculo 

 

Ao percorremos o conjunto das obras de Bakhtin e do Círculo, não encontramos o 

conceito de réplica pronto, acabado e sistematizado. O que pudemos perceber é que ele está 

disperso e subentendido no conjunto dos textos. Na obra “Marxismo e filosofia da 

linguagem: problemas fundamentais do método sociológico da linguagem” (2010), por 

exemplo, entendemos que a compreensão responsiva é uma forma de réplica, já que, cedo ou 

tarde, aquele que compreendeu determinado enunciado lhe oferece uma contrapalavra, pois 

“compreender é opor à palavra do locutor uma contrapalavra” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 

2010, p. 137, grifos dos autores). Assim, a contrapalavra consiste na “minha palavra” 

ressignificada pela palavra do outro. Na obra supracitada encontramos ainda uma série de 

peculiaridades referentes à compreensão:  

- é uma forma de diálogo; 

- abrange o contexto extraverbal do enunciado; 

- dever ser ativa e conter o germe de uma resposta; 

- suscita nossas palavras, formando uma réplica; 
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- possui um determinado acento apreciativo.  

Na obra “Estética da Criação Verbal” (2011), também destacamos algumas 

peculiaridades a respeito da réplica: 

- cada enunciado deve ser visto como resposta aos enunciados precedentes; 

- toda compreensão é prenha de resposta; 

- todo falante é um respondente em maior ou menor grau; 

- toda réplica está interligada ao enunciado; 

- cada réplica, por mais breve e fragmentária que seja, possui uma conclusibilidade 

sobre a qual se pode assumir uma posição responsiva.  

Já na obra “Questões de Literatura e de Estética – A teoria do romance” (2010c), 

destacamos: 

 - a compreensão amadurece apenas na resposta; 

- todo discurso é orientado para a resposta e ele não pode esquivar-se à influência 

profunda do discurso da resposta antecipada; 

- a compreensão e a resposta são fundidas dialeticamente e reciprocamente 

condicionadas, sendo impossível uma sem a outra; 

- não é possível retirar uma réplica do seu contexto sem que se perca seu sentido e seu 

tom; 

- o discurso nasce no diálogo como sua réplica viva, forma-se na mútua-orientação 

dialógica do discurso de outrem no interior do objeto; 

Os destaques acima, de modo algum, encerram o assunto. As obras de Bakhtin e o 

Círculo são extensas e é durante o percurso de todas as obras que se pode traçar uma 

orientação sobre a temática da réplica. No entanto, essas três obras aqui apresentadas são 

representativas dessa temática e os destaques apresentados foram suficientes, por ora, para 

demonstrar que réplica e compreensão responsiva ativa estão intrinsicamente inter-

relacionadas. Uma constitui a outra.      

As definições em torno do conceito de réplica apresentadas pelos teóricos russos 

demarcam o quanto as relações humanas são dialógicas. Nós não existimos isoladamente, 

nossa causa de existência está no outro (o que inclui o eu) e para ele somos impelidos o tempo 

todo, como se houvesse uma lei gravitacional que exercesse atração de um sujeito sobre o 

outro. Dessa relação dialógica “eu-outro” nascem a pergunta e a resposta. Logo, concordamos 

com Bakhtin (2011, p. 348), quando diz:  
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A vida é dialógica por natureza. Viver significa participar do diálogo: interrogar, 

ouvir, responder, concordar, etc. Nesse diálogo o homem participa inteiro e com 

toda a vida: com os olhos, os lábios, as mãos, a alma, o espírito, todo o corpo, os 

atos [...] a palavra também é dialógica. 

 

Nesse contexto, tanto a pergunta quanto a resposta podem se manifestar de diversas 

maneiras, não somente pela palavra verbalizada, mas através de um olhar, de um sorriso, de 

um aperto de mão, de um balançar de cabeça, de um franzir da testa etc. É por essa razão que 

os sujeitos, ao participarem do diálogo, participam de forma integral. “Participa dele não só 

com seus sentimentos, mas também com seu destino, com toda a sua individualidade” (p. 

349).  

Partindo dessa relação intrinsecamente dialógica entre os sujeitos, propomos mais 

adiante (capítulo 4) um conceito de réplica ancorado na análise que fizemos dos dados.  
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CAPÍTULO 2 

AS ESFERAS DE ATIVIDADE HUMANA E O MODO DE CIRCULAÇÃO DO 

ENUNCIADO CONCRETO 

 

“Dois enunciados alheios confrontados, que não 

se conhecem e toquem levemente o mesmo tema 

(ideia), entram inevitavelmente em relações 

dialógicas entre si. Eles tocam no território do 

tema comum, do pensamento comum.”  

                               (BAKHTIN) 

 

 

Este capítulo tem como objetivo identificar a movência de sentido de uma palavra 

diante da situação comunicativa em que ela circula. Discutimos então acerca das esferas de 

circulação do enunciado concreto, especificamente, a esfera religiosa e a esfera midiática. 

Ambas discutem sobre o uso da palavra “praga”, usada pelo Papa Bento XVI ao se referir ao 

segundo casamento. Discutimos ainda acerca da temática do casamento, desde a origem da 

família até os dias atuais.  

 

2.1 O conceito de esfera  

 

Conforme Bakhtin (2011), todas as esferas de atividade humana utilizam a língua 

através de enunciados que produzem. Esses, por sua vez, são formas verbais de ação social 

relativamente estáveis, materializados em forma de textos, definidos como gêneros do 

discurso. 

O conceito de esfera da comunicação discursiva (ou da criatividade ideológica, ou da 

atividade humana, ou da comunicação social, ou da utilização da língua, ou simplesmente da 

ideologia) está presente ao longo de toda a obra de Bakhtin e de seu círculo (GRILLO, 2006).  

Ao explicar a noção de esfera em Estética da Criação Verbal (2011), por exemplo, o 

autor nos dá a entender que esfera é um espaço de realização de atividades humanas 

(culturais, profissionais, cotidianas...) que possui finalidades específicas. Segundo Bakhtin 

(2011, p. 284),  
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[...] uma dada função (científica, técnica, ideológica, oficial, cotidiana) e dadas 

condições, específicas para uma das esferas de comunicação verbal, geram um dado 

gênero, ou seja, um dado tipo de enunciado, relativamente estável do ponto de vista 

temático, composicional e estilístico. 

 

 

Já em Marxismo e Filosofia da Linguagem (2010), a noção de esfera é considerada um 

nível específico de coerções que, sem desconsiderar a influência da instância socioeconômica, 

constitui as produções ideológicas particular de cada esfera. Assim nas palavras de Bakhtin e 

Volochinov (2010, p. 33),   

 

No domínio dos signos, isto é, na esfera ideológica, existem diferenças profundas, 

do símbolo religioso, da fórmula científica e da forma jurídica, etc. Cada campo de 

criatividade ideológica tem seu próprio modo de orientação para a realidade e refrata 

a realidade à sua própria maneira. Cada campo dispõe de sua própria função no 

conjunto da vida social. É seu caráter semiótico que coloca todos os fenômenos 

ideológicos sob a mesma definição geral. (grifos dos autores). 

 

Para ampliar a discussão e enriquecer a nossa compreensão sobre esse assunto, 

trazemos à baila o conceito de esfera discutido pela sociorretórica, especialmente por Swales 

(1990, 2009) e Bhatia (2009), pois vemos nessa perspectiva uma forma produtiva de abordar 

o assunto, haja vista dialogar com os aportes teóricos bakhtinianos, nossa base teórica 

principal.  

Para Swales (1990), por exemplo, os gêneros são definidos essencialmente em termos 

de uso da linguagem em contextos comunicativos convencionados, dando origem a conjuntos 

específicos de propósitos comunicativos para grupos sociais disciplinares especializados. Do 

ponto de vista de SWALES (1990 apud HEMAIS E BIASI-RODRIGUES, 2005, p. 114),  

 

Um gênero compreende uma classe de eventos comunicativos, cujos exemplares 

compartilham os mesmos propósitos comunicativos. Esses propósitos são 

reconhecidos pelos membros mais experientes da comunidade discursiva original e 

constituem a razão do gênero.  

 

Como se vê, o autor gênero e comunidade discursiva (esfera) são noções imbricadas 

de tal forma que é impossível entender um sem o outro. Segundo Swales (1990, p. 9), 

comunidades discursivas definem-se como:  

 

[...] redes sociorretóricas que se formam a fim de atuar em favor de um conjunto de 

objetivos comuns. Uma das características que os membros estabelecidos dessas 

comunidades possuem é a familiaridade com gêneros particulares que são usados 

nas causas comunicativas desse conjunto de objetivos. Em consequência, gêneros 

são propriedades de comunidades discursivas; o que quer dizer que gêneros 

pertencem a comunidades discursivas, não a indivíduos, a outros tipos de grupos ou 

a vastas comunidades de fala.  
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Swales (2009, p. 207) ainda acrescenta os seguintes critérios para definir uma 

comunidade discursiva: 

i) Possui um conjunto perceptível de objetivos. Esses objetivos podem ser 

formulados pública e explicitamente e também podem ser, no todo ou em parte, 

aceitos pelos membros; podem ser consensuais; ou podem ser distintos, mas 

relacionados [...]; 

ii) Possui mecanismos de intercomunicação entre seus membros [...]; 

iii) Usa mecanismos de participação para uma série de propósitos: para prover o 

incremento da informação e do feedback; para canalizar a inovação; para manter os 

sistemas de crenças e de valores da comunidade; e para aumentar seu espaço 

profissional. 

 

 

Para o autor, a comunidade discursiva serve como um dispositivo ou mecanismo de 

ajuda para o ingresso, a sobrevivência e o progresso dos novos membros. Assim, uma das 

características mais notáveis de qualquer comunidade discursiva acadêmica ou profissional é 

a disponibilidade e o uso típico de uma série de gêneros apropriados, que os membros pensam 

servir aos objetivos daquela comunidade.  

Para Bhatia (2009, p. 183), “o uso recorrente de tais formas discursivas cria 

solidariedade entre os membros, conferindo-lhe sua arma mais poderosa para manter os 

estranhos à comunidade a uma distância segura”. É desse modo que se sobressai a função 

censora das comunidades discursivas. Isso implica dizer que, embora os usuários conheçam 

determinadas comunidades discursivas/esferas, e conheçam os gêneros - o que inclui sua 

construção, interpretação e uso – esse conhecimento não é suficiente para que esse usuário (no 

caso do usuário principiante) seja aceito pela comunidade discursiva. Ou seja, a comunidade 

discursiva só está acessível para aqueles que detêm o conhecimento do modo como os 

gêneros funcionam, e não para aqueles que estão de fora.  

Assim, se por um lado o gênero pode ser usado para manter os de fora longe da 

comunidade, por outro lado, a comunidade discursiva procura levar o conhecimento de suas 

tradições aos novatos. Bhatia (2009, p. 188) lembra que a comunidade discursiva “capacita 

uns, os membros da comunidade, enquanto, ao mesmo tempo, silencia a outros, especialmente 

os de fora”.   

É por essa razão que Bakhtin (2011, p. 285) diz que as pessoas podem dominar 

magnificamente a língua numa dada esfera de comunicação, mas podem sentir-se totalmente 

impotentes em outras esferas, por não dominar na prática as formas de gênero de dadas 

esferas.  
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Quanto mais dominamos os gêneros tanto mais livremente os empregamos, tanto 

mais plena e nitidamente descobrimos nele a nossa individualidade (onde isso é 

possível e necessário), refletimos de modo mais flexível e sutil a situação singular da 

comunicação; em suma, realizamos de modo mais acabado o nosso projeto de 

discurso.  

 

Nesse contexto, é preciso dominar bem os gêneros para empregá-los nas diversas 

situações de uso. E isso inclui, segundo Devitt (2004 apud REINALDO, MARCUSCHI, 

DIONISIO, 2012), uma consciência crítica sobre o gênero, ou seja, é necessário que o usuário 

esteja imerso nos ambientes sociais/esferas onde os gêneros circulam. Nesse sentido, ao 

observar como os gêneros funcionam em seus contextos originais, o usuário os aprenderia de 

forma explícita, sem simulação. 

Nessa perspectiva, o gênero serve de chave para entendermos como participar das 

ações de uma determinada comunidade. Como bem enfatiza Volochinov (1926 [1976], p. 6), 

cada enunciado “é como uma senha conhecida apenas por aqueles que pertencem ao mesmo 

campo social”. Desse modo, não se pode separar o enunciado do seu contexto de uso nem da 

sua esfera de circulação, pois se assim for, perderá toda a sua significação. 

 

2.1.1 A esfera religiosa  

 

Segundo Torresan (2007), o discurso religioso tem sido objeto de estudo de várias 

áreas do conhecimento, em razão de sua complexidade e de presença marcante em nossa 

sociedade. É quase impossível separar a religião da vida prática de um povo, logo, o discurso 

religioso está presente no cotidiano das pessoas. 

Sobre o discurso religioso, tomamos o trabalho de Orlandi (1983) no qual 

encontramos uma possibilidade de tipologia discursiva. A pesquisadora institui a noção de 

reversibilidade como um dos critérios subjacentes à tipologia que ela faz sobre o discurso 

religioso, no qual o locutor, tanto como o ouvinte, se definem não de forma fixa e categórica 

em si mesmos, mas se definem pela troca de papéis na interação que constitui o discurso, se 

referem ao processo discursivo, um se definindo pelo outro, e nessa relação, definem o espaço 

da discursividade. A reversibilidade é “a condição do discurso e sem essa dinâmica na relação 

de interlocução, o discurso não acontece, não se constitui” (ORLANDI, 1983, p. 215) (grifos 

da autora).  

A autora distingue três tipos de discursos: o lúdico, o polêmico e o autoritário. O 

discurso religioso (e também o discurso pedagógico) seria um tipo de discurso autoritário 

baseado na contenção da reversibilidade. Orlandi (1983) explica que em se tratando do 
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discurso autoritário, não existe uma reversibilidade de fato, mas uma ilusão (um sentimento) 

de reversibilidade, ou seja, no discurso autoritário não se tem interlocutores (locutor e 

ouvinte) agindo sobre o referente (objeto do discurso), mas um locutor exclusivo, o que 

resultaria numa polissemia contida.  

Dessa maneira, o discurso autoritário tende a monossemia, uma vez que ele se 

caracteriza pela polissemia contida, estancada. Com isso, a autora não quer dizer que o 

discurso é monossêmico, pelo contrário, todo discurso é polissêmico uma vez que os sentidos 

de um discurso sempre escapam do domínio exclusivo do locutor. O que a autora quer dizer é 

que o discurso religioso, por ser autoritário, tende a estancar a polissemia. 

Ao propor a reversibilidade como condição do discurso, Orlandi (1983) diz que o 

discurso polêmico a realiza sob certas condições, o lúdico pode suspendê-la e o autoritário 

busca anular essa possibilidade. Ao impedir a reversibilidade, o discurso religioso fixa o 

locutor no lugar que lhe é de direito, e fixa o ouvinte, também, no lugar que lhe é de direito e 

dever. 

Ao apresentar a definição de discurso religioso, Orlandi (1983) cita Althusser (1974), 

que dá como exemplo da estrutura formal de poder a ideologia cristã. Para esse autor, a noção 

de sujeito é central no entendimento da ideologia e apresenta duas teses: a) só existe prática 

através e sob uma ideologia; b) só existe ideologia através de sujeitos e para sujeitos. Segundo 

esse autor, Deus define-se a si mesmo como sujeito por excelência, aquele que é por si e para 

si (Sou Aquele que É – Êxodo 3, 14).  

Nesse sentido, como destaca Althusser (1974), só existe uma multidão de sujeitos 

religiosos porque existe um Outro Sujeito, único, absoluto. Dessa maneira, Deus é o Sujeito e 

os homens são seus interlocutores-interpelados, os seus reflexos.  

A partir das reflexões sobre a relação entre Sujeito (Deus) e sujeitos (homens), Orlandi 

(1983, p. 218) define o discurso religioso como “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” (grifos 

da autora). Daí termos os “representantes de Deus na terra” com a missão  de “traduzir”, 

jamais de “acrescentar”, “modificar” ou “alterar” o que foi dito pelo Divino. Assim, os 

representantes da voz de Deus não têm autonomia para dizer o que quer ou para sugerir o que 

Deus teria dito. Há regras restritas para que o representante se aproprie da voz de Deus. Desse 

modo, a relação do representante com a voz de Deus é regulada pelo texto sagrado, pela 

Igreja, pela cerimônia, pelos documentos e pela tradição religiosa.  

Nesse sentido, aquele que ousa interpretar por conta própria a voz de Deus é 

considerado um transgressor e deve ser afastado do convívio da comunidade cristã para não 
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dispersar os fiéis em falsas doutrinas. Eis o que observa a Bíblia: “Toda palavra de Deus é 

pura; ela é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não 

te repreenda, e sejas achado mentiroso” (PROVÉRBIOS 30, 5-6) (grifos nossos). 

Orlandi (1983, p. 221) ainda diz: 

 

A interpretação própria da palavra de Deus é, pois, regulada. Os sentidos não podem 

ser quaisquer sentidos: o discurso religioso tende fortemente para a monossemia. No 

cristianismo, enquanto religião institucional, a interpretação própria é a da Igreja, o 

texto próprio é a Bíblia, que é a revelação da palavra de Deus, o lugar próprio para 

a palavra é determinado segundo as diferentes cerimônias.  

 

Sobre essa citação, cabe destacar que a Igreja Católica, diferentemente de outras 

denominações, a exemplo das protestantes, também se apoia na Tradição Apostólica, isto é, 

nos ensinamentos que recebeu dos apóstolos e da sucessão apostólica (os Papas e Bispos).  

Desse modo, o Magistério da Igreja (conjunto de doutrina defendido pela Igreja) extrai todo o 

ensinamento que dá aos fiéis, da “Revelação Divina”, que se compõe da Tradição oral (vinda 

dos Apóstolos) e da Tradição escrita (vinda da Bíblia e demais documentos). Assim, para a 

Igreja Católica, a Bíblia não se constitui como única fonte fidedigna da fé.  

Orlandi (1983, p. 218-219), continua sua discussão, pontuando a distinção entre os 

lugares sociais no discurso religioso. O lugar social de Deus é o espiritual e o lugar dos 

sujeitos-cristãos interpelados é o plano material.  

 

Locutor e ouvinte pertencem a duas ordens de mundo totalmente diferentes e 

afetados por um valor hierárquico, por uma desigualdade em sua relação: o mundo 

espiritual domina o temporal. O locutor é Deus, logo, de acordo com a crença, 

imortal, eterno, infalível, infinito e todo-poderoso; os ouvintes são humanos, logo, 

mortais, efêmeros falíveis, finitos, dotados de poder relativo. Na desigualdade, Deus 

domina os homens. 

 

Assim, os homens não podem ocupar o lugar do locutor porque esse lugar pertence a 

Deus. Os homens, por sua vez, devem se submeter ao Divino nessa relação assimétrica. Dessa 

maneira, o discurso religioso, bem como apontou Orlandi (1983), se constitui pela não-

reversibilidade ou pela ilusão da reversibilidade. Nesse sentido, a reversibilidade é 

impossibilitada pelos lugares sociais ocupados pelos interlocutores. O sujeito reconhece o seu 

lugar e o lugar de Deus. Mesmo quando há relação direta com o sagrado, a não-

reversibilidade se mantém. Sobre essa propriedade, Orlandi (1983, p. 222) diz que “A 

reversibilidade não está em se poder dizer também, ou se poder falar diretamente. O eu-

cristão pode falar diretamente com Deus, mas isto não modifica o seu poder de dizer, o lugar 
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de onde fala” (grifos da autora). Isto é, de um lado, temos sempre a onipotência divina, de 

outro, a submissão humana.  

Com relação à representação, a autora lembra que, no discurso religioso, é estar no 

lugar de, não é estar no lugar próprio. Isso é o que difere o discurso religioso de outros. Nos 

outros discursos, por exemplo, os lugares são disputados e a retórica é uma retórica de 

apropriação, ou seja, o sujeito se transforma naquele do qual ele ocupa o lugar. Assim, dadas 

certas circunstâncias, o representante passará a falar do lugar próprio. É o que acontece, por 

exemplo, com o ex-aluno que munido do seu diploma passa a ocupar e falar do lugar de 

professor, que lhe será próprio. No entanto, isso não se dá no caso do discurso religioso. O 

representante, ou seja, aquele que fala do lugar de Deus transmite Suas palavras, o representa 

legitimamente, mas não se confunde com Ele, não é Deus. Jamais mudará a posição 

axiológica de interlocutor. Segundo a autora, essa é a expressão fundamental da não-

reversibilidade, derivando daí a ilusão como condição necessária desse tipo de discurso: o 

como se fosse (Deus), sem nunca ser.  

Orlandi (1983) distingue a propriedade do discurso religioso (diz respeito à totalidade 

do discurso e sua relação com a exterioridade) e suas marcas/traços (diz respeito à 

organização do discurso). A propriedade que caracteriza o discurso religioso, segundo a 

autora, é a não-reversibilidade entre os planos temporal e espiritual e a consequente ilusão de 

reversibilidade com suas formas determinadas. Faz parte dessa propriedade o fato de que a 

voz de Deus é que fala em seu representante. Este não tem autonomia para mudar nem para 

interpretar a voz divina. E mais, o representante não é Deus. Ele não pode ocupar o lugar do 

divino.  

Quanto às marcas do discurso religioso, especificamente o católico, a autora destaca o 

uso de antítese, que se apoia no mecanismo da negação e que se pode chamar a retórica da 

denegação, ou seja, a negação da negação que tem um efeito invertido: morrer (plano 

temporal) para viver (plano espiritual); perder-se (plano temporal) para salvar-se (plano 

espiritual), etc. nesse caso, o discurso religioso para afirmar o positivo, nega o negativo; o uso 

do imperativo e do vocativo, enquanto formas próprias do discurso de doutrinação; o uso de 

metáforas (explicitadas por paráfrase, sobretudo nos sermões, uma vez que o discurso 

religioso é obscuro e passível de muitas leituras); o uso de citações em latim (que são 

traduzidas por perífrases externas e explicativas); o uso de performativos(prometer, batizar); o 

uso de sintagmas cristalizados (orações) etc.  

Sobre essas marcas, a autora ainda diz que não são exclusivas do discurso religioso, ao 

contrário, são comuns a vários: o imperativo também é abundante no discurso publicitário; a 
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antítese também é característica do discurso teórico; os performativos são importantes no 

discurso jurídico; a intertextualidade tem função relevante no discurso político etc. Assim, a 

condição para que as marcas caracterizem o discurso religioso é que elas sejam referidas às 

suas propriedades. 

Orlandi (1983) ainda apresenta um esquema que corresponde ao que ela chama de 

forma ortodoxa do discurso religioso católico:  

 

Quadro 1- As formas do discurso religioso católico 

 

 

 

 

 

Fonte: Orlandi (1983). 

 

Após essa discussão, empreendida a partir dos estudos de Orlandi (1983), nos 

questionamos se algo teria mudado ou sido acrescentado à caracterização que ela faz a 

respeito do discurso religioso católico, haja vista seu texto datar de 1983 e passadas mais de 

três décadas novas figurações serem naturais. Assim, o que poderíamos acrescentar a essa 

discussão? 

Orlandi (1983) aborda, especificamente, o discurso religioso católico. Em 33 anos, são 

perceptíveis algumas mudanças na configuração da Igreja Católica. Em parte, isso se deve ao 

processo tecnológico de comunicação que reordenou todas as relações humanas e impôs 

outros parâmetros para a comunicabilidade. Como fator dessa nova ordem social-cultural-

religiosa, Carranza (2011) aponta três dimensões que afetaram a religião: a racionalização e 

laicização das condutas religiosas (descentramento); a quebra do monopólio religioso, com o 

consequente pluralismo de ofertas de sentido e crenças; e a diferenciação funcional das 

esferas, seja política, econômica ou religiosa, o que leva a que a religião se recolha para a 

esfera da vida privada dos indivíduos. Assim, como bem observa Carranza (2011), vivemos 

tempos complexos em que a religião é apenas mais um item, e não o item, da vida social.  

Nesse contexto, apontamos possíveis características, que, a nosso ver, tende a 

caracterizar o discurso religioso católico atualmente.  

Situação 

assimetria entre os planos 

temporal e espiritual 

(não-reversibilidade) 

 

propriedade 

Texto                                   Gramática 

antítese                                negação 

parábola                                perífrase 

metáfora etc.                         paráfrase etc. 

 

 

                                           traços 
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a) A tendência pela simplificação da linguagem  

 

A linguagem empregada nos sermões, exortações, pregações, documentos oficiais 

continua basicamente a mesma, com uso de imperativo, antítese, metáforas, intertextualidade 

etc. No entanto, o que se pode notar é uma linguagem menos formal, menos impregnada de 

terminologia teológica. Isso se deve graças à sociedade da informação, que obriga a 

linguagem religiosa a se adequar às novas gerações e às necessidades de comunicação rápida, 

de fácil entendimento, prática. Com isso, temos, por exemplo, várias traduções e edições de 

Bíblias católicas, com a finalidade de aproximar o fiel ao texto sagrado. Destacamos, por 

exemplo, a Bíblia Pastoral (Editora Paulus), que traz notas explicativas e apresenta uma 

linguagem mais simples, de fácil entendimento (pelo menos no nível da linguagem) para o 

católico leigo; há também a Bíblia em CD-ROM (Editora Vozes) para aqueles fiéis que 

costumam ouvir música/palestras enquanto dirigem ou fazem outra atividade.  

Há também a Bíblia “Nova Tradução na Linguagem de Hoje” (BLH), das Edições 

Paulinas, que é uma tentativa de traduzir em linguagem popular o texto sagrado para torná-lo 

acessível ao grande público. Os tradutores adaptaram as expressões originais dos textos 

bíblicos ao modo de se falar atual em nossa cultura. Até o próprio Catecismo da Igreja 

Católica (CIC)27 ganhou uma edição na linguagem de hoje.  

Esses exemplos mostram uma preocupação de parte 28da Igreja Católica em adequar a 

linguagem teológica aos fiéis contemporâneos e às atualizações linguageiras e virtuais do dia 

a dia. 

Nota-se também na desenvoltura dos padres, o uso de uma linguagem caracterizada 

pela afetividade, cumplicidade e uso de diminutivos. Nas pregações, por exemplo, há certa 

economia do discurso, sem um sermão mais aprofundado e prolongado, haja vista a pressa da 

modernidade.  

 

 

                                                             
27 O CIC é um compêndio da fé e doutrina da Igreja Católica inspirado, segundo os fiéis, nas Escrituras sagradas, 

na Tradição apostólica e no Magistério da Igreja.  

28 Vale destacar que as traduções bíblicas para a linguagem de hoje não representam um consenso entre os 

dirigentes da Igreja Católica, haja vista alguns alegarem que tais traduções empobrecem os textos bíblicos, uma 

vez que estes são carregados da cultura antiga (hebraica, aramaica ou grega) e simplificar a linguagem traria 

prejuízos a riqueza semântica de muitos vocábulos. Cf. 

http://blog.cancaonova.com/felipeaquino/2013/04/05/%E2%80%9Ca-biblia-na-linguagem-de-hoje-

blh%E2%80%9D/. Acesso em 30/02/2016.  

http://blog.cancaonova.com/felipeaquino/2013/04/05/%E2%80%9Ca-biblia-na-linguagem-de-hoje-blh%E2%80%9D/
http://blog.cancaonova.com/felipeaquino/2013/04/05/%E2%80%9Ca-biblia-na-linguagem-de-hoje-blh%E2%80%9D/
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b) A mesclagem da pregação 

 

A pregação católica não abandonou sua antiga mensagem evangelizadora. Ela 

continua pregando sobre a vida eterna, o inferno, as bem-aventuranças, a família, as tentações 

mundanas, o aborto, os métodos contraceptivos etc. No entanto, o que dá para perceber é uma 

abertura para temas contemporâneos, como política, meio ambiente, direitos humanos etc., 

numa tentativa de aproximar a Igreja e a cultura moderna. Como por exemplo, podemos citar 

a audiência do Papa Francisco (06/07/13),29 num encontro que reuniu crianças e jovens de 

escolas e movimentos Jesuítas. Quando perguntado sobre como deve ser o compromisso 

evangélico no tocante à sociedade e, por conseguinte, à vida política, o Papa respondeu: 

Envolver-se na política é uma obrigação para um cristão. Nós, cristãos, não podemos nos 

fazer de Pilatos e lavar as mãos. Não podemos! Devemos nos envolver na política porque a 

política é uma das formas mais elevadas da caridade, porque ela procura o bem comum. 

O Papa Francisco também publicou (24/05/2015) a Encíclica Louvado sejas30, que 

trata da mudança climática, da questão da água, da crise ecológica, bem como das mudanças 

no estilo de vida. Temas contemporâneos e de interesse social. 

Mais um exemplo diz respeito à pregação que se faz hoje e que é obra-prima dos 

pregadores: o drama da vida humana. Temas como violência, desgraça, tristeza, dor, perda, 

aflição, angústia, relacionamento interpessoal ocupam grande parte da pregação da Igreja. Ao 

trabalhar com esses temas, a Igreja atinge profundamente a vida pessoal dos seus seguidores, 

que buscam consolo e alento para as suas dores. Prova disso é a proliferação das conhecidas 

missas por “Cura e Libertação”, onde não há tanta exigência com relação ao Missal 

Romano31, onde a oração das pessoas é mais espontânea, onde se reza por intenções mais 

individualistas (por emprego, por saúde, pela libertação de um vício etc.), onde os gestos são 

mais livres (choros, abraços, palmas, louvores etc.).  

Nesse tipo de missa os fiéis parecem desaguar suas mágoas e angústias do mundo 

moderno e, para isso, contam com um arsenal de ajuda (orações, músicas, pregações, 

aconselhamentos, confissões, direcionamentos espirituais) oferecido pelo padre celebrante.   

                                                             
29 Cf. http://www.snpcultura.org/envolvimento_na_politica_e_obrigacao_para_cristao.html; Cf. 

https://www.youtube.com/watch?v=WJnqajhUNKc. Acesso em Acesso em 30/02/2016.   

30 Cf. http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/Papa-francesco_20150524_enciclica-

laudato-si.html. Acesso em 30/02/2016.  

31 Missal Romano - normas prescritas segundo determinação do Concílio Vaticano II e que disciplina a 

celebração da Missa.  

http://www.snpcultura.org/envolvimento_na_politica_e_obrigacao_para_cristao.html
https://www.youtube.com/watch?v=WJnqajhUNKc
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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Enfim, os temas da atual pregação do catolicismo parecem apontar para uma tendência 

da Igreja em se envolver com questões que afligem os homens, questões que vão além da fé e 

da religiosidade. São, na verdade, questões que desnudam a alma humana e a expõem com 

toda a sua fragilidade, subjetividade. E isso parece ter agradado os fiéis, pois, geralmente, o 

público frequente da missa por “Cura e Libertação” é bem maior e assíduo do que o público 

que frequenta a missa dominical.    

 

c) O dilema da representação 

 

É bastante perceptível o protagonismo que o representante da voz de Deus (no caso, o 

Papa, os bispos, o padre) tem assumido nesse século32. A figura do padre, por exemplo, 

assumiu nas últimas décadas um lugar de destaque e estrelismo. No Brasil, o padre Zezinho 

foi um dos pioneiros a se lançar na mídia. Com mais de 45 anos de carreira, é tido como o 

precursor dos padres cantores. Ainda hoje, é considerado um dos autores/cantores católicos 

mais lidos e cantados do país. No entanto, padre Zezinho despontou no país numa época em 

que não havia internet, muito menos o fenômeno das redes sociais, nem existia uma abertura 

nos programas de TV seculares para cantores religiosos. Seu trabalho era divulgado 

basicamente pelo rádio e pelos shows que fazia em todo território, mesmo assim conquistou 

multidões. 

Já na década de 90, o padre Marcelo Rossi se popularizou e trouxe uma nova 

roupagem para a música católica. Diferentemente do padre Zezinho, suas músicas eram 

simples, curtas, com refrão “chiclete” (refrão de fácil memorização e que pela repetição fica 

na cabeça das pessoas, a exemplo da música “Erguei as mãos”, do CD Músicas para louvar, 

lançado em 1998), que agradou tanto o público adulto, como infanto-juvenil. Com 

performance carismática, o padre arrastou multidões, vendeu milhões de CD e livros, deu 

inúmeras entrevistas, apareceu em vários programas de TV e ainda hoje é considerado um 

fenômeno que atrai multidões nas “showmissas”33 que realiza no Santuário do Terço 

Bizantino, Campo Grande/SP.   

                                                             
32 Lembramos que não é um fenômeno deste século o protagonismo de alguns pregadores e/ou representantes de 

Deus. Desde a época de Cristo isso já acontecia com os apóstolos Pedro, Paulo, por exemplo. Nos séculos 

seguintes, com Santo Agostinho, São Francisco de Assis, Santo Ambrósio, São Tomás de Aquino, Santo 

Antônio, e assim por diante.  

33 Missas que atraem uma grande multidão de pessoas, sendo realizadas, muitas vezes, em grandes santuários, 

em estádio de futebol, em lugar campal, geralmente com a presença de um sacerdote famoso e até mesmo de 

artistas conhecidos nacionalmente. 
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Ainda na década de 90 surgiu na mídia o padre Fabio de Melo. Além de sacerdote, é 

cantor, escritor, poeta, apresentador de programa de TV e professor universitário. Lançou seu 

primeiro álbum em 1997 (De Deus um cantador – Paulinas – COMEP) e, desde então, tem se 

configurado como um dos pilares da música católica. O sucesso do padre foi tão grande que 

ele se lançou também por gravadoras seculares, passando pela Som Livre e atualmente está na 

Sony Music. Sua história musical já soma 20 discos e 5 DVDs/ Blu-ray. Na literatura, padre 

Fábio de Melo possui 13 livros publicados. Segundo informações do seu site oficial34, vendeu 

mais de 2 milhões de discos e mais de 3 milhões e meio de livros. Recebeu inúmeros prêmios 

(religiosos e seculares) e atualmente foi indicado ao Grammy Latino 2016, na categoria 

“Melhor álbum cristão em português”, com o CD “Deus no Esconderijo do Verso”.  

Poderíamos citar ainda outros padres no cenário midiático como, por exemplo, padre 

Reginaldo Manzotti, padre Antônio Maria, padre Robson, padre Alessandro Campos, padre 

Periquito etc., no entanto, o que nos interessa aqui é dizer que a partir do protagonismo desses 

padres, a voz de Deus parece ecoar com mais rapidez e extensão.  

No entanto, corre-se o risco da falsa representação, ou seja, ao invés de a voz de Deus 

aparecer em destaque, o foco do fiel esteja na voz do representante (sua performance, seu 

carisma, seus ideais) e a voz de Deus fique esquecida, apagada. Assim, ser representante do 

divino não é tarefa fácil, haja vista a necessidade de “aparecer” sem “ser”, ou seja, comunicar 

algo sobre alguém e não sobre si mesmo, como advertiu o profeta João Batista “É necessário 

que ele cresça e eu diminua” (João 3, 30). 

Esse é o dilema em que se encontram todos os padres-cantores ou os representantes da 

voz de Deus nessa sociedade do espetáculo e das multidões, onde a autoimagem é 

supervalorizada e, por isso mesmo, muitos podem se autopromoverem ou se 

autorrepresentarem.  

 

d) As mídias religiosas: iguais, mas diferentes  

 

É inegável que a mídia, principalmente a televisiva e a virtual, trouxe ganhos para as 

religiões em geral. É graças à mídia que diversas denominações religiosas saíram do 

anonimato e protagonizaram espaços antes destinados unicamente aos programas seculares. A 

programação religiosa avança pela mídia brasileira, firmando-se como espaço específico de fé 

que tem atraído muitos telespectadores. A Igreja Católica, por sua vez, não fica de fora dos 

                                                             
34 A premiação foi entregue ao vencedor em Las Vegas, na 17a edição, em novembro de 2016. O padre Fabio de 

Melo não foi contemplado. Cf. http://www.fabiodemelo.com.br/biografia/. Acesso 09/09/2016.  

http://www.fabiodemelo.com.br/biografia/
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recursos multimidiáticos35, possuindo algumas emissoras de TV36 com programação 

diversificada37. Com isso, o catolicismo midiático é uma realidade em ascensão no país.  

No entanto, devido à concorrência ser bastante alta, haja vista existirem inúmeros 

programas neopentecostais, surge um problema: a similitude entre os programas católicos e os 

demais programas religiosos, especialmente os neopentecostais. Uma das estratégias 

utilizadas pela Igreja Católica, por exemplo, para se destacar das demais programações é a 

autoafirmação de que ela é a única verdadeira. Com isso, busca-se reforçar a doutrina, os 

dogmas, a crença nos santos etc. Esse reforço se dá também pelo depoimento e pelo 

testemunho dos fiéis que divulgam o slogan: “Sou feliz por ser católico”.  

Outra estratégia é demarcar o lugar cênico. Geralmente, os programas católicos 

dispõem de imagem de Jesus, Maria, algum santo, um terço ou referências simbólicas do 

catolicismo. Mais uma estratégia utilizada é a exposição de pessoas conhecidas do público em 

geral, principalmente padres famosos que costumam reunir multidões.  

No mais, os programas religiosos, veiculados na TV e/ou na web, parecem responder a 

um mesmo script: performance corporal, entonação de voz, conteúdos, entrevistas, 

testemunhos, depoimentos, persuasão, apelo a conversão, leitura bíblica, oração, louvor, 

convite para ir ao templo físico, apelo para evangelização de outros membros, entretenimento, 

dramatização do sofrimento, a profusão de milagres, promessa de mudança de vida, 

demonização da vida cotidiana (tragédias familiares e sociais), demérito das demais religiões  

e arrecadação de fundos para a sustentação da obra.  

Às vezes, é preciso conhecer bem a denominação religiosa para saber de que lugar se 

fala, de tão semelhantes que são os programas religiosos exibidos na TV/web. Um 

telespectador desatento pode até confundir a programação e só depois de assistir por alguns 

minutos descobrirá que estava na programação não desejada.  

Por fim, é sempre um desafio para toda religião, para o catolicismo em particular, estar 

na mídia sem ser da mídia, ou seja, utilizar-se dela sem compactuar com a sua cultura e 

ideologia ou perder a sua essência evangelizadora, doutrinal, dogmática. Desse modo, a Igreja 

tenta negociar conflitos existentes entre ela e a mídia. Essa última a serviço de todos e de 

                                                             
35 Lembramos que a relação entre mídia/religião não é nova. A religião sempre se utilizou desse meio para 

popularizar suas crenças, um exemplo disso são os filmes religiosos sobre a vida de Jesus ou dos santos que 

sempre fizeram sucesso e alavancaram o público. A novidade no fenômeno religioso atual é o acesso à mídia 

virtual, que tem garantido visibilidade e, com isso, milhões de fiéis podem “seguir” seu pastor.  

36 Canção Nova, Rede Vida, TV Aparecida e Rede Século XXI.  

37 Direção Espiritual, Manhã Viva, Sorrindo pra vida, Vida melhor, Escola da Fé, Caminhos com Pe. Juarez, 

Bem vindo Romeiros, dentre outros.  
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qualquer um – pentecostalismo, catolicismo, relativismo, consumismo - com interesses 

puramente econômicos, a Igreja “a serviço da salvação das almas”. No entanto, vale destacar 

que evangelizar as almas também tem custo, pincipalmente se a evangelização se dá pelos 

canais de televisão. Nesse caso, a Igreja também recorre às estratégias financeiras para se 

manter no espaço midiático. É por essa razão que faz campanhas de arrecadação de dinheiro, 

vende produtos religiosos, vende ingressos para show, pede ofertas, dízimos etc.  

Nesse contexto, existe uma arena de interesses entre a Igreja Católica e a mídia. 

Aquela acredita que pode evangelizar e salvar almas para o Reino de Deus e se utiliza dos 

mecanismos midiáticos para fazê-lo. Já essa última se apropria da religião para criar uma 

versão espetacularizada da mensagem e assim angariar audiência e se manter no poder. Como 

ambas vão alcançando seus objetivos, elas se suportam mutuamente, até o dia que colidirem e 

se virem obrigadas a uma nova reestruturação.  

 

2.1.2 A esfera midiática  

 

A partir da discussão teórica de diferentes pesquisadores (CASTELLS, 2003; 

CHARAUDEAU, 2009; MALINI e ANTOUN, 2013), podemos notar como a comunicação 

midiática tem gerado novos padrões de interação social. A esfera midiática assume papel 

importante na vida cotidiana das pessoas. É através dela que nos informamos sobre política, 

religião, arte, economia, globalização etc. Dessa forma, a mídia penetra todas as instâncias da 

vida social e é quase impossível não nos envolvermos nas suas tramas.  

No entanto, segundo Charaudeau (2009, p. 19, “as mídias não transmitem o que 

ocorre na realidade social, elas impõem o que constroem do espaço público” (grifos do 

autor). Isso implica dizer que a mídia serve a interesses diversos, pois a informação é 

essencialmente uma questão de linguagem, e a linguagem não é transparente ao mundo, ela 

apresenta sua própria opacidade através da qual se constrói uma visão, um sentido particular.  

Assim, partimos da noção de que seria necessário incluir toda e qualquer informação 

numa dada esfera social para constituir-se um fato de linguagem, uma vez que os enunciados 

não apenas refletem o mundo, mas o refratam, isto é, assumem um processo de transmutação, 

sendo atravessados pela refração (atribuição de valores). Este conceito leva-nos a afirmar que 

os enunciados modelam as práticas sociais de grupos humanos que, por sua vez, assumem 

diferentes modos de construir sentidos ao mundo, essencialmente revestidos de criações 

ideológicas (FARACO, 2003). 



68 

 

Ainda nesse contexto, Charaudeau (2009, p. 20) afirma que se as mídias são um 

espelho da realidade,  

 

[...] não são mais do que um espelho deformante, ou mais ainda, são vários espelhos 

deformantes ao mesmo tempo, daqueles que se encontram nos parques de diversões 

e que, mesmo deformando, mostram, cada um à sua maneira, um fragmento 

amplificado, estereotipado do mundo.  

 

Nesse sentido, convém conhecer os diferentes lugares de construção do sentido da 

máquina midiática. Segundo Charaudeau (2009), o ato de comunicação consiste numa troca 

entre duas instâncias: de produção e de recepção. Assim, o sentido resultante do ato 

comunicativo depende da relação de intencionalidade que se instaura entre essas duas 

instâncias. Isso determina três lugares de pertinência: (i) o da instância de produção, 

submetida a certas condições de produção; (ii) o da instância de recepção, submetida a 

condições de interpretação; (iii) o do texto como produto.  

No que tange à máquina midiática, a primeira instância é representada pelo produtor 

de informação (o organismo de informação e seus atores), a instância de recepção pelo 

consumidor da informação (diferentes públicos: leitores, ouvintes, telespectadores, 

internautas) e o produto pelo texto midiático (artigo de jornal, boletim radiofônico, telejornal, 

notícia etc.).   

Sobre (i) o lugar das condições de produção, o autor sinaliza que esse lugar ocupa dois 

espaços: um externo-externo e outro externo-interno. O espaço externo-externo compreende 

as condições socioeconômicas da máquina midiática enquanto empresa: sua organização é 

regulada por um certo número de práticas mais ou menos institucionalizadas, cujos atores 

possuem status e funções a elas relacionados. O segundo espaço, o externo-interno, 

compreende às condições semiológicas da produção – aquelas que presidem a própria 

realização do produto midiático (o artigo de jornal, a paginação, o telejornal, o programa de 

rádio). Para tal realização, um jornalista, um diretor e/ou um chefe de redação conceitualizam 

o que vão pôr em discurso com a ajuda dos meios técnicos de que dispõem.   

Sobre o (ii) lugar das condições de recepção, como o primeiro, se estrutura em dois 

espaços “interno-externo” e “externo-externo”. No primeiro, se encontra o destinatário ideal – 

o alvo – que é imaginado pela instância midiática como suscetível de perceber os efeitos 

visados por ela. No segundo se encontra o receptor (interlocutor) real, o público, a instância 

de consumo da informação midiática, que interpreta as mensagens que lhe são dirigidas, 

segundo suas próprias condições de interpretação. Sobre esse ponto, Charaudeau (2009) nos 
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chama atenção para os dois tipos de efeitos que a instância de recepção produz: os que 

concernem a fatos de consumo e atitudes apreciativas (índices de satisfação), tudo aquilo que 

é analisado através de sondagens, pesquisas quantitativas e audiência e estudos de impacto; e 

os que concernem aos processos psicossociocognitivos de percepção, de memorização, de 

retenção, de discriminação, de avaliação e de compreensão do que é percebido.  

 Charaudeau (2009, p. 27) ainda diz que as mídias, utilizando-se das sondagens como o 

principal instrumento de medida do alvo, tornam-se reféns deste recurso, pois: 

 

(i) As próprias mídias são os financiadores das sondagens (procuram um espelho); 

(ii) não podem deixar de publicar os resultados das sondagens (exibem o espelho); 

(iii) tentam esquivar-se ao fazer comentários de denegação (tentam quebrar o 

espelho). Por isso mesmo, mostram que são impotentes para encontrar um outro 

instrumento de medida. Esse é um dos efeitos de circularidade da máquina 

midiática: estar condenada a fabricar informação inclusive sobre si própria. 

 

  

Sobre o (iii) lugar da construção do produto, esse é o lugar em que todo discurso se 

configura em texto, segundo uma certa organização semiodiscursiva feita de combinação de 

formas (verbal, icônico, gráfico, gestual). O sentido depende da estruturação particular dessas 

formas, cujo reconhecimento pelo receptor é necessário para que se realize efetivamente a 

troca comunicativa: o sentido, portanto, é resultado de uma co-intencionalidade. Mas, 

segundo o autor, a instância de produção só pode imaginar o receptor de maneira ideal, 

construindo-o como o destinatário-alvo que acredita ser adequado a suas intenções.  

Nesse contexto, o texto produzido é portador de “efeitos de sentido possíveis,” que 

surgem dos efeitos visados pela instância de enunciação e dos efeitos produzidos pela 

instância de recepção. “Com isso, toda análise de texto nada mais é do que a análise dos 

'possíveis interpretativos'” (CHARAUDEAU, 2009, p. 28). Isso porque qualquer texto 

produzido está carregado de efeitos possíveis, provenientes da estruturação do texto e dos 

discursos de representação, tanto aqueles que circulam no lugar de produção quanto os que 

caracterizam o lugar das condições de recepção. 

A distinção entre esses três lugares de construção de sentido, segundo Charaudeau 

(2009), permite explicar a informação como algo que não corresponde apenas à intenção do 

produtor (locutor), nem apenas à do receptor (interlocutor), mas como resultado de uma co-

intencionalidade que compreende os efeitos visados, os efeitos possíveis, e os efeitos 

produzidos.   

Volochinov ([1930] 1976) já afirmava que todo enunciado é concebido em função de 

um ouvinte, de um auditório desse enunciado. Isso implica dizer que esse ouvinte não é uma 
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massa indiferente, inerte, imóvel que apenas observa seu interlocutor sem tomar partido. Pelo 

contrário, o ouvinte/auditório/público-alvo é vivo, participante ativo da ação de interlocução.  

Acerca da mídia virtual, Carranza (2011) diz que esta é entendida como um sistema 

tecnológico, funcionando através de materiais midiáticos. A autora ainda diz que a mídia 

eletrônica, com seus processos de simultaneidade e intemporalidade, tem um papel decisivo 

no tempo atual. Dessa forma, o impacto social da cultura da internet pode ser avaliado, 

segundo Carranza (2011), em duas direções, de um lado, na convergência de trabalho, casa e 

lazer encontrado num mesmo meio. Do outro lado, a cultura da virtualidade abrange as 

dimensões subjetivas e as experiências reais dos indivíduos.  

No entanto, a autora diz que é muito cedo para se avaliar com profundidade as 

repercussões que a internet trouxe para a sociedade, mas ela aponta algumas consequências da 

virtualidade: tem-se a valorização do superego, o redirecionamento de normas e valores, a 

fragmentação do eu, a circulação da informação sem a propriedade intelectual, uma nova 

ordem de consumo, autonomia identitárias, interatividade etc.  

Com relação à mídia virtual e o catolicismo, a autora diz que a Igreja Católica aposta 

na mídia virtual porque a vê como meio privilegiado de evangelização, pois estar nela seria 

uma prova de que a Igreja está em sintonia com os novos tempos, com os novos sujeitos 

contemporâneos.  

 Lembremos, por exemplo, que o Papa Bento XVI foi o primeiro Pontífice a ter uma 

conta oficial no Twitter, @pontifex, inaugurada em 12/12/2012. Já como Papa Emérito38, 

inaugurou em 14/01/2016 a sua página no Facebook39. A conta no Twitter, agora sob o 

comando do Papa Francisco, conta com mais de 33 milhões de seguidores. Dessa maneira, os 

meios eletrônicos têm se mostrado um terreno fértil para a Igreja lançar suas campanhas de 

evangelização. Nesse sentido, a iniciativa da Igreja em navegar em espaços virtuais é mais 

uma forma que ela encontrou de expandir seus domínios. No entanto, é sempre um desafio 

estar na mídia, sem compactuar com suas ideologias, logo, seguem os conflitos, pois tanto a 

Igreja quanto a cultura midiática virtual disputam sua hegemonia.   

 

 

 

                                                             
38 Papa Emérito é o título dado ao Papa Bento XVI após a sua renúncia dia 28/02/2013.   

39 Cf. http://br.radiovaticana.va/news/2016/01/15/agora_bento_xvi_chega_facebook/1201168. Acesso em 

09/08/2016.  

http://br.radiovaticana.va/news/2016/01/15/agora_bento_xvi_chega_facebook/1201168
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2.2 A temática do casamento na esfera religiosa e midiática  

 

A temática do casamento suscita debate em diferentes esferas discursivas, seja a 

religião, a antropologia, a sociologia, a legislatura, as normas do estado, a convivência 

interpessoal do sujeito etc. Os conceitos de casamento e de família estão intimamente 

relacionados, por isso, partimos do conceito de família, pois este nos parece mais 

arraigado/sólido, construído ao longo dos anos na sociedade, para, em seguida, discutirmos o 

conceito de casamento, especialmente para a religião cristão-católica.   

 

2.2.1 A origem da família  

 

Engels (2009), em seu livro "A Origem da Família, da Propriedade Privada e do 

Estado", discute a origem da instituição família e mostra como esta foi mudando de feições e 

de regras para dar lugar a novas modalidades de vida em sociedade. Segundo o autor, a ordem 

social em que vivem os homens de determinada época histórica e determinada região está 

condicionada a dois fatores: de um lado pelo grau de desenvolvimento do trabalho (a 

produção de meios de subsistência, de produtos alimentícios, habitação) e, por outro, à 

produção do próprio homem, a reprodução da espécie (a família).  

As considerações do autor têm como embasamento teórico as pesquisas e publicações 

do cientista americano Lewis Henry Morgan (1818-1881). Segundo Engels (2009), as ideias 

expostas na sua obra são de Morgan, ele apenas ampliou e completou quando necessário. 

Engels (2009) começa dizendo que Morgan encontrou em suas pesquisas um sistema 

de parentesco que entrava em contradição com os laços de família efetivos. Reinava numa 

tribo (a dos sênecas) do Estado de Nova Iorque uma espécie de casamento, facilmente 

dissolúvel por ambas as partes, o que Morgan chamou de pairing family (família juntada, 

acasalada)40. Esse tipo de família era notória e reconhecida por todos. Não havia dúvidas 

sobre quem ocupava o papel de pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã. Sobre o uso desses 

designativos, Engels (2009, p. 43) afirma que  

 

 

 

                                                             
40 Segundo Engels (2009, p. 44), esse tipo de sistema “também subsiste, quase sem nenhuma modificação, entre 

os aborígenes da Índia, entre as tribos dravídicas do Dkan e as tribos do Industão”.  
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Mas o uso efetivo desses designativos constituía uma contradição porque os 

iroqueses não somente chamava filhos e filhas a seus próprios, mas ainda aos de 

seus irmãos, os quais, por sua vez, o chamavam de pai. Os filhos de suas irmãs, 

entretanto, os iroqueses chamavam de sobrinhos e é chamado de tio por eles. 

Inversamente, a iroquesa chamava filhos e filhas os de suas irmãs, além dos próprios 

e aqueles tanto quanto estes a chamavam de mãe. Mas chamava sobrinhos e 

sobrinhas os filhos de seus irmãos, os quais a chamavam de tia. De igual modo, os 

filhos de irmãos tratavam-se entre si como irmãos e irmãs e o mesmo fazem os 

filhos de irmãs. Os filhos de uma mulher e os de seu irmão, em contrapartida, 

chamavam-se reciprocamente primos e primas.  

 

 

Segundo o teórico, esses designativos são expressões de noções efetivas que tal 

comunidade tinha sobre o próximo, o distante, o igual e desigual no parentesco consanguíneo. 

“Essas noções servem de base para um sistema de parentesco perfeitamente elaborado e capaz 

de expressar várias centenas de diferentes relações de parentesco de um único indivíduo” (p. 

44).  

O autor continua explicando que os designativos pai, filho, irmão e irmã não são 

simples títulos honoríficos, mas implicam sérias obrigações recíprocas, bem determinadas, e 

cujo conjunto forma uma parte essencial da organização social desses povos. Citando 

Morgan, Engels (2009, p. 45) explica que 

 

A família é um princípio ativo. Nunca permanece estacionária, mas passa de uma 

forma inferior a uma forma superior, à medida que a sociedade evolui de uma 

condição inferior para outra superior. Os sistemas de parentescos, pelo contrário, são 

passivos, só registrando, depois de longos intervalos, os progressos feitos pela 

família e só mudam radicalmente quando a família já se modificou radicalmente. 

  

 

Uma prática comum nas relações familiares antigas, como bem lembra Engels (2009), 

era o comércio sexual sem limites, ou seja, cada mulher pertencia igualmente a todos os 

homens e cada homem igualmente a todas as mulheres. Assim, o homem praticava a 

poligamia ao mesmo tempo em que a mulher praticava a poliandria, assim, os filhos de uns e 

outros tinham que ser considerados comuns. 

No entanto, com a evolução da sociedade, essas situações foram se transformando e 

convergiram para a monogamia. Dessa maneira, o círculo da união conjugal comum, que era 

muito amplo em sua origem, estreitou-se pouco a pouco até chegar na compreensão de casal, 

como vemos hoje. Vale salientar que, mesmo extrajudicialmente, a prática da poligamia ainda 

continua em algumas culturas.   

Citando, mais uma vez, Morgan, Engels (2009) apresenta algumas formas de família 

constituídas ao longo da história da sociedade, quais sejam:  
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a) A família consanguínea 

 

Essa é a primeira etapa da família, na qual os grupos conjugais se separam por 

gerações. Os avôs e avós são, em conjunto, maridos e mulheres entre si. O mesmo ocorre com 

os respectivos filhos (pai e mãe). Os filhos destes, por sua vez, constituem o terceiro círculo 

de cônjuges comuns e seus filhos, bisnetos dos primeiros, o quarto círculo. Nessa forma de 

família, apenas os ascendentes e os descendentes, os pais e os filhos, estão reciprocamente 

excluídos dos direitos matrimoniais (que envolve a relação sexual). Irmãos e irmãs, primos e 

primas, em primeiros, segundo e demais graus, são todos entre si irmãos e irmãs entre si e, 

precisamente por isso, maridos e mulheres uns dos outros.  

O autor enfatiza que esse tipo de família não existe mais, desapareceu. Mesmo entre os 

povos mais afastados da civilização, essa prática não é comum.  

 

b) A família punaluana  

 

Esse tipo de família consistia em excluir das relações sexuais os irmãos. Esse processo 

de exclusão ocorreu pouco a pouco, começando pela exclusão de relações sexuais entre 

irmãos uterinos (irmãos por parte de mãe), a princípio em casos isolados, depois como regra 

geral e terminando pela proibição do casamento até entre irmãos colaterais, ou seja, entre 

primos carnais, primos em segundo e terceiro graus.  

O termo punalua, nos costumes havaianos, quer dizer companheiro íntimo, associado, 

sócio. Assim, tanto os maridos das mulheres (dos quais ficavam excluídos seus próprios 

irmãos) como as mulheres não se chamavam de irmãos entre si, mas de punalua. Segundo 

Engels (2009), foi nesse tipo de família que se pôde perceber com mais exatidão os graus de 

parentesco. O autor explica, por exemplo, que os filhos das irmãs (ou irmãos) da minha mãe 

eram todos filhos desta e todos eram irmãos meus. O mesmo se dava com os filhos dos irmãos 

do meu pai. Mas os filhos dos irmãos da minha mãe eram sobrinhos destas e todos eram meus 

primos.  

Desse modo, enquanto os maridos das irmãs da minha mãe eram também maridos 

desta, e igualmente, as mulheres dos irmãos do meu pai eram também mulheres destes – de 

direito, mesmo que nem sempre de fato -, o repúdio social pelas relações sexuais entre irmãos 

e irmãs levou à divisão dos filhos em irmãos e irmãs, até então considerados irmãos 

indistintamente entre si, em duas classes: uns continuavam sendo, como antes, irmãos e irmãs 

(colaterais) entre si; os outros, filhos do irmão ou da irmã, já não podiam mais continuar como 
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irmãos, já não podem ter pais comuns, nem o pai, nem a mãe, nem os dois juntos; e por isso 

se tornou necessária, pela primeira vez, a classe dos sobrinhos e primos, categoria que não 

fazia sentido no sistema familiar anterior.    

 

c) A família pré-monogâmica 

 

Engels (2009) explica que esse tipo de família surgiu a partir das proibições de 

casamento por grupos, ou seja, aqueles casamentos entre parentes consanguíneos. Na família 

pré-monogâmica, um homem podia viver com uma mulher, mas de forma tal que a poligamia 

e a infidelidade ocasional permanecessem um direito dos homens. A mulher era obrigada a ser 

fiel ao homem a vida inteira e se houvesse adultério feminino, a mulher seria castigada de 

forma cruel. Como ainda é hoje em dia em algumas culturas.  

Essa nova forma de família também fez os homens saírem de seu lugar confortável, 

uma vez que sempre estavam cercados de mulheres, e saíssem para procurá-las, pois estas 

estavam cada vez mais escassas. Com isso, começavam o rapto e a compra de mulheres. Uma 

prática comum entre os índios da América e outras tribos era o casamento arranjado, ou seja, 

os noivos não se conheciam até o dia do casamento. No dia da celebração, o noivo dava 

presentes à mãe da noiva, como uma espécie de pagamento pela jovem que está casando.  

Ou ainda, quando um jovem, com ajuda de seus amigos, raptava ou seduzia uma 

jovem, ela era usada sexualmente por todos do grupo, mas depois passava a ser esposa apenas 

daquele que coordenou o rapto. E se essa jovem fugisse do seu primeiro marido e fosse 

apanhada por outro, passava a ser esposa desse último e o primeiro perdia essa prerrogativa.  

  No entanto, na pré-monogamia o casamento já podia ser dissolúvel por parte de 

qualquer cônjuge. Quando havia separação, os filhos sempre ficavam com as mães. E depois 

de separados, cada uma das partes podia casar-se novamente.  

O estudioso explica que a transição da família formada por grupos para a família pré-

monogâmica e monogâmica foi uma realização alcançada graças às mulheres, que com o 

avanço da sociedade, ansiava pelo direito à castidade, ao casamento temporário ou definitivo 

só com um homem. Segundo Engels (2009, p. 70-71),  

 

Esse progresso não podia ter partido dos homens, pela simples razão, sem 

necessidade de falar em outras, que até hoje de forma alguma lhes ocorreu de 

renunciar aos prazeres de um efetivo casamento por grupos. Só depois de efetuada 

pela mulher a transição para o casamento pré-monogâmico é que os homens 

conseguiram introduzir a estreita monogamia, mas só para as mulheres. 
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O autor alemão diz que a família pré-monogâmica é a forma de família característica 

do estado de barbárie, enquanto o casamento por grupo é a do estado selvagem e a 

monogamia é da civilização41.  

 

d) A família monogâmica 

 

Esse tipo de família, segundo o pesquisador alemão, se diferencia do casamento pré-

monogâmico por uma solidez maior dos laços conjugais que já não podiam ser rompidos por 

vontade de qualquer das partes, mas só o homem pode rompê-los e rejeitar sua mulher. Nesse 

tipo de casamento era concedido ao homem, pelo costume, o direito à infidelidade conjugal, 

desde que ele não levasse para casa a concubina, a amante. A mulher, no entanto, estava 

proibida de manter qualquer tipo de relação extraconjugal e se o fizesse, era punida 

severamente.  

Para o homem, a mulher figurava apenas como a mãe de seus filhos legítimos, seus 

herdeiros, aquela que administrava a casa e comandava as escravas – as quais o homem 

transformava em concubinas quando quisesse.  

Engels (2009) enfatiza que esse tipo de casamento foi a primeira forma de família que 

não se baseava em condições naturais, mas em condições econômicas, uma vez que os 

casamentos continuavam de conveniência. Para Engels (2009, p. 84),  

 

A monogamia, portanto, não entra de modo algum na história como uma 

reconciliação entre homem e a mulher e, menos ainda, como forma mais elevada de 

casamento. Pelo contrário, surge sob a forma de subjugação de um sexo pelo outro, 

como proclamação de um conflito entre sexos, ignorado, até então, em toda a pré-

história [...]. 

 

Engels (2009, p. 85) ainda acrescenta: 

A monogamia foi um grande progresso histórico, mas, ao mesmo tempo, inaugura, 

juntamente com a escravidão e as riquezas privadas, aquele período que dura até 

nossos dias, no qual o bem-estar e o desenvolvimento de uns se realizam às custas 

da dor e da repressão de outros. Ela é a forma celular da sociedade civilizada, na 

qual já podemos estudar a natureza das oposições e das contradições que atingem 

seu pleno desenvolvimento nessa sociedade.   

 

                                                             
41 Segundo Engels (2009), foi Morgan quem primeiro estudou e estabeleceu uma classificação sobre a pré-

história da humanidade. Engels (op. cit., p. 42) assim sumariza essa classificação: estado selvagem – período em 

que predomina a apropriação de produtos da natureza já prontos; os produtos artificiais do homem são, 

sobretudo, instrumentos destinados a facilitar essa apropriação; barbárie – período em que se domina a criação 

de gado e a agricultura e se aprende a incrementar a produção da natureza por meio da atividade humana; 

civilização – período de aprendizagem de novas formas de trabalhar os produtos naturais, período da indústria 

propriamente dita e da arte.  
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Apesar do aparecimento do casamento pré-monogâmico e monogâmico, as relações 

extraconjugais não deixaram de existir. Essas relações extraconjugais são denominadas por 

Morgan de heterismo. O heterismo era a antiga liberdade sexual que beneficiava apenas os 

homens, inclusive na sua forma mais extrema – a prostituição. Embora essa prática fosse 

reprovada em palavras, era tolerada socialmente. No entanto, a reprovação/condenação se 

dirigia apenas às mulheres, que eram relegadas e desprezadas, fundamentando a lei social de 

supremacia absoluta do homem sobre a mulher.  

Nesse contexto social, Engels (2009) diz que com o casamento monogâmico surgiram 

duas figuras sociais até então desconhecidas: o amante da mulher casada e o marido traído. 

Assim, o adultério tornou-se uma prática inevitável, tal como a monogamia e o heterismo. 

“Os homens haviam conseguido vencer as mulheres, mas as vencidas se encarregaram, 

generosamente, de coroar os vencedores” (ENGELS, 2009, p. 87).  

Vale destacar que foi com o casamento monogâmico que também surgiu o mito da 

legítima defesa da honra. Se um cônjuge ou namorado(a) traído matasse o(a) parceira que 

traiu e/ou a pessoa com quem traiu, ficaria impune porque estaria cometendo um crime de 

legítima defesa da sua honra, fazendo com que a justiça o absolvesse.  

Porém, o que alguns juristas levavam em consideração no antigo Código Penal 

brasileiro (que vigorou entre 1890 e 1940) era uma interpretação do artigo 27, que se excluía a 

ilicitude dos atos cometidos por aquelas pessoas que se acharem em estado de completa 

privação de sentidos e de inteligencia no acto de commetter o crime. Mas, em nenhum 

momento se diz que a pessoa podia matar o(a) parceiro(a) que está traindo. Isso ficava por 

conta da interpretação de alguns juristas. 

No atual Código Penal brasileiro (criado em 1940 e atualizado nos últimos anos), por 

exemplo, no artigo 28, tem-se “não excluem a imputabilidade penal: I - a emoção ou a 

paixão”. No entanto, apesar da expressa imputabilidade do crime, o mito da legítima defesa 

da honra foi incorporado na cultura popular e perdura até hoje no imaginário coletivo 

vitimando, na maioria das vezes, a mulher.      

Engels (2009) salienta que o casamento monogâmico não desenvolveu, de forma 

exclusiva, o amor mútuo entre os cônjuges, pois a própria natureza da monogamia, baseada na 

supremacia do homem, exclui essa possibilidade. O autor indica que no decorrer de todas as 

classes dominantes e historicamente ativas, o casamento sempre foi condicionado pela 

posição social, e por isso, um acordo de conveniência, arranjado pelos pais. Era inconcebível 

para as classes dominantes que a razão maior da inclinação para o matrimônio fosse o amor 
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entre os interessados. O autor alemão diz que isso só se passava nos romances ou entre as 

classes oprimidas que não tinham quase nenhum valor diante da sociedade. 

Em resumo, o casamento monogâmico passa a ser aceito pelo homem com o interesse 

de concentrar suas riquezas, por meio de herança, apenas nas mãos dos seus filhos legítimos, 

excluídos os filhos de qualquer outro. Esse tipo de casamento se sustentou (sustenta) por dois 

motivos. O primeiro diz respeito ao predomínio econômico do homem, o segundo a 

indissolubilidade do matrimônio. Ao longo da história, as mulheres foram obrigadas a 

aceitarem a infidelidade habitual de seus maridos, devido à preocupação pela própria 

subsistência e pelo futuro dos filhos. Assim, a indissolubilidade do matrimônio se deve, em 

parte, às consequências das condições econômicas impostas às mulheres.   

Nesse sentido, como a monogamia surgiu através de causas econômicas, Engels 

(2009) questiona se desaparecendo essas causas, ela também desaparecerá? O autor acredita 

que sim e diz que a família individual deixará de ser a unidade econômica da sociedade. Esta 

por sua vez, se encarregará de cuidar de todos os seus filhos – cidadãos -, sejam legítimos ou 

ilegítimos. Ademais, para o autor, as novas gerações “estabelecerão suas próprias normas de 

conduta e, em consonância com elas, criarão uma opinião pública para julgar a conduta de 

cada um” (ENGELS, 2009, p. 105).  

Vejamos, a seguir, que o conceito de família na atual sociedade brasileira ainda está 

em processo de construção.  

 

2.2.2 A família na atual conjuntura social brasileira 

 

A atual conjuntura social parece sacudir os fundamentos das concepções tradicionais 

de família que conhecemos. As relações sexuais parecem ser mais livres e a opinião pública 

se torna menos rigorosa quando o assunto é casamento. Via de regra, cabe à pessoa o direito 

de escolher o tipo de relacionamento que quer ter com o outro. Nesse sentido, o critério que 

parece se estabelecer hoje para julgar qualquer relação sexual é se o amor é recíproco ou não. 

Não importa se é legítimo ou ilegítimo. Nesse sentido, as pessoas já não se demoram em 

relacionamentos nos quais não existe amor recíproco. Se o amor desaparece ou é substituído 

por um novo amor, a separação é uma opção para ambas as partes.  

Dessa forma, a dissolubilidade do casamento através do divórcio é uma prática cada 

vez mais emergente na sociedade contemporânea. As mulheres, por exemplo, superaram, pelo 

menos grande parte delas, o medo das consequências econômicas que as obrigavam a se 

entregarem ao homem. Elas podem escolher se querem ficar com alguém por amor ou por 
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qualquer outra razão. Os homens, por sua vez, se sentem acuados por não poderem comprar, 

pelo menos legalmente, mulheres com seu dinheiro e/ou prestígio social.  

Nesse contexto, as pessoas pleiteiam o direito de dispor livremente de si próprias, de 

seu corpo e dos respectivos órgãos genitais. Elas já não permitem que o Estado ou a religião 

julguem seus atos. Elas se sentem livres para tomar suas próprias decisões e geralmente não 

delegam a ninguém, principalmente aos pais, o direito de escolher a pessoa com quem 

pretender estreitar seus laços matrimoniais. Atualmente, qualquer relacionamento conjugal é 

tão reconhecido como outro, pelo menos judicialmente, pois sabemos que há muitas pessoas 

que não aceitam com naturalidade relacionamentos construídos com base em relações 

extraconjugais, por exemplo. Diante dessa discussão, qual(is) seria(m) o(s) conceito(s) de 

família que traduz(em) a atual realidade social brasileira?  

Desde 2013, por exemplo, tramitava na Câmara dos Deputados a discussão sobre o 

conceito de Família através do Projeto de Lei42 6583/2013, do deputado Anderson Ferreira 

PR/PE. Em fevereiro de 2014, a Câmara dos Deputados criou a seguinte enquete: Você 

concorda com a definição de família com núcleo formado a partir da união entre homem e 

mulher, prevista no projeto que cria o Estatuto da Família? A pergunta se baseava na 

principal polêmica do projeto, cuja definição era de que uma família só pode existir a partir da 

união de um homem e uma mulher. Diversos deputados, favoráveis e contrários ao projeto, 

usaram as redes sociais, a exemplo do Twitter, para anunciar a enquete e estimular a votação 

entre seus eleitores. A pesquisa gerou efeito viral nas mídias sociais e foi considerada a maior 

enquete em número de votos promovida pelo Portal da Câmara dos Deputados. 

Com mais de 10 milhões43 de votos, a enquete foi encerrada em 21 de agosto do 

mesmo ano, com suspeitas de fraudes que favorecia o Não. Computaram-se 5,3 milhões de 

votos contrários à proposta (ou seja, 51,6%) e 4,9 milhões de votos favoráveis (ou seja, 

48,09%). A suspeita de fraude era de que mais de 1,6 milhões de votos contrários à proposta 

foram registrados por apenas um único IP, ou seja, um computador ou uma rede de 

computadores conectados a um roteador. Nesse caso, não computando os votos sob suspeita, 

o SIM recebeu o maior número de votos.  

No entanto, depois de muitas discussões, polêmicas, movimentos contrários e 

favoráveis, em outubro de 2015, o Estatuto da Família foi aprovado em Comissão Especial da 

                                                             
42 Cf. http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=597005.  Acesso 20/01/2016.  

43 Cf. http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2015/08/28/camara-detecta-fraudes-e-muda-sistema-

de-enquetes.htm. Acesso 23/08/2016.  

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=597005
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2015/08/28/camara-detecta-fraudes-e-muda-sistema-de-enquetes.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2015/08/28/camara-detecta-fraudes-e-muda-sistema-de-enquetes.htm
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Câmara dos Deputados. O artigo 2 do Estatuto define família como “o núcleo social formado 

a partir da união entre um homem e uma mulher, por meio de casamento ou união estável, ou 

ainda por comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes”. 

Vários movimentos se mostraram (mostram) contra o conceito de família do Estatuto, 

a exemplo das lideranças de movimentos em defesa dos direitos da comunidade LGBTTT 

(Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros) que afirmaram (afirmam) 

que o Estatuto estaria sendo discriminatório, pois não previa a formação de famílias a partir 

de uniões homoafetivas e/ou dos diferentes arranjos familiares (pais/mães solteiros, avós, tios 

etc.), por exemplo. 

Assim, em 2015, o Grande Dicionário Houaiss, em parceria com a agência de 

publicidade NBS (nobullshit) promoveu a Campanha #TodasAsFamílias. A Campanha foi 

uma reação ao conceito de família contido no Projeto de Lei 6583/2013. A Campanha 

perguntava: E para você, o que é família? A Campanha recebeu mais de 3 mil sugestões e 

baseadas nelas, o Grande Dicionário Houaiss  criou a nova definição que já está aparecendo 

no verbete, hospedado no portal UOL. Segundo os organizadores da Campanha, a nova 

definição é mais inclusiva, contemporânea e livre de preconceito44. Vejamos: 

 

FIGURA 1 – Atualização do verbete com o novo conceito de família 

 

Fonte: https://houaiss.uol.com.br/pub/apps/www/v2-3/html/index.htm#4. Acesso em 09/09/2016. 

                                                             
44 Cf. http://todasasfamilias.com.br/. Acesso em 08/08/2016.  

https://houaiss.uol.com.br/pub/apps/www/v2-3/html/index.htm#4
http://todasasfamilias.com.br/
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(1) Família: núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos, que geralmente 

compartilham o mesmo espaço e mantém entre si uma relação solidária. 

 

O diretor do Houaiss45 justifica a alteração da definição do conceito de família, 

alegando que o dicionário é um organismo vivo, e como tal, deve acompanhar a evolução da 

sociedade, caso contrário, deixa de ser importante e morre em si mesmo. Diz ainda que a 

atualização é uma das formas de aprimorar a definição anterior, que definia, em sua primeira 

acepção do verbete, família como pessoas aparentadas, que vivem, em geral, na mesma casa, 

particularmente o pai, a mãe e os filhos. 

Por fim, o conceito de família, embora esteja estabelecido pelo Estatuto da Família, 

ainda está em construção na nossa sociedade. E por mais que o Grande Dicionário Houaiss 

diga que o novo conceito por ele apresentado seja inclusivo e sem preconceito, esse conceito 

apenas traduz o ponto de vista de alguns46. Assim, ainda estamos longe de um conceito que 

contemple “todas” as reivindicações de “todos” os sujeitos. Até porque estes são dispersos, 

inconstantes, sócio-históricos, heterogêneos, dinâmicos, singulares e plurais ao mesmo tempo 

e em cada situação apresentam crenças, ideologias, esperanças, resistências e vontades 

diferentes. 

Desse modo, o que temos hoje são forças religiosas, jurídicas e populares querendo se 

impor e colocar-se como discurso hegemônico. No entanto, sabemos que na sociedade 

brasileira o discurso religioso, com sua tradição cristão-católica, ainda é hegemônico e 

autoritário, principalmente quando o assunto é família.  

 

2.2.3 A família na tradição cristão-católica  

  

Na perspectiva ideológica da religião cristã católica, o homem e a mulher foram 

criados por Deus, “por um lado, em perfeita igualdade como pessoas humanas e por outro, em 

seu ser respectivo de homem e de mulher” (Catecismo da Igreja Católica, 1998 n. 369, 

doravante, CIC). Criados conjuntamente, Deus fez o homem e a mulher um para o outro: “não 

é bom que o homem esteja só, vou fazer uma auxiliar que lhe corresponda” (GÊNESIS 2,18). 

                                                             
45 Cf. http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2016-05/campanha-recebe-mais-de-3-mil-

sugestoes-sobre-novo-conceito-de. Acesso em 23/09/2016.  

46 Vale salientar que nem todos buscam um “novo” conceito para a família. Para muitos grupos, inclusive para o 

catolicismo, o conceito atual – família é o núcleo formado a partir da união entre homem e mulher – está 

consolidado e não precisaria sofrer mudança, uma vez que corresponde ao que a Igreja considera família 

segundo a “vontade de Deus”.   

 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2016-05/campanha-recebe-mais-de-3-mil-sugestoes-sobre-novo-conceito-de
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2016-05/campanha-recebe-mais-de-3-mil-sugestoes-sobre-novo-conceito-de
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“Por isso o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher; e já não são mais que 

uma só carne” (GÊNESIS 2, 24). E, assim, Deus fez a mulher, “ossos dos meus ossos, carne 

da minha carne” (GÊNESIS 2,23), afirma o homem. No matrimônio, Deus os une de maneira 

que, formando “uma só carne”, possam transmitir a vida humana: “sede fecundos, multiplicai-

vos e enchei a Terra” (GÊNESIS 1,28). 

Mais adiante, no Novo Testamento, Jesus, ao ser questionado pelos fariseus sobre o 

casamento e o divórcio, ratifica o que foi dito no livro de Gênesis e acrescenta uma severa 

proibição (MARCOS 10, 2-9). 

 

2. Chegaram os fariseus e perguntaram-lhe, para o pôr à prova, se era permitido ao 

homem repudiar sua mulher. 3. Ele respondeu-lhes: “Que vos ordenou Moisés?” 

4. Eles responderam: “Moisés permitiu escrever carta de divórcio e despedir a 

mulher.” 5. Continuou Jesus: “Foi devido à dureza do vosso coração que ele vos deu 

essa lei; 6. Mas, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. 7. Por isso, 

deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher; 8. e os dois não serão senão 

uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. 9. Não separe, pois, o 

homem o que Deus uniu (grifo nosso). 

 

 

A doutrina cristã, à luz dessas palavras, vê a gênese do vínculo matrimonial 

estabelecido pelo próprio Deus. Por isso, o casamento, realizado e consumado entre batizados, 

jamais poderá ser dissolvido. “Este vínculo que resulta do ato humano livre dos esposos e da 

consumação do casamento é uma realidade irrevogável e dá origem a uma aliança garantida 

pela fidelidade de Deus”, afirma o CIC (n. 1640).  

Tradicionalmente, a Igreja só permite a nulidade matrimonial, ou seja, casamentos que 

objetivamente nunca existiram por diversas razões.47 No entanto, para que se prove essa 

nulidade é preciso recorrer aos tribunais eclesiásticos da Igreja. Caso não seja reconhecida e 

se verifiquem condições objetivas que tornam realmente irreversível a convivência, a Igreja 

encoraja esses fiéis a esforçarem-se por viver a sua relação, segundo as exigências da lei de 

Deus, ou seja, que vivam como amigos, como irmão e irmã.  

                                                             
47 Razões para a nulidade matrimonial segundo o Código do Direito Canônico: A) Falhas de 

consentimento (cânones 1057 e 1095-1102); a.1) Falta de capacidade para consentir (cânon 1095); a.2) 

Ignorância (cânon 1096); a.3) Erro (cânones 1097-1099); a.4) Simulação (cânon 1101); a.5) Violência ou medo 

(cânon 1103); a.6) Condição não cumprida (cânon 1102); B. Impedimentos dirimentes (cânones 1083-1094); 

b.1) Idade (cânon 1083); b.2) Impotência (cânon 1084); b.3) Vínculo (cânon 1085); b.4) Disparidade de culto 

(cânon 1086,- cf cânones 1124s); b.5) Ordem Sacra (cânon 1087); b.6) Profissão Religiosa Perpétua (cânon 

1088); b.7) Rapto (cânon 1089); b.8) Crime (cânon 1090); b.9) Consanguinidade (cânon 1091); b.10)  Afinidade 

(cânon 1092); b.11); Honestidade pública (cânon 1093); b.12) Parentesco legal por adoção (cânon 1094); C) 

Falta de forma canônica na celebração do matrimônio (cânones 1108-1123).  
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Para a tradição da Igreja Católica só existe um modelo “ideal” de família que deve ser 

seguido e defendido contra os ataques da sociedade pagã atual. A família “ideal” é aquela 

constituída pelo pai, mãe e filhos e que se deve ser estabelecida através do matrimônio. Nesse 

caso, ficam de fora desse “padrão” as famílias chamadas “alternativas”, ou seja, aquelas 

constituídas por divorciados recasados, por casais gays, mães solteiras, pais solteiros, avós 

etc. Nesse sentido, a Igreja, até o presente momento, não aceita nenhuma nova formação 

familiar, apenas aquela tradicionalmente formada pelo tripé: pai, mãe e filhos.  

Diferentemente, o discurso jurídico aceita como válidas as novas formações familiares.  

Segundo a recente Exortação Apostólica – Amoris Laetitia – do Papa Francisco 

(2016), o sacramento48 do matrimônio não é uma convenção social ou um mero sinal externo 

de um compromisso.  

 

O sacramento é um dom para a santificação e a salvação dos esposos, porque a sua 

pertence recíproca é a representação real, através do sinal sacramental, da mesma 

relação de Cristo com a Igreja. Os esposos são, portanto, para a Igreja a lembrança 

permanente daquilo que aconteceu na cruz; são um para o outro, e para os filhos, 

testemunha da salvação, da qual o sacramento os faz participar [...] por isso, a 

decisão de casar e formar uma família deve ser fruto de um discernimento 

vocacional (p. 49).  

 

No texto acima, nota-se mais uma vez a forte representação simbólica do casamento. 

Esse é visto como lugar de salvação dos cônjuges e dos filhos. E mais, uma representação do 

sacrifício de Cristo na cruz, ou seja, doação ao extremo. Assim, para a Igreja Católica, o 

casamento está longe de ser apenas um mero contrato social entre os cônjuges. Ele representa, 

ainda que imperfeitamente49, pois se deve entender essa união no sentido espiritual, a união 

Cristo-Igreja. Assim, como prescreve Paulo (EFÉSIOS 5, 21-26):  

 

As mulheres sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o 

chefe da mulher, como Cristo é o chefe da Igreja, seu corpo, da qual ele é o 

Salvador. Ora, assim como a Igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em 

tudo as mulheres a seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo 

amou a Igreja e se entregou por ela, para santificá-la, para purificando-a pela água 

do batismo com a palavra.  

 

                                                             
48 Segundo o catolicismo, sacramentos são sinais da presença de Deus no meio do seu povo. No total são sete: 

Batismo, Confirmação, Eucaristia, Penitência, Unção dos enfermos, Ordem e Matrimônio. Vale destacar que a 

Igreja costuma chamar a união entre os cônjuges de matrimônio porque lembra o rito sacramental. Já o 

casamento está mais para o contrato social e jurídico que os cônjuges assumem perante a sociedade.  
49 Cf. http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/audiences/2015/documents/Papa-francesco_20150506_udienza-

generale.html. Acesso em 23/05/2016.  

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/audiences/2015/documents/papa-francesco_20150506_udienza-generale.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/audiences/2015/documents/papa-francesco_20150506_udienza-generale.html
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O pensamento contemporâneo fica desconcertado com essa ideia de submissão da 

mulher ao marido. Essa ideia é tida como conservadora, retrógrada, preconceituosa e não 

refletiria os atuais avanços da mulher na sociedade. No entanto, para a Igreja Católica, não 

existe união nupcial fora da realidade espiritual. Logo, só se pode realizar o matrimônio por 

meio do sacramento, ou seja, da graça divina. Nessa ordem espiritual, a submissão da mulher 

ao homem representaria a união esponsal entre Cristo e sua Igreja. Nesse sentido, é aceitável e 

até aconselhável tal submissão.  
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CAPÍTULO 3 

AS VOZES ENUNCIATIVO-DISCURSIVAS DAS RÉPLICAS:  

COMO OS SUJEITOS RECEBEM OS ENUNCIADOS? 

 

 

“[...] é precisamente a diferença das situações 

que determina a diferença de sentidos de uma 

única e mesma expressão verbal. A expressão 

verbal – o enunciado – não se limita a refletir 

passivamente a situação; ela constitui, de fato, 

sua resolução, ela completa a avaliação, e ela 

representa, ao mesmo tempo, a condição 

necessária ao seu posterior desenvolvimento 

ideológico.”  

(VOLOCHINOV) 

 

 

Nesse capítulo, passamos a analisar o primeiro conjunto de dados da tese que diz 

respeito à Exortação Apostólica Pós-Sinodal Sacramentum Caritatis, constituída como a 

réplica matriz na análise dos dados. Logo em seguida, analisamos a réplica convocatória, pois 

está diretamente relacionada com a réplica matriz, uma vez que convocou os 

leitores/internautas a se posicionarem a respeito da exortação.  Os comentários on-line dos 

sujeitos respondentes serão apresentados no próximo capítulo.  

 

3.1 As tipologias das réplicas segundo os dados 

 

As réplicas dos interlocutores aos enunciados concretos se organizam, de acordo com 

o corpus do nosso trabalho, através de algumas estratégias enunciativo-discursivas. Essas 

estratégias foram categorizadas conforme os dados iam se mostrando para nós. Assim, a partir 

de tais estratégias, nomeamos as réplicas comentaristas apresentadas nesse trabalho. O quadro 

2 resume os tipos de réplicas que nomeamos e serve como elemento norteador da análise. 

Vejamos:  
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Quadro 2– Síntese das réplicas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Partindo do pressuposto bakhtiniano de que “cada enunciado deve ser visto antes de 

tudo como uma resposta aos enunciados precedentes de um determinado campo [...]” 

(BAKHTIN, 2011, p. 297, grifo do autor), chamamos de Réplica Matriz o enunciado que 

serviu de base para os demais enunciados réplicas. Ou seja, a “matriz enunciativa” do 

discurso que teve alguma conclusibilidade e pôde ser oferecida ao interlocutor para que este o 

respondesse. No caso em análise, essa “matriz enunciativa” foi o enunciado do Papa Bento 

XVI, pronunciado no dia 22/02/2007. Esse enunciado se constituiu uma réplica a outros 

enunciados que já circulavam socialmente sobre a eucaristia, a indissolubilidade do 

matrimônio, o divórcio e os casais de segunda união. No entanto, ao ser publicado, o 

Réplica Convocatória 

(Fórum do Portal BBC) 

 

Réplica Comentarista 

(Diversos sites) 

convergente 
divergente 

  atravessada 

depreciativa 

especializada 

sarcástica 

reproduzida 
  

institucionalizada 

Réplica Matriz 

(Exortação Apostólica Sacramentum Caritatis)  
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enunciado do Papa criou uma nova situação de interação verbal e suscitou outras réplicas e 

muitos outros discursos.  

Sabemos que o enunciado está voltado para os discursos do outro sobre ele e que cada 

enunciado está interligado. Assim, concordamos com Bakhtin (2011, p. 299-300) quando 

afirma que   

 

O objeto do discurso do falante, seja esse objeto qual for, não se torna pela primeira 

vez objeto do discurso em um dado enunciado, e um dado falante não é o primeiro a 

falar sobre ele. O objeto, por assim dizer, já está ressalvado, contestado, elucidado e 

avaliado de diferentes modos; nele se cruzam, convergem e divergem diferentes 

pontos de vista, visões de mundo, correntes. O falante não é um Adão bíblico, só 

relacionado com objetos virgens ainda não nomeados, aos quais dá nome pela 

primeira vez.  

 

 

Nesse contexto, o enunciado do Papa como veremos, não acrescentou dados novos à 

doutrina da Igreja Católica, apenas confirmou o que o Magistério já vinha defendendo há 

séculos. No entanto, a enunciação é completamente nova. A situação de produção desse 

enunciado é outra, o sujeito que enuncia é outro, os interlocutores são outros, os tempos são 

outros, a percepção da fé é outra, a forma de comunicar é outra. Assim, o objeto em discussão 

– o divórcio – está embebido, avaliado e contestado de maneira nova, desafiadora. É nesse 

sentido que dizemos que o enunciado do Pontífice se constitui “réplica matriz”. Matriz no 

sentido de ser a fonte de novos enunciados, mesmo sabendo que ele é um enunciado que 

responde a outros enunciados, com os quais está ligado.   

A partir da réplica matriz surge outro tipo de réplica que identificamos em nossa 

análise. É a Réplica Convocatória. É convocatória porque, com base na réplica matriz, 

convoca outros interlocutores a se manifestarem diante do discurso. Ou seja, diante de uma 

réplica matriz, que foi publicada por determinado locutor, numa determinada esfera 

discursiva, num determinado tempo, surge a réplica convocatória, que incita outros 

interlocutores a tomarem uma posição diante do que foi enunciado. Ao se sentirem impelidos 

a responderem à réplica convocatória, os interlocutores constroem suas próprias avaliações 

sobre o discurso lido/ouvido. A construção dessa resposta chamamos de Réplica 

Comentarista, pois o interlocutor passa a comentar o assunto debatido na réplica 

convocatória. 

Basicamente é assim: surge um novo enunciado (Réplica Matriz) no campo da 

interação verbal. Algum interlocutor se manifesta a respeito desse enunciado e convoca outros 
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interlocutores a se manifestarem também (Réplica Convocatória). Estes atendem ao apelo do 

interlocutor que os convocou e se manifestam através de comentários (Réplica Comentarista).  

 

3.1.1 A Réplica Matriz 

 

A Réplica Matriz é uma resposta da Igreja Católica aos diversos questionamentos 

sobre a vida eucarística da Igreja. Essa resposta se manifesta através de uma Exortação 

Apostólica Pós-Sinodal, cujo autor é o Papa Bento XVI.  

O enunciado matriz diz respeito à primeira parte da Exortação Apostólica Pós-Sinodal 

Sacramentum Caritatis. É nessa parte do documento que o Papa trata do divórcio e dos casais 

que vivem em segunda união, além de outros assuntos. Vejamos o trecho do documento de 

Bento XVI (2007, p. 46) que motivou as inúmeras réplicas na mídia, especificamente a parte 

grifada:  

 

[...] 29. Se a Eucaristia exprime a irreversibilidade do amor de Deus em Cristo pela 

sua Igreja, compreende-se por que motivo a mesma implique, relativamente ao 

sacramento do Matrimônio, aquela indissolubilidade a que todo o amor verdadeiro 

não pode deixar de anelar. Por isso, é mais que justificada a atenção pastoral que o 

Sínodo reservou às dolorosas situações em que se encontram não poucos fiéis que, 

depois de ter celebrado o sacramento do Matrimônio, se divorciaram e 

contraíram novas núpcias. Trata-se dum problema pastoral espinhoso e 

complexo, uma verdadeira chaga do ambiente social contemporâneo que vai 

progressivamente corroendo os próprios ambientes católicos. Os pastores, por 

amor da verdade, são obrigados a discernir bem as diferentes situações, para ajudar 

espiritualmente e de modo adequado os fiéis implicados. O Sínodo dos Bispos 

confirmou a prática da Igreja, fundada na Sagrada Escritura (Mc 10, 2-12), de não 

admitir aos sacramentos os divorciados recasados, porque o seu estado e condição 

de vida contradizem objetivamente aquela união de amor entre Cristo e a Igreja que 

é significada e realizada na Eucaristia. Todavia os divorciados recasados, não 

obstante a sua situação, continuam a pertencer à Igreja, que os acompanha com 

especial solicitude na esperança de que cultivem, quanto possível, um estilo cristão 

de vida, através da participação na Santa Missa ainda que sem receber a comunhão, 

da escuta da palavra de Deus, da adoração eucarística, da oração, da cooperação na 

vida comunitária, do diálogo franco com um sacerdote ou um mestre de vida 

espiritual, da dedicação ao serviço da caridade, das obras de penitência, do empenho 

na educação dos filhos [...]. (Grifos nossos). 

 

A partir desse trecho, mas também levando em consideração o texto na íntegra, passamos 

agora a analisar o gênero a partir das suas formas composicional e arquitetônica. Sobral 

(2009) apresenta uma discussão bastante pertinente sobre as “formas” de constituição dos 

gêneros discursivos. Segundo o autor, quando se fala em forma dos gêneros se fala na verdade 

em duas formas: a composicional e a arquitetônica. A primeira diz respeito à materialidade do 

texto, às formas da língua e às estruturas textuais. Já a segunda se refere à discursividade, à 

organização do conteúdo expresso por meio da matéria verbal, ao projeto discursivo do autor. 



88 

 

Assim, a forma composicional cria um dado texto e a forma arquitetônica uma dada 

interlocução entre locutor e interlocutor. O autor ainda destaca que a forma arquitetônica 

determina a forma composicional, mas esta nunca pode determinar a forma arquitetônica. Ou 

seja, são os elementos da situação verbal que determinam as escolhas linguístico-discursivas 

do gênero. Contudo, o autor deixa claro que não há forma arquitetônica sem forma 

composicional, isso porque a organização arquitetônica precisa de um material no qual moldar 

o conteúdo.   

 

• A forma composicional do gênero Exortação Apostólica 

 

A Exortação Apostólica Pós-Sinodal Sacramentum Caritatis - sobre a Eucaristia fonte 

e ápice da vida e da missão da Igreja - publicada em 22 de fevereiro de 2007, é um dos 

documentos oficiais da Igreja Católica. Foi a primeira exortação escrita pelo Papa Bento XVI. 

Além desta, o Papa escreveu mais três Exortações Apostólicas: Verbum Domini - Exortação 

Apostólica Pós-Sinodal sobre a Palavra de Deus na vida e na missão da Igreja (30/09/2010); 

Africae Munus - Exortação Apostólica Pós-Sinodal sobre a Igreja na África a serviço da 

reconciliação, da justiça e da paz (19/11/2011) e Eclesia in Medio Oriente - Exortação 

Apostólica Pós-Sinodal sobre a Igreja no Oriente Médio, comunhão e testemunho 

(14/09/2012).  

Todos os documentos pontífices são escritos em latim – língua oficial da Igreja 

Católica – e divulgados no I'Osservatore Romano, jornal diário oficial da Santa Sé e também 

na Acta Apostocilae Sedis, jornal periódico oficial da Santa Sé, conforme o Cânon 8 do 

Código de Direito Canônico. Mesmo tendo uma língua oficial, a Igreja Católica parece 

dialogar com a diversidade de idiomas do mundo. Com cerca de 1 bilhão de membros, a 

Igreja, através do seu portal oficial50, divulga seus documentos em diversas línguas, sejam 

majoritárias, como inglês, espanhol, francês, italiano, português, sejam minoritárias, como 

suaíli, polonês, bielo-russo, húngaro. Isso mostra uma política linguística de planejamento 

entre a Igreja Católica e as demais comunidades, haja vista a Igreja ser universal. Assim, 

vemos que a língua pode estar atrelada não só a questões políticas, econômica, ideológicas, 

linguísticas, mas também religiosas.  

 

a)  O conteúdo temático  

                                                             
50 Cf.  http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/apost_exhortations.index.html. Acesso em 23/04/2016.  

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/apost_exhortations.index.html
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O conteúdo temático da Exortação Apostólica é advertir os fiéis à prática de 

determinado ensinamento doutrinário, ou seja, persuadir os fiéis a viverem um determinado 

aspecto da fé católica que esteja merecendo atenção da Igreja face às novas estruturas sociais. 

Geralmente ela é publicada após um Sínodo51, trazendo o conteúdo tratado na reunião dos 

Bispos. A Exortação Apostólica pode tratar de diversos temas, no caso da EASC (Exortação 

Apostólica Sacramentum Caritatis), a advertência feita por Bento XVI (2007, p. 8) diz 

respeito à prática ao culto eucarístico: 

 

Esta Exortação Apostólica pós-sinodal tem por objetivo recolher a multiforme 

riqueza de reflexões e propostas surgidas na recente Assembleia Geral Ordinária do 

Sínodo dos Bispos [...], com a intenção de explicar algumas linhas fundamentais de 

empenho tendentes a despertar na Igreja novo impulso e fervor eucarístico [...] neste 

documento desejo sobretudo recomendar, acolhendo o voto dos padres sinodais, que 

o povo cristão aprofunde a relação entre o mistério eucarístico, a ação litúrgica e o 

novo culto espiritual que deriva da Eucaristia enquanto sacramento da caridade 

[...].   (Grifos do autor).  

 

Essa exortação, em particular, foi inspirada nos últimos acontecimentos que lhe 

antecederam: o Jubileu do ano 2000, introduzido pelo Papa João Paulo II, que introduziu a 

Igreja Católica no terceiro milênio cristão e teve uma caracterização intensamente eucarística; 

a última Encíclica do Papa Joao Paulo II, a Ecclesia de Eucharistia (2003), que deixou uma 

referência do Magistério quanto à doutrina eucarística; o Congresso Eucarístico Internacional, 

que aconteceu em 2004, em Guadalajara, e por fim, a XI Assembleia Geral Ordinária do 

Sínodo dos Bispos, que ocorreu em 2005, no Vaticano.  

Todos esses eventos marcaram decisivamente a elaboração da EASC (2007). Desse 

modo, esse enunciado surge como resposta às discussões e inquietações advindas desses e 

outros eventos cotidianos da Igreja.  

 

b) O estilo de linguagem 

 

A Exortação Apostólica é um texto essencialmente doutrinador que circula na esfera 

religiosa católica. Como texto religioso, utiliza-se de uma linguagem própria para tratar de 

temas considerados sagrados. Geralmente, os textos religiosos apresentam um alto grau de 

formalidade da linguagem, com vocabulário rebuscado, pois fazem uso da linguagem padrão 

                                                             
51 Assembleia de bispos do mundo inteiro, presidida pelo Papa, que periodicamente se reúne para tratar de 

assuntos da Igreja.  



90 

 

e apresentam termos bastantes específicos relativos à doutrina da igreja. Nesse sentido, nem 

todo mundo tem facilidade de entender as expressões, os contratos, os códigos utilizados nos 

textos religiosos. Apenas aqueles que estão familiarizados com a esfera de circulação desse 

tipo de enunciado é que estão mais habilitados para compreender o projeto discursivo do 

padre, do pastor, do rabino etc.  

A EASC apresenta ainda um diálogo com outros textos religiosos, ou seja, é um texto 

profundamente intertextual ou plurilíngue, pois está impregnado de outros textos da tradição. 

Assim, nada do que se diga agora é fruto de uma nova “iluminação”, mas “repetição” da 

doutrina implementada anos atrás.  

Também se caracteriza por ser profético, ou seja, sua dimensão linguístico-discursiva 

deve ser entendida a partir dos dogmas de fé, do entendimento sobrenatural da vida. A 

mensagem que geralmente este tipo de texto transmite é prefigurativa/simbólica de um mundo 

melhor, de uma vida melhor, logo, os fiéis se apegam não ao texto em si, mas ao que ele 

aponta: as bem-aventuranças, o céu, o descanso etc. A EASC faz uso de uma linguagem 

altamente simbólica e metafórica quando afirma, por exemplo, que o cristão come e bebe o 

corpo e sangue de Jesus; quando diz que a Igreja é a noiva de Cristo; quando prega que o 

católico ao participar da missa, está participando do banquete do cordeiro etc.  

Por ser doutrinador, o texto da EASC utiliza a linguagem apelativa e imperativa, ao 

mesmo tempo em que apela para que o homem se converta ou volte a praticar os costumes do 

sacramento da comunhão, também impõe suas regras, suas crenças.  

 

c) A construção composicional  

 

Os documentos oficiais da Igreja Católica, a exemplo da Exortação Apostólica, Carta 

Encíclica, Carta Apostólica, Motu Proprio (documento escrito pelo próprio Papa), dentre 

outros, geralmente apresentam um mesmo layout, conforme mostra a ilustração a seguir.  
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Figura 2 – Exortação Apostólica Sacramentum Caritatis 

 

Fonte: Fotografia produzida pela autora. 

 

 

O gênero Exortação Apostólica traz, na capa, o tipo do documento; em seguida o 

nome do sumo pontífice em exercício; depois o público a quem está endereçado o documento 

e, por último, a natureza do conteúdo. Em sua estrutura geral, o documento normalmente 

divide-se em partes. O documento em análise está dividido em três partes que aprofundam 

respectivamente as três dimensões da Eucaristia: Eucaristia, mistério crido; Eucaristia, 

mistério celebrado e Eucaristia, mistério vivido. Por fim, o documento traz uma conclusão na 

qual encoraja os fiéis a viverem o sacramento da Eucaristia com piedade e devoção assim 

como o fizeram os santos da Igreja Católica. Bento XVI ainda sublinha a relação entre a 

Eucaristia e a Virgem Maria. Ao final da Exortação, temos uma espécie de assinatura, na qual 

se encontram o local, a data e o nome do papa. Vejamos:  

 

Dado em Roma, junto de São Pedro, no dia 22 de Fevereiro — festa da Cátedra de São Pedro — de 

2007, segundo ano de Pontificado.  

BENEDICTUS PP. XVI  

 

 

Exortação Apostólica 

 Pós-Sinodal 

Sacramentum Caritatis 

Do Sumo Pontífice Bento 

XVI 

Ao episcopado, ao clero, 

às pessoas consagradas e 

aos fiéis leigos. 

 

Sobre a Eucaristia, fonte e 

ápice da vida e missão da 

Igreja. 
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Vale salientar que a Exortação Apostólica é um documento rico em citações bíblicas, 

conforme vemos em Bento XVI (2007, p. 3):  

 

No sacramento do altar, o Senhor vem ao encontro do homem, criado à imagem e 

semelhança de Deus (Gn 1, 27), fazendo-Se seu companheiro de viagem. Com 

efeito, neste sacramento, Jesus torna-Se alimento para o homem, faminto de verdade 

e de liberdade. Uma vez que só a verdade nos pode tornar verdadeiramente livres (Jo 

8, 36), Cristo faz-Se alimento de Verdade para nós. 

 

 

Em notas de rodapé:   

 

1. Cf. São Tomás de Aquino, Summa Theologiæ, III, q. 73, a. 3.  

2. Santo Agostinho, In Iohannis Evangelium Tractatus, 26, 5: PL 35, 1609 (p. 3). 

 

E cheio de citações de outros documentos do Magistério da Igreja:  

 

Recordo apenas os principais: Conc. Ecum. de Trento, Doctrina et canones de ss. 

Missæ sacrificio: DS 1738-1759; Leão XIII, Carta enc. Miræ caritatis (28 de Maio 

de 1902): ASS (1903), 115-136; Pio XII, Carta enc. Mediator Dei (20 de Novembro 

de 1947): AAS 39 (1947), 521-595; Paulo VI, Carta enc. Mysterium fidei (3 de 

Setembro de 1965): AAS 57 (1965), 753-774; João Paulo II, Carta enc. Ecclesia de 

Eucharistia (17 de Abril de 2003): AAS 95 (2003), 433-475; Congr. para o Culto 

Divino e a Disciplina dos Sacramentos, Instr. Eucharisticum mysterium (25 de Maio 

de 1967): AAS 59 (1967), 539-573; Instr. Liturgiam authenticam (28 de Março de 

2001): AAS 93 (2001), 685-726 (p. 9).  

 

Isso demonstra que o documento, apesar de ser escrito pela autoridade máxima da 

Igreja Católica, está arraigado na tradição apostólica, ou seja, o Papa não se arrisca a defender 

um discurso apenas individual, ao contrário, busca apoio nos textos de autoridade, seja nos 

textos bíblicos, seja nos documentos de referência da Igreja. Assim, se concretiza o que 

Volochinov (1976, p. 5) diz a respeito do caráter dialógico do enunciado:  

 

[...] os enunciados, ainda que emanados de um locutor único [...] são monológicos 

em razão da sua forma exterior, mas dada a sua estrutura semântica e estilística, eles 

são, na realidade, essencialmente dialógicos. 

 

Com isso, percebe-se que o enunciado está em contato permanente com outros textos e 

com a situação de produção que o engendrou.  

Acerca do suporte, ou seja, sobre o lugar onde o texto é fixado para fins 

comunicativos, a Igreja Católica disponibiliza um site oficial no qual são publicados os seus 

acervos desde os mais antigos, como os do Papa Leão XIII (10/02/1878 a 20/07/1903), até os 
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mais atuais, como os do Papa Francisco (13/03/2013)52. Neste acervo digital podem-se 

encontrar a biografia de cada Papa, as audiências realizadas, as cartas apostólicas, as 

constituições apostólicas, os discursos, as encíclicas, as exortações apostólicas, as homilias, as 

mensagens, os motu proprio, as orações, as viagens, as medições etc.  

O site53 é atualizado diariamente e tem ampla circulação, sendo traduzido em diversas 

línguas, desde a língua oficial do Vaticano – Latim – até inglês, português, alemão, espanhol, 

francês, dentre outras. Isso demonstra a facilidade de acesso à informação e a vontade da 

Igreja Católica em divulgar e popularizar sua fé.  

Além do portal, a maioria dos documentos pontífices (encíclicas, exortações, motu 

proprio, cartas apostólicas, dentre outros) é publicada de forma impressa para diversas 

línguas. No Brasil, temos ampla circulação e acesso a esses documentos, através das inúmeras 

editoras católicas que os distribuem para as livrarias em todo território nacional. O preço 

desses documentos também é bastante acessível, pois geralmente custa entre R$ 3,00 e R$ 

6,00 reais. 

Após a discussão sobre a forma composicional do gênero Exortação Apostólica, 

passamos a discutir sua forma arquitetônica, ou seja, a forma discursiva do gênero.  

 

• A forma arquitetônica do gênero Exortação Apostólica 

 

Discutimos, a seguir, alguns pontos que, a nosso ver, podem elucidar a forma 

arquitetônica do gênero em análise.  

 

a) A relação entre o amor esponsal entre Cristo e a Igreja e o Sacramento da Eucaristia 

 

A EASC tem por objetivo, segundo o próprio documento, explicar algumas linhas 

fundamentais sobre esse sacramento, orientando a Igreja para que esta tenha um novo impulso 

fervoroso para com a Eucaristia, além de fazer com que o povo se aprofunde na relação entre 

                                                             
52 Cf. http://w2.vatican.va/content/vatican/it.html. Salientamos que no tempo do Papa Leão XIII ainda não 

existia a Internet, mas a Igreja, de posse do acervo do Pontífice, o digitalizou o disponibilizou na rede para fins 

de consulta.  

53 Marcuschi (2008) explica que a internet, a homepage e o site, para alguns autores, podem ser considerados 

gêneros, mas, o estudioso prefere vê-los como um suporte que alberga e conduz gêneros dos mais diversos 

formatos. Nesse sentido, concordamos com o autor quando ele enxerga nesses serviços um suporte e não um 

gênero.  

 

http://w2.vatican.va/content/vatican/it.html
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o ministério eucarístico, o ato litúrgico e o culto espiritual que derivam da Eucaristia, vista 

como sacramento do amor. 

Segundo define a EASC, o Sacramento da Eucaristia seria a doação que Jesus Cristo 

faz de si mesmo, revelando seu amor por cada homem. Nesse Sacramento Jesus torna-se 

alimento vivo para o homem, faminto de verdade e liberdade. “A Eucaristia é Cristo que se dá 

a nós, edificando-nos continuamente como seu corpo” (BENTO XVI, 2007, p. 22). Assim, há 

uma relação intrínseca entre a Eucaristia e a Igreja, uma constitui a outra.  

Para a tradição católica, a Eucaristia (que significa ação de graça) foi instituída durante 

a Última Ceia de Jesus com seus apóstolos. Esta rememora a ceia ritual que culminou na 

libertação da escravidão do povo de Israel do Egito. “O memorial da antiga libertação abria-

se, assim, à súplica e ao anseio por uma salvação mais profunda, radical, universal e 

definitiva” (BENTO XVI, 2007, p. 16). Como explica Bento XVI, Jesus tornou essa salvação 

definitiva, no sentido de que não se precisa mais de sacrifício. Ele é o Cordeiro de Deus, 

imolado pela libertação definitiva da humanidade do mal. Nesse contexto, a Igreja celebra o 

banquete eucarístico (Pão e Vinho transubstanciado em Corpo e Sangue de Cristo, segundo a 

tradição do catolicismo) diariamente em memória Dele.   

O Catecismo da Igreja Católica (CNBB, 1998, p. 365) assim define a Eucaristia:  

 
A Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristão. Os demais sacramentos, assim 

como todos os ministérios eclesiásticos e tarefas apostólicas, se ligam à sagrada 

Eucaristia e a ela se ordenam. Pois a santíssima Eucaristia contém todo o bem 

espiritual da Igreja, a saber, o próprio Cristo, nossa Páscoa.   

 

 

Segundo o mesmo documento, a Eucaristia recebe outras designações que a 

caracterizam: 

- Ceia do Senhor – pois trata da ceia que o Senhor fez com seus apóstolos na véspera 

da sua paixão, e da antecipação da ceia das bodas do Cordeiro, na Jerusalém celeste; 

- Fração do Pão – porque neste rito, próprio da refeição judaica, Jesus abençoava e 

distribuía o pão e neste gesto os discípulos o reconheciam; 

- Assembleia eucarística – porque a Eucaristia é celebrada na assembleia dos fiéis, 

expressão visível da Igreja; 

- Memorial da Paixão e da Ressurreição do Senhor – porque atualiza o único sacrifício 

de Cristo Salvador e a oferenda da Igreja; 

- Comunhão – porque é por esse sacramento que os fiéis se unem a Cristo, que os 

torna participantes de seu Corpo e de Sangue para transformar-se num só; 
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- Santa Missa – porque a liturgia na qual se realiza o ministério da salvação termina 

com o envio dos fiéis (missio; missão, envio).  

 

Sobre a Eucaristia e o matrimônio, o Papa Bento XVI (2007, p. 43) diz que a 

Eucaristia apresenta uma relação particular com o amor do homem e da mulher unidos pelo 

matrimônio. “A Eucaristia é o sacramento do Esposo, da Esposa. Aliás, toda vida cristã tem a 

marca do amor esponsal entre Cristo e a Igreja”. O Pontífice ainda diz que é à luz dessa 

relação intrínseca entre matrimônio, família e Eucaristia que se deve entender o vínculo fiel, 

indissolúvel e exclusivo que une Cristo e a Igreja. Assim, a Eucaristia, segundo o Papa, 

exprime a irreversibilidade do amor de Deus em Cristo pela sua Igreja, e isso implica no 

sacramento do matrimônio.  

Essa união indissolúvel entre marido e mulher, sob o signo da união entre Cristo 

esposo e a Igreja esposa, é um dos pontos polêmicos do documento de Bento XVI. Muitos 

defendem, a exemplo de Leonardo Boff,54 que a relação entre Cristo esposo e a Igreja esposa 

não é indissolúvel, pois a Igreja é pecadora, logo, trai essa relação de fidelidade com seus 

pecados. E mais, para Cristo, a infidelidade não teria o peso de condenação eterna, porque 

contraria o amor misericordioso de Deus. Assim sendo, a Igreja não se mostra misericordiosa 

como Jesus ao tratar os casais de segunda união, uma vez que os exclui da comunhão 

eucarística. 

No entanto, para a Igreja, os casais em segunda união violaram a relação de 

indissolubilidade e por isso não podem receber a Eucaristia, que representa essa 

indissolubilidade.   A seguir, discutiremos acerca dos casais de segunda união.  

 

b) Casais de segunda união: um “drama” pastoral para a Igreja resolver 

 

Casais de segunda união (divorciado recasado; separados em segunda união), 

conforme explica Scampini (1999, p. 29), são aqueles que se caracterizam da seguinte forma:  

 

1. um deles ou ambos receberam o sacramento do matrimônio; 

2. um deles ou ambos passaram pela separação e conseguinte divórcio; 

3. um deles ou ambos uniram-se então a outra pessoa com o intuito de formar uma 

nova e estável união de vida séria, responsável e perseverante; 

                                                             
54 Leonardo Boff é teólogo, escritor e um dos expoentes da Teologia da Libertação. Em entrevista à Revista 

Claudia, com publicação em 19/11/2007, fala sobre a EASC. Cf. BRANCO, N. M.; FILHO, J. R. F. M. 

Eucaristia e dialogismo na Sacramentum Caritatis. Interações. Cultura e Comunidade, Belo Horizonte. Brasil, v. 

10. N. 18. Jul/dez/2015. Acesso 25/08/2016.  
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4. nessa nova união, ambos assumiram o compromisso jurídico de um novo 

casamento civil, não lhes sendo possível nesse caso o sacramento do matrimônio 

pela segunda vez; 

5. nessa nova união, muitas vezes os casais constituíram filhos.  

 

 

Ainda segundo esse autor, para ser considerado um casal de segunda união é 

necessário que: a) tenha as características apontadas acima, b) deseje sinceramente fazer um 

caminho de penitência e conversão. Castello e Perla (2005, p. 14), por sua vez, afirmam que 

separados em segunda união são aqueles casais que têm “a intenção de união definitiva, 

sobretudo com um projeto de família cristã”.  

Nesse sentido, tomando o documento do Pontífice e as explicações de Scampini 

(1999) e Castello e Perla (2005), podemos fazer algumas considerações. A primeira diz 

respeito ao grupo de católicos que pode ser considerado de segunda união. No caso, não pode 

ser considerado casal de segunda união qualquer casal que, se divorciando, contraiu novas 

núpcias. Para a Igreja Católica, casal de segunda união, é, sobretudo, aquele que procura viver 

a prática da vida cristã, mesmo tendo restrição na participação de algumas atividades da 

comunidade. Desse modo, vemos que o discurso do Papa está direcionado a um público 

específico no âmbito da Igreja. Ou seja, nem todas as pessoas que se divorciaram e contraíram 

novas núpcias estão enquadradas nesse grupo de casais de segunda união para o qual o Papa 

pede a atenção da Igreja no sentido de acolhê-los.  

Esses casais parecem estar excluídos da Pastoral dos Divorciados55 e mesmo que 

dialoguem com o discurso do Papa, não se enquadram no grupo de seus interlocutores reais, 

ou seja, não estão contemplados nesse grupo sobre o qual o documento se pronuncia. Dito de 

outra forma, ainda que os casais recasados que não vivem uma vida de comunhão fraterna 

com a Igreja Católica discutam sobre a posição do Papa na Exortação Apostólica, estes não se 

constituem seu auditório real. Seria preciso, pois, fazer parte do grupo dos destinatários reais, 

ou seja, os católicos praticantes, para que seu discurso seja ouvido dentro da Igreja e se 

estabeleça, quem sabe, uma interação entre locutor e interlocutor. 

Deixamos claro, no entanto, que nem sempre os discursos dos documentos oficiais se 

efetivam na prática. O que implica dizer que muitos que se divorciaram e contrariam novas 

núpcias, mesmo que não vivam a fé católica, se sentem os ouvintes diretos da Igreja e querem 

com ela dialogar, mesmo que esse diálogo seja para criar animosidade entre as partes.     

                                                             
55 Serviço pastoral existente em algumas Igrejas Católicas com o intuito de acolher, dialogar e formar 

espiritualmente os casais de segunda união.  
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Acerca da polêmica da tradução da palavra “praga”, dirigida aos casais de segunda 

união, lembramos que à época da publicação da EASC (2007), o portal do Vaticano a 

divulgou em sete línguas: português (lusitano), italiano, inglês, espanhol, alemão e latim.  

 

(1) Com relação ao português (lusitano), encontramos no sítio oficial a 

expressão uma verdadeira praga para se referir ao segundo casamento:  

 [...] Trata-se dum problema pastoral espinhoso e complexo, uma verdadeira praga do ambiente social 

contemporâneo que vaiembran progressivamente corroendo os próprios ambientes católicos [...]” 

(BENTO XVI, 2007, n. 29, grifo nosso).56 

 

(2) Na versão italiana, aparece a expressão una vera piaga:  

 [...] Si tratta di un problema pastorale spinoso e complesso, una vera piaga dell'odierno contesto sociale 

che intacca in misura crescente gli stessi ambienti cattolici [...] (BENTO XVI, 2007, n. 29, grifo nosso).  

 

(3) Na versão inglesa, opta-se por scourge: 

[...] This represents a complex and troubling pastoral problem, a real scourge for contemporary society, 

and one which increasingly affects the Catholic community as well [...] (BENTO XVI, 2007, n. 29, 

grifo nosso). 

 

(4) Na versão espanhola, preferiu-se usar a palavra plaga:  

[…] Se trata de un problema pastoral difícil y complejo, una verdadera plaga en el contexto social 

actual, que afecta de manera creciente incluso a los ambientes católicos […](BENTO XVI, 2007, n. 29, 

grifo nosso).  
 

(5) Na versão alemã, encontramos plage: 

[...] Es handelt sich um ein dornenreiches und kompliziertes pastorales Problem, eine wahre plage des 

heutigen sozialen Umfelds, die in zunehmendem Maße auch auf katholische Kreise übergreift 

[...](BENTO XVI, 2007, n. 29, grifo nosso).  
 

(6) Já na versão latina, aparece a expressão vera plaga:  

[...] Agitur de quaestione pastorali ardua et complicata, vera quadam plaga hodierni contextus socialis, 

quae ipsas provincias catholicas [...] (BENTO XVI, 2007, n. 29, grifo nosso).  

 

  

Se olharmos para a tradução da palavra “praga” em cada uma das versões acima, 

veremos que ela apresenta, pelo menos em uma de suas acepções, palavras do mesmo campo 

semântico: dor, aflição, flagelo, ferida. Nesse sentido, recuperamos o que está escrito em 

latim, a língua eclesiástica, cuja recuperação o papa recomenda. Em latim, a palavra “plaga”, 

quer dizer “chaga, ferida, lesão”, a exemplo das chagas do Cristo flagelado.  

                                                             
56Cf. http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/apost_exhortations/documents/hf_ben-

xvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis.html. Acesso 25/08/2016.  

 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis.html
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É bom lembrarmos que o documento do Papa Bento XVI não trouxe nenhuma 

novidade com relação ao divórcio. No documento "Gaudium et spes"57, nº 47, de 1965, do 

Papa Paulo VI (p. 47), já se falava dessa realidade, pois o Papa descreve o divórcio como uma   

epidemia:  

 

O bem-estar da pessoa e da sociedade humana e cristã está intimamente ligado com 

uma favorável situação da comunidade conjugal e familiar [...]. Porém, a dignidade 

desta instituição não resplandece em toda a parte com igual brilho. Encontra-se 

obscurecida pela poligamia, pela epidemia do divórcio, pelo chamado amor livre e 

outras deformações( Grifos nossos).  

 

 

No sentido lexicográfico, a palavra epidemia58 designa uma doença infecciosa que se 

alastra rapidamente e acomete um grande número de pessoas necessitando ser imediatamente 

controlada. O Papa Paulo VI usa essa mesma palavra para se referir ao divórcio que, segundo 

ele, tira o brilho da relação conjugal e familiar. No ano em que foi publicado o documento do 

pontífice, o divórcio ainda não era uma prática legalmente aceita na sociedade brasileira, pois 

a Lei do Divórcio59 só surgiu no Brasil em 26 de dezembro de 1977. Mesmo assim, a Igreja 

Católica já chamava atenção para essa realidade.  

O Papa Francisco (eleito pelo Conclave em 13/03/2013), por exemplo, na recente 

Exortação Apostólica Pós-Sinodal, Amoris Laetitia – Sobre o amor na família (AL), publicada 

em 19/03/2016, não esconde que os casais de segunda união vivem numa situação “irregular” 

e que as crises conjugais dão origem a separações e divórcios, e que “os fracassos dão origem 

a novas relações, novos casais, novas uniões complexas e problemáticas para a opção cristã” 

(FRANCISCO, 2016, p. 31).  

O Papa deixa claro que o divórcio, com todas as suas consequências, inclusive para os 

filhos, “não é o ideal que o Evangelho propõe para o matrimônio e a família” (FRANCISCO, 

p. 168). E mais, “o divórcio é um mal, e é muito preocupante o aumento do número de 

divórcios [...] é um drama do nosso tempo” (FRANCISCO, p. 140).  

Segundo o Sumo Pontífice, a AL surge como uma proposta de encorajamento para as 

famílias cristãs, para que elas vivam os sinais de misericórdia e proximidade dentro da vida 

                                                             
57 Cf. http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-

ii_const_19651207_gaudium-et-spes_po.html. Acesso em 22/03/2016. 

58 Cf. http://www.significados.com.br/epidemia/ Acesso em 22/03/2016. 

59 Cf. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6515.htm. Acesso em 22/03/2016. 

 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_po.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_po.html
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familiar, justamente no ano em que a Igreja celebra o Ano Jubilar da Misericórdia e quando a 

instituição familiar enfrenta uma crise de valores no mundo inteiro. 

No entanto, sobre a permissão da Comunhão (Eucaristia) para os católicos divorciados 

e recasados, o Papa Francisco (2016, p. 169) deixa claro que 

 

[...] não se devia esperar do Sínodo ou desta Exortação uma nova normativa geral de 

tipo canônico, aplicável a todos os casos. É possível apenas um novo encorajamento 

a um responsável discernimento pessoal e pastoral dos casos particulares [...].   

 

Nesse sentido, a AL orienta que as regras da Igreja sobre a proibição da Comunhão 

aos casais “irregulares” (assim como chama o Papa) não sejam generalistas, mas que cada 

caso seja analisado de forma particular, haja vista a complexidade de cada situação. O Papa 

Francisco (2016, p. 166) ainda diz  

 

O caminho da Igreja é o de não condenar eternamente ninguém [...] ninguém pode 

ser condenado para sempre, porque não é a lógica do Evangelho! Não me refiro só 

aos divorciados que vivem em uma nova união, mas a todos seja qual for a situação 

em que se encontrem.  

 

Assim, a novidade da AL é a atitude de acompanhamento junto às pessoas que vivem 

numa situação “irregular”. Acompanhar, no sentido que a AL apresenta, significa estar mais 

perto, acolher, sentir de perto o drama de cada situação. Dessa forma, o Papa exorta os bispos, 

os padres e os que trabalham na pastoral familiar a acompanhar as pessoas que vivem em 

situações “irregulares” e que tenham interesse nos ensinamentos da Igreja.  

Por fim, os documentos aqui citados, mesmo pertencentes a épocas diferentes, 

apresentam convergência doutrinal, ou seja, na práxis da Igreja Católica, a proibição ao 

sacramento da Comunhão aos casais de segunda união ainda é regra.  

 

c) O poder pastoral da Igreja sobre os casais de segunda união 

 

A EASC vê os casais de segunda união como um problema complexo para a Igreja 

resolver.  No entanto, para muitos católicos que vivem um segundo matrimônio, as palavras 

do Papa Bento XVI ressoam com incertezas. Assim, uma dúvida permanece: será que os 

divorciados recasados vão continuar obedecendo a voz do seu pastor ou irão, a partir de agora, 

se dispersar? E mais: será que a doutrina católica ainda exerce poder sobre a conduta pessoal 

de cada fiel? 
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Acerca do poder, trazemos para discussão as contribuições de Foucault (2012), que 

muito têm elucidado sobre as relações de poder pulverizadas por toda a sociedade e que nos 

interessam porque joga luz para entendermos como se dá a relação do pastor (Papa) com o seu 

rebanho (fiéis). Além disso, conhecer as formas de poder é fundamental para entendermos o 

funcionamento da sociedade, principalmente a contemporânea.  

Segundo Foucault (2012), não podemos tomar o poder como um fenômeno de 

dominação homogêneo de um indivíduo sobre os outros, de um grupo sobre outros, de uma 

classe sobre outras; mas ter em mente que o poder deve ser analisado como algo que circula, 

que só funciona em cadeia. Assim, o poder não está estanque aqui ou ali, nunca está nas mãos 

de alguns. Na verdade, “[...] o poder não se aplica aos indivíduos, passa por eles 

(FOUCAULT, 2012, p. 284)”.    

Dreyfus e Rabinow (1995), por exemplo, explicam que o cristianismo propôs e 

ampliou as novas relações de poder no antigo mundo. Os autores dizem que o cristianismo é a 

única religião a se organizar como uma Igreja e como tal postula o princípio de que certos 

indivíduos podem, por sua qualidade religiosa, servir a outros não como príncipes, 

magistrados, educadores, mas como pastores. A partir dessa reflexão, tem-se o poder pastoral. 

Dreyfus e Rabinow (1995, p. 237) elencam quatro elementos característicos dessa forma de 

poder:  

 

a) É uma forma de poder cujo objetivo final é assegurar a salvação no outro mundo; 

b) O poder pastoral não é apenas uma forma de poder que comanda; deve também 

estar preparado para se sacrificar pela vida e pela salvação do rebanho. Portanto, é 

diferente do poder real que exige um sacrifício de seus súditos para salvar o trono; 

c) É uma forma de poder que não cuida apenas da comunidade como um todo, mas 

de cada indivíduo em particular, durante toda a sua vida; 

d) Esta forma de poder não pode ser exercida sem o conhecimento da mente das 

pessoas, sem explorar suas almas, sem fazer-lhes revelar os seus segredos mais 

íntimos. Implica um saber da consciência e a capacidade de dirigi-la.  

 

Noutras palavras, o exercício do poder pastoral exige que o pastor salve as almas, 

sacrifique-se por elas, cuide delas ininterruptamente e as conheça profundamente. Assim, ser 

pastor implica numa dádiva, num chamamento específico, não seria apenas escolha do próprio 

homem: “Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos: Simão (chamado Pedro) 

e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: ‘Vinde 

após mim e vos farei pescadores de homens’” (MATEUS 4, 18-19). E mais “Não fostes vós 

que me escolhestes, mas eu vos escolhi” (JOÃO 15, 16).  

Nesse caso, o Papa Bento XVI (considerado pela Igreja o representante da voz de 

Deus na Terra) tinha a missão de assegurar que seu rebanho não se perderia, logo, cuidou de 
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cercá-lo de cuidados doutrinários, no intuito de salvar sua alma e garantir-lhe a vida eterna. 

Nesse sentido, vê o divórcio como um mal que pode levar as almas à perdição. E isso seria 

inadmissível, pois como explicaria ao seu pastor superior (Jesus) tal fracasso, uma vez que, 

como sucessor de Pedro (segundo a tradição católica) deveria zelar pelo rebanho que lhe foi 

confiado: “Simão, Filho de João, amas-me? [...] Apascenta as minhas ovelhas” (JOÃO 21, 

15).  Assim, se o casamento está na ordem divina e foi instituído pelo próprio Cristo (segundo 

o catolicismo), não se pode esperar do pastor (na figura do Papa) atitude diferente daquela 

expressa na Bíblia ou nos ensinamentos do Magistério da Igreja. Logo, o poder pastoral da 

Igreja é bastante contundente ao afirmar que não se deve admitir ao sacramento da Eucaristia 

os divorciados recasados, pois, sua condição contraria toda a norma doutrinal e espiritual da 

Igreja.   

Nesse sentido, o Papa não teria autonomia para conduzir o seu rebanho (que na 

verdade não é dele, mas do Cristo) a bel-prazer, mas segundo estrita ordem do seu pastor 

superior que lhe diz com veemência: “Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o 

rebanho de minha pastagem” (JEREMIAS 23, 1).  

Vemos, então, que de fato o poder não pertence a um indivíduo isoladamente, ou a 

uma instituição, mas circula em todas as instâncias e relações humanas. Nesse contexto, as 

relações de poder na religião católica não seriam exercidas somente através da hierarquia 

eclesiástica, mas das relações de uns sobre os outros. Cristo (como cabeça da Igreja), por 

exemplo, exerce poder60 sobre a sua Igreja (seu corpo); esta por sua vez exerce poder sobre o 

Papa61; o Papa exerce poder sobre os demais membros da Igreja e assim sucessivamente.   

Na estrutura hierárquica eclesiástica, teríamos: o episcopado (formado pelo Papa, 

cardeal, arcebispo, bispo) exerce poder sobre o presbiterado (formado pelo monsenhor, 

vigário geral, padre); o presbiterado sobre o diaconato (formado pelos diáconos); a vida 

consagrada (formada pelo prior, abade, religioso, noviço) sobre os leigos (fiéis de modo 

geral).  

Como o poder circula e funciona em cadeia, destacamos que, dentro de cada grupo 

citado acima, há uma relação de poder entre os indivíduos. No grupo dos leigos, por exemplo, 

as relações de poder estão pulverizadas de acordo com o prestígio que se detém e do lugar que 

                                                             
60 Exercer poder, nesse sentido, seria se impor como autoridade, como verdade, como referência espiritual para 

os demais.  

61 A Igreja Católica com toda sua tradição e estrutura de poder é superior ao Papa. Este, por sua vez, é quem 

conduz a Igreja, mas não tem o poder de, sozinho, decidir sobre tudo. Ele é assistido pelos bispos e cardeais do 

mundo inteiro. Logo, a Igreja não pertence a um Papa, mas pertence à sucessão apostólica, ou seja, o Papa atual 

deve respeitar e seguir o que está normatizado na Tradição e no Magistério da Igreja.   
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se ocupa, pois os batizados exercem poder sobre os não batizados; os casados sobre os 

solteiros; os casados de primeiro casamento sobre os de segundo; os de segundo casamento 

sobre os que não são casados; os engajados em pastorais sobre os sem pastorais; os 

frequentadores assíduos sobre os não frequentadores; os participantes de movimentos sobre os 

não participantes; os caridosos sobre os não caridosos e assim sucessivamente.  

E mais, dentro de cada subgrupo desses, também existem relações de poder, como por 

exemplo, dentro de uma família: marido e mulher exercem poder um sobre o outro, pai e mãe 

sobre os filhos, um irmão sobre o outro etc.; um caridoso atuante sobre um que pratica a 

caridade esporadicamente, um caridoso que cuida de causas emergentes sobre o que cuida de 

causas cotidianas e assim por diante. Isso mostra que o poder não acontece apenas na forma 

de dominação global, mas em todos os níveis, inclusive nos mais baixos e nas situações mais 

corriqueiras do dia a dia.  

 

d) A Igreja frente às ameaças do relativismo religioso  

 

Na EASC há uma clara preocupação do Pontífice com a identidade da Igreja Católica, 

uma vez que esta está cercada de “perigos” e “ameaças” do mundo pós-moderno. Bento XVI 

estava com a tarefa de conduzir a Igreja Católica no momento em que ela era pressionada, 

pela sociedade em geral, mas também pelos seus membros, a mudar algumas de suas posições 

ideológicas e até doutrinárias com respeito a temas polêmicos como: combate à AIDS, 

métodos contraceptivos, sexualidade, aborto, pesquisas com células-tronco, dentre outros.  

Todos esses temas são de ordem social e convocam a sociedade para discussão, 

inclusive os fiéis católicos. Estes, embora estejam comprometidos com a ideologia católica, 

também são perpassados por outras ideologias que parecem ser dominantes, no caso, a 

ideologia do relativismo religioso, a qual cada um segue a religião como lhe convém. Tal 

relativismo nega que possa haver uma verdade absoluta e permanente, ficando por conta de 

cada um definir a “sua” verdade e aquilo que lhe parece ser o seu bem. Nessa ótica tudo é 

relativo ao local, à época ou a outras circunstâncias.  

Essa linha de pensamento vai de encontro à moral cristão-católica, pois esta acredita 

que há verdades que são permanentes – da fé e da moral cristã – porque foram dadas pelo 

próprio Deus: “Eu sou a Verdade” (Jo 14,6); “a verdade vos libertará” (Jo 8,32); “Deus quer 

que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade” (1Tm 2,4) e “a Igreja é a coluna 

e o fundamento da verdade” (1Tm 3, 15).  
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O Papa Bento XVI falou de forma insistente sobre o “perigo” da ditadura do 

relativismo. Ele falou em 18 de abril de 2005, na homilia62 da Missa preparatória do Conclave 

que o elegeu:  

 
Não vos deixeis sacudir por qualquer vento de doutrina” (Ef 4, 14). Quantos ventos 

de doutrina viemos a conhecer nestes últimos decênios, quantas correntes 

ideológicas, quantas modalidades de pensamento...! O pequeno barco do 

pensamento de não poucos cristãos foi frequentemente agitado por essas ondas, 

lançado de um extremo para o outro: do marxismo ao liberalismo ou mesmo 

libertinagem; do coletivismo ao individualismo radical; do ateísmo a um vago 

misticismo religioso; do agnosticismo ao sincretismo... Todos os dias nascem novas 

seitas e se realiza o que diz São Paulo sobre a falsidade dos homens, sobre a astúcia 

que tende a atrair para o erro (cf. Ef 4, 14). O ter uma fé clara, segundo o Credo da 

Igreja, é, muitas vezes, rotulado como fundamentalismo. Entrementes, o relativismo 

ou o deixar-se levar para cá e para lá por qualquer vento de doutrina aparece como 

orientação única à altura dos tempos atuais. Constitui-se assim uma ditadura do 

relativismo, que nada reconhece de definitivo e deixa como último critério o próprio 

eu e suas veleidades. 

 

Enfim, podemos dizer que o discurso do Papa parece não convencer seus 

interlocutores, no caso, os próprios católicos. Alguns até entendem e aceitam a intenção 

discursiva de Bento XVI, porém, não encontram forças para cumprir o que ele realmente 

pede, como mostram os dados.  

Após apresentarmos a materialidade discursiva do gênero Exortação Apostólica, 

passamos a discutir sobre a Réplica Convocatória, esta que instigou os internautas a se 

posicionarem sobre o enunciado do Papa.  

 

3.1.2 A Réplica Convocatória 

 

O interlocutor que navega no ciberespaço é bombardeado o tempo todo com textos e 

assuntos que o interpelam a responder. Sua passagem no ambiente virtual nunca é 

despercebida. Ele é interpelado a dar uma resposta, a se manifestar, a agir discursivamente. 

Nesse sentido, a Réplica Convocatória incita o interlocutor a se posicionar responsivamente, 

apresentando seu tom valorativo diante do discurso proferido na réplica matriz. Diante da 

convocação do locutor, o internauta/interlocutor não tem álibi, não pode se eximir da sua 

responsabilidade responsiva. Vejamos a figura 3 a seguir: 

 

 

 

                                                             
62 Cf. http://www.vatican.va/gpII/documents/homily-pro-eligendo-pontifice_20050418_po.html 
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Figura 3– A réplica convocatória no fórum da BBC 

 

Fonte: http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2007/03/070313_papavetodivorcio.shtml. 

Acesso em 03/07/2007 

 

 

 

Como podemos notar, na construção da réplica convocatória, o interlocutor se utilizou 

basicamente de três movimentos para cumprir seu projeto discursivo: o resumo, o discurso 

citado, a convocação. No resumo, o interlocutor situa o autor do texto – Papa Bento 16 -, o 

tipo de texto produzido – documento O Sacramento do Amor –, a data da publicação do texto 

– nesta terça-feira (03/07/2007), o conteúdo tratado – o segundo casamento de pessoas 

divorciadas. O resgate de tais informações é necessário porque, muitas vezes, o interlocutor se 

baseia apenas nas informações postas no resumo e sequer ler o texto-fonte na hora de 

comentar. 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2007/03/070313_papavetodivorcio.shtml.%20Acesso%20em%2003/07/2007
http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2007/03/070313_papavetodivorcio.shtml.%20Acesso%20em%2003/07/2007
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Assim, é importante que o resumo seja o mais próximo possível do texto-fonte, para 

que o interlocutor tenha o máximo de informação e assim possa opinar, quem sabe, com mais 

“experiência” sobre o conteúdo abordado. 

Para atender os movimentos instantâneos e interativos da internet, muitas vezes, os 

resumos são curtos e por isso omitem informações necessárias para uma compreensão mais 

global do conteúdo. Nesse caso, a informação omitida diz respeito à discussão do Papa Bento 

XVI (2007, p. 47) sobre o discernimento em acolher e admitir na Igreja os casais recasados, 

mesmo que sua condição contrarie a doutrina da Igreja Católica: 

 

Todavia, os divorciados recasados, não obstante a sua situação, continuam a 

pertencer à Igreja, que os acompanha com especial solicitude na esperança de que 

cultivem, quanto possível, um estilo cristão de vida, através da participação na Santa 

Missa, ainda que sem receber a comunhão [...].  

 

 

No entanto, essa informação não geraria polêmicas, contradições, talvez o efeito fosse 

o contrário, desfaria toda a celeuma em torno do tema. Mas o que conta numa seara de luta 

ideológica é o poder da palavra e os efeitos de sentido que ela pode causar no interlocutor. 

Então, o locutor preferiu retirar essas informações e apostar nos efeitos de sentido que sua 

seleção causaria no ouvinte/leitor/internauta/interlocutor.  

O site da BBC Brasil é um dos mais conceituados no jornalismo brasileiro, graças à 

notoriedade que a marca assume no cenário mundial. No entanto, notemos que o site não 

apontou nenhum link que levasse o internauta a ler o texto-fonte na íntegra; há apenas uma 

versão da notícia. Com isso, a expectativa de que tal meio de comunicação, ao publicar 

determinada informação, seja livre63 de manipulações tendenciosas e de pontos de vista, seja 

do redator ou do jornal, é quebrada.   

Sobre a inserção dos discursos alheios, essa se deu de três formas: através do discurso 

direto, discurso indireto e discurso indireto livre. No discurso direto, o locutor trouxe trechos 

da fala do próprio Papa Bento XVI (uma verdadeira praga do ambiente social 

contemporâneo que vai, progressivamente, corroendo os próprios ambientes católicos) para 

corroborar sua tese – a de que, para o Papa, o segundo casamento é uma praga. O discurso 

                                                             
63 Sabemos que, embora as empresas jornalísticas se apresentem, frequentemente, como mediadoras neutras, 

objetivas e imparciais da informação, o processo de coleta, elaboração e distribuição de conteúdos 

informacionais é influenciado, dentre outros elementos, pelos princípios, compromissos, interesses, ideologias e 

posicionamentos valorativos de cada veículo comunicativo. Logo, não estamos negando essa realidade 

axiológica. O que queremos dizer é que no jornal, assim como no site em questão, há um espaço específico (a 

coluna, por exemplo) e gêneros específicos (o editorial, por exemplo) para se publicar textos expressamente 

opinativos, em oposição ao conteúdo informativo da notícia, cuja função – pelo menos em princípio – seria 

apresentar a realidade, sem interferir nos fatos. 
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direto é marcado através das aspas e da seguinte expressão: – para Bento 16 o segundo 

casamento é [...]-. Esse tipo de construção marca o momento em que o locutor passa a palavra 

ao outro. No entanto, a palavra do outro pode ameaçar o discurso do locutor, logo, convém 

não estender em demasia esse espaço da fala alheia. 

No discurso indireto, o locutor se utiliza de palavras suas para reproduzir aquilo que 

foi dito pelo Papa: [...] o papa voltou a dizer que o celibato é uma bênção para os sacerdotes 

e condenou o segundo casamento de pessoas já divorciadas. Notemos que nesse tipo de 

construção o texto foi escrito em terceira pessoal do singular e as palavras alheias estão 

diluídas no discurso do locutor. Assim, o locutor se sente mais protegido para fazer certas 

afirmações. Como geralmente as pessoas não têm o hábito de ler o texto-fonte, porque, às 

vezes, nem sequer é postado, então, tudo o que é dito pelo locutor pode se passar como 

verdade absoluta, dando ao leitor/ouvinte/internauta a sensação de que ele está lendo as 

palavras do próprio autor do texto-fonte e não as de seu “tradutor”, ou seja, daquele que faz o 

discurso circular.  

O uso do termo “condenou”, por exemplo, não aparece em nenhum momento no texto-

fonte, ou seja, na réplica matriz. No entanto, o autor do fórum, ao fazer uso de tal palavra, a 

traz embebida do discurso social, que rejeita a Igreja porque a vê no papel de julgar e 

condenar as diversas situações que contrariam a sua doutrina.  

No discurso indireto livre há uma fusão dos tipos de discurso (direto e indireto), ou 

seja, há intervenções do locutor bem como da fala do autor do texto-fonte. Entretanto, não 

existem marcas que mostrem a mudança de um discurso para o outro, por isso, as falas de 

ambos podem ser confundidas. No trecho o documento confirmou ainda que os divorciados 

católicos continuarão sem receber a comunhão. Essa afirmação parte do autor do texto-fonte 

ou do próprio locutor que está divulgando a informação? Tal afirmação não deixa claro quem 

seria de fato seu autor. Ora parece ser do autor do texto-fonte, ora parece ser do autor do 

fórum, que pretende estimular a participação de outros internautas/interlocutores. Sendo 

assim, as vozes se fundem e fica difícil estabelecer a autoria do texto.  

Na convocação, o autor do fórum provoca o internauta/interlocutor a se manifestar 

sobre o tema apresentado. E você, o que acha? Envie sua opinião. Mas, antes de convocar o 

interlocutor, o autor faz algumas inserções que dão a entender que a temática é polêmica: A 

discussão sobre esses temas têm causado polêmica; Muitos católicos acreditam que Bento 16 

quer reforçar a posição da Igreja em torno dos valores fundamentais da religião; Mas, os 

críticos acusam a Igreja de estar desconectada da sociedade atual. Nesse sentido, a 

informação já circula comentada e essas colocações são interpretações do fórum. Assim, tais 
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afirmações podem gerar no interlocutor o sentimento de que ele está diante de um mal – a 

posição da Igreja frente à conduta pessoal do cidadão – e que um instrumento de combate a 

esse mal seria deixar seu comentário, sua opinião sobre o assunto. 

O interlocutor pode se sentir impelido a opinar, como se isso fosse uma obrigação, ou 

ainda, um engajamento político-social. Assim, seria inconcebível alguém ficar neutro, inerte a 

tal “afronta” dos seus direitos individuais que a Igreja Católica parece usurpar, que seria o 

direito ao divórcio e a permissão para comungar mesmo estando na condição de casais 

recasados.   

Após a réplica convocatória, temos a réplica comentarista. Essa última é a 

manifestação dos interlocutores ao apelo feito na réplica convocatória. No capítulo seguinte, 

analisaremos as mais variadas respostas dos interlocutores à réplica convocatória.  
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CAPÍTULO 4 

AS VOZES ENUNCIATIVO-DISCURSIVAS DAS RÉPLICAS:  

COMO OS SUJEITOS RESPONDEM AOS ENUNCIADOS? 

 

 

“Para a palavra (e consequentemente para o 

homem) não existe nada mais terrível do que a 

irresponsividade.” 

 (BAKHTIN) 

 

 

 

Este capítulo apresenta o segundo conjunto de dados da tese, que diz respeito às 

réplicas comentaristas dos interlocutores. As respostas desses interlocutores foram diversas e 

por isso categorizadas de acordo com as estratégias enunciativo-discursivas reveladas nos 

dados. Antes, apresentamos as formas de representação identitárias desses interlocutores 

comentaristas.   

 

4.1 O novo sujeito da interação verbal: o interlocutor faceless 

 

Com o advento dos meios de comunicação, especialmente a internet, o sujeito está 

interagindo cada vez mais via comunidades on-line, seja por meio de grupos de discussão, 

blog, redes sociais, mundos virtuais, entre outros. Essa nova ordem na rede digitalizada de 

comunicação exige de nós novas maneiras de ler, de escrever, de responder, de publicar. Com 

a influência de aplicativos web, como mídias sociais on-line (Facebook, Twitter, Instagram 

etc.), o internauta passa a publicar conteúdo na rede digital que compete com grandes portais. 

A web permitiu que conteúdos marginais fossem acessados a partir de qualquer navegador, 

como também abrissem locais de discussão pública através de comentários, onde o internauta 

interage com o autor do conteúdo publicado e também com outros comentaristas.   

Nesse contexto, segundo Kozinets (2014), os universos da nova tecnologia estão 

crivados de neologismos e no caso em questão, encontramos uma diversidade de nomes para 

o sujeito que interage virtualmente: participante, membro, internauta, usuário (KOZINETS, 

2014); cibersujeito (DIAS, 2004), comentarista (MONTEIRO 2008), dentre outros. 
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Poderíamos seguir encontrando outras acepções para o termo, mas nesse trabalho, 

pretendemos desenvolver a reflexão a partir do termo interlocutor faceless. Preferimos usar 

tal definição por dois motivos. O primeiro porque locutor e interlocutor desempenham papéis 

ativos no ciberespaço, que não é apenas dividido, como se cada um fosse responsável apenas 

por um dos turnos do diálogo. O diálogo é compartilhado, ou seja, um sujeito produz seu 

discurso visando que o outro lhe dê ouvidos, que o outro curta sua opinião, discuta, 

compartilhe. Não importa se o outro vai concordar ou não com a sua opinião. O que importa é 

ser respondido, ser visto e ouvido pelo outro e com ele estabelecer uma interação ininterrupta.  

O segundo motivo é porque o termo faceless (sem face) parece nomear 

satisfatoriamente os movimentos desse sujeito que interage na web sem uma identificação 

cidadã verdadeira, através de um perfil fake (falso), outras vezes se esconde no anonimato, no 

pseudônimo, em emoticons, em código, em imagem gráfica, em desenho, em foto de artista, 

em avatar, dentre outros. Eis alguns exemplos:  

 

Figura 4– Algumas máscaras identitárias dos interlocutores faceless  

                                      Massa.D     

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Desse modo, nem sempre conseguimos identificar com facilidade o interlocutor que 

interage no ciberespaço. Mesmo que o usuário mostre seu verdadeiro rosto, a sua 

identificação pode ser flutuante e incerta, uma vez que os rostos podem ser constantemente 

modificados com o uso de recursos tecnológicos. Há algumas exceções, como no caso dos 

interlocutores (re)conhecidos pelos membros da comunidade on-line que querem crédito por 

seu trabalho. Estes preferem ter seu nome real e a imagem divulgados, como é o caso de 

portais e/ou blogueiros famosos como: Portal Veja, Portal G1, Portal Uol, blogueiro Reinaldo 

Azevedo, blogueiro Paulo Henrique Amorim etc.      

Assim, estamos diante de um fenômeno que parece ser o mote das relações 

interpessoais do momento. Ou seja, o sujeito virtual se esconde atrás de máscaras identitárias 

cada vez mais voláteis porque não se vê na obrigação de se revelar, uma vez que o mundo 

virtual dá a sensação de liberdade, de possibilidades para esse sujeito agir “como quer” e até 

mesmo “ser quem quiser”. E isso é sedutor, pois no momento em que o sujeito não se sente 

https://br.answers.yahoo.com/activity/questions?show=IBOJX7H7R5T3HDHVWNWJOWWPL4&t=g
https://br.answers.yahoo.com/activity/questions?show=YANHSUR7SBKBVAEPWO3XR3NFJI&t=g
https://br.answers.yahoo.com/activity/questions?show=24JXGCR46I43UWOXICS6PWD6IQ&t=g
http://www.htforum.com/forum/members/massa-d.13477/
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“vigiado” socialmente pelas normas e pelas pessoas, ele pode dizer “o que quiser”, “sobre 

quem quiser” e “sobre qualquer assunto”. 

No entanto, nos últimos anos, a sensação de liberdade do sujeito no ciberespaço tem 

sido cada vez mais frustrada, pois quem navega nas redes sociais está sendo vigiado por 

inúmeras pessoas em tempo real. E durante a navegação o sujeito sempre deixa marcas, pistas 

de sua historicidade. Logo, pode ser identificado, encontrado e, se for o caso, 

responsabilizado civil e criminalmente pelos seus atos. Assim, parece que não tem sido o 

bastante mostrar uma identidade heterogênea64 no momento da navegação on-line, é preciso 

também “saber esconder” ou “saber apagar” pistas de sua identidade cidadã, ou seja, dados 

reais que possam identificar esse sujeito no mundo real.  

A partir do corpus do nosso trabalho, que mostrou comentários de vários internautas, 

podemos descrever esse interlocutor faceless a partir de algumas características: 

a) Tem identidade social, mas a esconde por trás do anonimato, do pseudônimo, de 

emoticons, de códigos, de imagem gráfica, de desenhos, dentre outros;  

b) Participa ativamente de grupos on-line abertos e/ou fechados com, o intuito de ser 

seletivo no que diz, lê ou ouve; 

c) Apresenta diferentes graus de escolaridade, faixa etária e crenças variadas; 

d) É ideológico, pois ora defende ferreamente o grupo social ao qual pertence (seja a 

religião, a política, a instituição etc.); ora não se compromete com nenhuma instituição ou 

assunto debatido no momento; 

e) Tenta persuadir os interlocutores a aderirem a seu ponto de vista sobre determinado 

assunto; 

f) Geralmente comenta sobre assuntos e fatos expostos nos noticiários e/ou manchetes 

de telejornais, rádio e programas de TV.  

 

Das características citadas acima, acreditamos que a participação dos interlocutores 

faceless em grupos on-line abertos e/ou fechados (letra b) é a que tem causado maiores 

conflitos na interação virtual.  Lembremos, por exemplo, do comentário65 que uma professora 

do Departamento de Letras da Pontifícia Universidade Católica do Rio (PUC-Rio) fez ironizando 

                                                             
64 Para Bauman (2009), a ideia de identidade heterogênea, híbrida, volátil e efêmera, é resultado do mundo 

líquido-moderno. Cf.: BAUMAN, Zygmund. O indivíduo sitiado. __________. Vida. 2 ed. Rio de Janeiro: 

Zahar, 2009, p. 25-54.  

65 Cf. http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/02/advogado-ironizado-por-professora-no-rio-pensou-que-

fosse-gozacao.html. Acesso em 23/05/2016. 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/02/advogado-ironizado-por-professora-no-rio-pensou-que-fosse-gozacao.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/02/advogado-ironizado-por-professora-no-rio-pensou-que-fosse-gozacao.html
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um passageiro do Aeroporto Santos Dumont, no Rio, em 2014. A professora tirou a foto de um 

homem vestido com camiseta regata e bermuda e a publicou num site de relacionamento pessoal 

com a seguinte frase: "Rodoviária ou aeroporto? ”  

A publicação gerou polêmica não só pelo caráter preconceituoso e ideológico impresso 

pela professora, mas também pelo fato de que tal publicação extrapolou os limites do “privado” 

e/ou do “fechado” (apenas para os amigos) e circulou na rede para o público em geral. O 

comentário da professora foi reproduzido na página “Dilma Bolada”, personagem que parodia a 

ex-presidente Dilma Rousseff e tem mais de 1 milhão de seguidores. A publicação gerou polêmica 

e os internautas reagiram imediatamente se posicionando contra a atitude preconceituosa impressa 

pela professora.  

No entanto, o comentário da professora obteve apoio de alguns de seus amigos/seguidores:  

“o glamour foi para o espaço”; “Isso é só uma amostra do que tenho visto pelo Brasil”; “rsrsrrsr o 

bom senso ficou em casa...”; “o glamour de voar definitivamente se foi...”. Assim, seu comentário 

só gerou polêmica e foi considerado preconceituoso porque extrapolou o limite entre o privado e o 

público.  

Ao ser publicado numa página de grande repercussão e visibilidade, o comentário da 

professora passou a circular com caráter de denúncia, de indignação, de revolta. Antes, quando 

restrito ao seu grupo de amigos/seguidores (facebook), parecia “normal” e até “aceitável”, prova 

disso foram os comentários que endossaram seu posicionamento preconceituoso.  

Isso mostra como nossas ações podem ser mal coordenadas quando não sabemos quem é 

nosso auditório imediato ou quando não sabemos o tamanho da repercussão que o nosso discurso 

pode alcançar. Por isso, faz-se necessário conhecermos, segundo defende Volochinov ([1930], 

1976), a orientação social do enunciado, ou seja, o auditório, tendo em vista a(s) classe(s) social 

(is) à qual pertence(m) os interlocutores, sua situação financeira, sua profissão, sua função social 

etc. O conhecimento do auditório pode levar o locutor a organizar melhor seu discurso a fim de 

garantir que seu enunciado seja inteligível ao outro, pois é o auditório, juntamente com a situação, 

que determina a entonação do enunciado (VOLOCHINOV, [1930] 1976).  

No entanto, quem lida com o mundo virtual está navegando num mundo às sombras, pois 

devido ao alcance da internet e a sua fácil acessibilidade, é quase impossível definirmos o 

auditório, seja de um portal, de um blog, de um site de relacionamento, de um jornal etc. Podemos 

até imaginar o perfil de alguns leitores/ouvintes que frequentam esses sites, graças às pistas que 

eles deixam ao navegar, no entanto, são apenas especulações, pois não temos como saber o que de 

fato é verdade ou mentira nesses perfis.  
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Ademais, o administrador de um site pode até estimular certo grupo social a participar de 

uma determinada comunidade on-line fechada, ou visitar determinada página na web, mas não terá 

a garantia de que essa comunidade/página estará protegida contra “estranhos”, pois este 

interlocutor consegue burlar as regras e se “infiltrar” em qualquer comunidade/página que lhe 

interessar. O interlocutor faceless pode mentir/omitir seu nome, sua idade, sua profissão, sua 

condição financeira, sua cultura, sua religião, seu grupo social, dentre outras informações, só para 

participar de determinada página, site, blog etc. Isso porque, aparentemente, não temos um sujeito 

pessoa física, com registro, endereço, CEP etc. O que temos é um sujeito que ocupa uma posição 

axiológica e que pode navegar por diversos espaços virtuais. É por essa razão que esse sujeito que 

navega no ciberespaço é cada vez mais um interlocutor faceless.  

Passamos a seguir, a analisar os comentários on-line dos interlocutores faceless que fizeram 

parte dos dados da pesquisa.  

 

4.2 A Réplica Comentarista 

 

A Réplica Comentarista é o enunciado-resposta dos interlocutores mediante o gênero 

comentário on-line sobre a permissão do Sacramento Eucarístico aos divorciados recasados. 

Os tipos de comentários foram diversos e os classificamos segundo a predominância de sua 

estrutura linguístico-discursiva. Antes de analisarmos cada réplica, discutiremos sobre a 

forma composicional do gênero comentário on-line. Sobre a forma arquitetônica desse gênero, 

apresentamos na análise dos comentários, o modo pelo qual os interlocutores produziram o 

enunciado a fim de realizar seu projeto discursivo.  

 

• A forma composicional do gênero Comentário On-line  

 

Conforme Melo (2003, p. 112), o gênero comentário surgiu na esfera jornalística e foi 

introduzido no Brasil por volta da década de 1960, emergindo para atender a uma exigência 

da mutação jornalística que se processou a partir da rapidez na divulgação das notícias em 

virtude dos avanços tecnológicos e do surgimento da televisão. A ideia é que se informando 

rápida e resumidamente sobre os fatos que estão acontecendo na sociedade, o leitor sente-se 

desejoso de saber um pouco mais e de se orientar sobre o desenrolar das ocorrências. 

O comentário é caracterizado, em geral, como um gênero que opina sobre algum 

assunto, um fato ocorrido, uma questão polêmica, um filme etc. (KOCHE, 2010). Assim, o 
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comentário tende a ser de base argumentativa, visto que se caracteriza, entre outras coisas, por 

apresentar um ponto de vista (adesão, refutação apoio, crítica, ironia, questionamento etc.) 

sobre uma determinada notícia/fato publicada(o). Nesse sentido, o gênero comentário 

apresenta um dinamismo nas relações de interação desse gênero, haja vista na cadeia de 

comentários podemos encontrar réplica a outros comentários, comentários que replicam o 

discurso ou atitudes dos sujeitos envolvidos na notícia, que replicam jornalistas, que replicam 

o portal, que replicam outros comentaristas, que replicam as circunstâncias etc.  

 

a) O conteúdo temático 

 

O conteúdo temático do gênero comentário é avaliar um determinado fato, uma 

notícia, uma circunstância (etc.) e emitir um ponto de vista, uma opinião sobre o que foi 

publicado. Essa opinião pode convergir ou divergir da opinião exposta inicialmente pelo 

comentarista interlocutor.  

O gênero comentário on-line é visto pelos usuários da rede como espaço para a 

expressão livre de opinião. Essa liberdade de expressão dada ao comentarista o influencia a 

debater sobre qualquer assunto, seja de ordem social, religiosa, política, econômica, artística 

etc. Assim, após a invenção da internet e a popularização das redes sociais, qualquer assunto 

pode ser debatido e comentado pelo usuário. Na verdade, não se exige formação acadêmica 

ou qualquer outro grau de instrução para se entrar e navegar na internet. Basta o usuário ter 

conhecimento mínimo sobre o computador e saber usar as redes sociais.  

Nesse contexto, a informação não circula somente nos grandes veículos da imprensa, 

mas no computador de cada cidadão. Um fator que fez crescer o acesso à internet no país foi o 

fenômeno das lan houses. Essas lan houses espalhadas pelas periferias do país levaram a 

inclusão digital para muitos moradores, com isso, muitos cidadãos que antes eram excluídos 

da sociedade, também conquistaram seu espaço na rede. E o assunto que antes era exposto 

apenas nos jornais impressos ou nos telejornais, agora circula nas redes sociais e está à 

disposição de um público maior, inclusive para que o público opine de forma direta, através 

do comentário on-line, sobre o conteúdo abordado.  
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b) O estilo de linguagem 

 

O comentário on-line se caracteriza como um gênero que apresenta a liberdade de 

expressão, a espontaneidade da escrita e a subjetividade do locutor. Ele é marcado pela 

alteridade enunciativa, uma vez que aponta para muitas vozes que discursam sobre 

determinado assunto. Apontamos, a seguir, algumas características do estilo do gênero 

comentário on-line em destaque nos dados em análise:  

 

(1) Uso de frases interrogativas: 

 

[...] Se a lei do casamento é um dos sacramentos da igreja, porque não permitir aos 

padres que se casem e tenham uma vida normal e de acordo com os padrões sociais 

de qualquer ser humano? Enviado: 7/Mai/2007 1:19 GMT;  

 

(2)  Uso de Gírias:  

 

O que eu mais espero desse Papa é que ele tire os padrecos vermelhos da Igreja. Os 

malditos comunistas sempre negam a Deus e são contra a ordem religiosa, então, que 

raio faz esse tipo de padre lá? Enviado 14/3/2007 às 11:16 am;  

 

(3)  Uso da linguagem coloquial: 

 

na minha opiniao matrimonio, familia é coisa seria devemos casar por amor e nao so 

porque quer ou acha que estar na hora que esta preparada, mais nao devemos casar 

quando agente ama de verdade quando estivermos maduros para assumir uma familia 

casamento nao é brincadeira pra mim casamento é so uma vez. Enviado: 1/Jul/2007 

18:33 GMT;  

 

(4)  Uso de expressões novas:  

 

[...] O marxismo é verdadeira religião. Basta ver os PeTralhas em ação. Eles tem 

dogmas, liturgia, santos, mártires, etc. e quem não está com eles, ou é um pagão a ser 

rapidamente convrtido ou um herege a ser destruído (fisicamente, se possível for). 

Enviado:14/3/2007 às 9:29 pm.  

 

(5) Uso de piadas:  

Particularmente acho que todo casamento é praga. Enviado: 100% eu. 8 anos atrás  
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(6)  Uso de adjetivos pejorativos e termos depreciativos:  

 

Não com a cara desse papa!! Ele é um frustado! Nem uma mulher esse cara pegou na 

vida qto mais duas! Enviado Positive Vibrations! – 8 anos atrás.  

 

(7) Interpelação ao interlocutor e/ou ao comentarista anterior num tom depreciativo:  

 

Desde quando Jesus Cristo não falou nada sobre casamentos, mané? Enviado: 

14/3/2007 às 5:25 pm 

 

(8) Demonstração de adesão e/ou contestação ao comentário de outro comentarista: 

 

Acredito que vocês deveriam procurar saber melhor sobre o que o Papa disse, porque 

acredito plenamente que ele nao diria uma "praga" mas, uma "chaga" na sociedade o 

segunda casamento. A imprensa gosta muito de julgar principalmente se tratando da 

Igreja Católica.Tomem cuidado e procurem passar a informação certa pra não 

escandalizar ninguém, mais infelizmente é disso que vocês gostam! Enviado: 

9/Mai/2007 18:51 GMT 

 

(9)  Uso de recursos tipográficos e destaques (negrito, itálico, letra maiúscula, 

minúscula, emoticons): 

 

Praga é ter duas sogras, tá louco...e mais alguns cunhados  

jewel, 17 Mar 2007 

 

A partir do exposto, verificamos que os comentários on-line se caracterizam por um 

estilo especialmente individual, que se deve tanto ao suporte que veicula esses comentários 

(mídia virtual) quanto ao interlocutor a quem eles se dirigem (na maioria das vezes, auditório 

indefinido). Estes dois elementos são, portanto, decisivos na configuração do estilo e da 

dinamicidade do gênero em questão. 

 

c) A construção composicional 

 

Podemos dizer que o comentário on-line é um gênero que se caracteriza pela seguinte 

estrutura composicional: (1) é produzido com o propósito de tecer reflexões sobre fatos atuais, 

principalmente se estes forem divulgados na mídia televisiva; (2) apresenta uma estrutura que 

consiste em síntese de fato(s), interpretação e entonação valorativa; (3) tem como 

http://www.htforum.com/forum/members/jewel.3738/
http://www.htforum.com/forum/threads/segundo-casamento-e-uma-praga-quem-concorda.45069/page-2#post-641194


116 

 

comentarista um ator socialmente experiente (ou não) no campo temático debatido; (4) é um 

texto relativamente curto; (5) nem sempre há a identificação social do comentarista; (6) 

apresenta-se como uma conversa espontânea, como se fosse um diálogo face a face; (7) é 

efêmero, pois opina sobre um determinado assunto que está em curso.   

Acerca do suporte, o comentário on-line é de fácil acesso e pode ser lido (mas não 

pode ser alterado) independentemente do tempo-espaço porque está arquivado/fixado na rede 

social. Assim, constitui um rico acervo para pesquisa acadêmica porque pode ser acessado de 

qualquer lugar e em qualquer tempo, não havendo necessidade de pedido de permissão para 

transformá-lo em pesquisa, uma vez que é de domínio público, conforme explica Kozinets 

(2014).  

Passamos, a seguir, a analisar o conjunto de réplica comentarista dos interlocutores 

faceless. 

 

4.3 As vozes enunciativo-discursivas dos interlocutores faceless 

 

a) Réplica Comentarista Institucionalizada 

 

À época da divulgação do enunciado do Papa Bento XVI, praticamente todos os 

portais deram nota sobre o assunto. Assim, trazemos para debate o Portal Terra como 

representativo dos demais. Antes de quaisquer dúvidas, esclarecemos que optamos por 

analisar uma réplica institucionalizada porque julgamos que não poderíamos ignorar tal 

manifestação, haja vista a grande repercussão do assunto nos portais. Apesar de cada portal 

postar o enunciado de acordo com suas escolhas linguístico-discursivas, suas ideologias, seus 

posicionamentos valorativos e seus interesses, uma frase foi recorrente em todos os portais 

consultados: PAPA DIZ QUE SEGUNDO CASAMENTO É PRAGA. 

Essa frase na época “viralizou”, ou seja, foi compartilhada, lida, comentada, curtida 

por um grande número de pessoas.  Vejamos, a seguir, a manchete do Portal Terra:  
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Figura 5 – A Réplica Comentarista Institucionalizada 

 

Fonte: http://noticias.terra.com.br/mundo/noticias/0,,OI1469363-EI312,00-

Papa+diz+que+segundo+casamento+e+praga.html. Acesso em 02/05/2007. 

 

 

O Portal Terra se diz líder no mercado digital66 na América Latina, com interesse de 

divulgar produtos e serviços digitais. Atualmente, se considera a única companhia com 

conexão com todas as operadoras da América Latina, presentes em 19 países e com alcance 

de mais de 500 milhões de pessoas. Com escritórios nos principais mercados da América 

Latina: Buenos Aires (Argentina), Santiago (Chile), Bogotá (Colômbia), Cidade do México e 

Monterrey (México), Lima (Peru), além de Miami (Estados Unidos). O Portal Terra tem sede 

no Brasil. 

Atua como provedor de conteúdo, serviços de internet e acesso à internet. Conta com 

mais de 40 milhões de usuários e sempre aparece na lista dos mais bem acessados do país.67 

Para se navegar no Portal não é preciso realização de cadastro e o acesso também se dá 

mediante login por diversas contas, inclusive, por conta do Facebook. O Portal não exibe 

apenas conteúdos próprios, mas também de terceiros, além disso, permite que seus conteúdos 

e informações sejam compartilhados.  

Notemos que a manchete divulgada pelo Portal Terra emprega uma entonação 

afirmativa – segundo casamento é praga – sobre a informação. Ao afirmar que o segundo 

casamento é uma “praga”, o Portal exclui qualquer dúvida sobre a informação postada.  Isso 

ocorre também por causa do discurso de autoridade, pois no início do enunciado, temos: Papa 

                                                             
66 Cf. https://www.linkedin.com/company/terra-networks. Acesso em 22/03/2016. 

67 Cf. http://top10mais.org/top-10-melhores-sites-de-noticias-do-brasil/. Acesso em 22/03/2016. 

 

http://noticias.terra.com.br/mundo/noticias/0,,OI1469363-EI312,00-Papa+diz+que+segundo+casamento+e+praga.html
http://noticias.terra.com.br/mundo/noticias/0,,OI1469363-EI312,00-Papa+diz+que+segundo+casamento+e+praga.html
https://www.linkedin.com/company/terra-networks
http://top10mais.org/top-10-melhores-sites-de-noticias-do-brasil/
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diz que....Com isso o leitor tem a certeza e a segurança de que aquela informação é fidedigna, 

embora, às vezes, essas informações sejam passíveis de questionamentos.  

Assim, a forma como essa réplica foi construída causou um movimento de 

“catolicofobia”, ou até mesmo de “cristofobia”, com relação ao enunciado do Papa, uma vez 

que apresenta um tom valorativo de indignação, reprovação sobre o discurso do pontífice. A 

intenção da mídia era fazer circular a notícia o mais rápido possível e causar polêmica, no 

entanto, ela não se preocupou em apresentar o texto dentro da situação da interação verbal. E 

assim apresentou ao telespectador/leitor/internauta uma versão espetacularizada da 

informação. Foi essa versão que, no nosso entendimento, atraiu os olhares do público e gerou 

toda a polêmica em torno do texto do pontífice. 

No entanto, sabemos que a notícia tem como propósito comunicativo, pelo menos a 

princípio, informar sobre um determinado fato. Vista como gênero cuja finalidade é 

(in)formar, a notícia deveria relatar os fatos tal como acontecem. Entretanto, na notícia, o 

relato de um fato não é despretensioso, ou seja, a notícia não é o espelho da realidade, é uma 

versão, um produto que, para ser vendido, precisa atrair a atenção dos leitores. Nessa 

perspectiva, informar pode até ser o objetivo declarado da notícia e reafirmado por jornalistas 

que defendem sua imparcialidade. Porém, uma notícia pode atender a objetivos diversos, 

como no caso em análise, suscitar polêmica e aprofundar a cisma entre a Igreja Católica e a 

sociedade em geral.  

Nesse caso, a imprensa brasileira incitou a polêmica com o propósito de garantir a 

audiência da notícia. No caso do Portal Terra, a preocupação com a informação parece ter 

ficado em segundo plano, pois o interesse mesmo estava em apressar a publicação do 

enunciado do Papa, com a intenção de ficar à frente dos concorrentes. Por isso omitiu os 

possíveis significados do termo “praga”. No entanto, para Bakhtin/Volochinov (2010, p. 38) 

“a palavra está presente em todos os atos de compreensão e em todos os atos de 

interpretação”. Logo, a palavra é um signo neutro no sentido de poder preencher qualquer 

espécie de função ideológica, já que ela cabe em diversas esferas: moral, estética, científica 

etc. e assim pode refletir a realidade em vários aspectos, acompanhando toda criação 

ideológica. Nesse sentido, a palavra é uma instância de conflito entre valores contraditórios e 

são esses valores que marcam as manifestações ideológicas dos sujeitos na sociedade.  

Partindo da ideia de que na palavra (signo) confrontam-se valores sociais, e levando 

em consideração que não é possível pensar o sentido sem levar em conta a situação de 

produção, podemos nos remeter à questão da leitura. Para Orlandi (1996), a leitura é 

produzida em condições determinadas, ou seja, num contexto sócio-histórico que deve ser 
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levado em consideração. Dessa forma, segundo a autora, há leituras previstas para um texto, 

embora essa previsão não seja absoluta, pois sempre são possíveis novas leituras dele. E 

ainda, os sentidos de um texto se sedimentam de acordo com as condições em que são 

produzidos; e dada a relação entre os textos, o conjunto dessas relações indica como o texto 

deve ser lido.  

Nesse sentido, o Portal Terra, ao divulgar o documento do Papa, não levou em conta 

as possíveis leituras para o termo “praga”.  Ele apresentou ao público um único sentido 

(maldição) para a palavra e assim sugestionou a interpretação dos 

ouvintes/leitores/internautas. Com isso, o Portal não apenas fez uma leitura do termo, mas 

produziu leitura, afinal de contas, os leitores leram um texto produzido segundo os interesses, 

as ideologias e os pontos de vista desse Portal de comunicação. 

No entanto, Orlandi (1996, p. 86) explica que embora haja possibilidade de múltiplos 

sentidos para um mesmo texto, não se pode desconhecer que  

 
[...] enquanto parte do funcionamento social geral, a linguagem é regulada, ou 

melhor, as situações de linguagem são reguladas: não se diz o que se quer, em 

qualquer situação, de qualquer maneira. Também não se pode entender o que se 

quer, de qualquer maneira, em qualquer situação.  

 

Como não se pode dizer o que se quer, também não se pode entender o que se quer de 

um determinado texto (ou mesmo fato), pois este está vinculado à situação de produção. 

Nesse caso, o uso da palavra “praga”, no contexto do português brasileiro, traz um tom 

valorativo negativo, historicamente marcado na sociedade como algo ruim, uma vez que 

lembram as 10 pragas lançadas por Deus sobre os egípcios, a fim de forçar o Faraó a libertar o 

povo hebreu da escravidão. Esse fato histórico é compartilhado pelos membros da nossa 

sociedade, por isso, a preferência do Portal Terra pelo uso da palavra “praga” demonstra um 

ponto de vista valorativo de quem reproduziu a notícia. 

A notícia já circulou comentada, ajuizada pela mídia, exigindo que o interlocutor se 

posicionasse, tomasse a decisão de aderir ou rejeitar o enunciado do Papa a partir da 

afirmação que este fez. Dessa forma, nós indagamos sobre qual seria a intenção do Portal em 

omitir os possíveis sentidos de uma palavra dentro do texto. Suspeitamos que seja por causa 

da audiência, ou seja, a quantidade de pessoas que ele pode atingir com a publicação de uma 

notícia espetacularizada. Assim, antes de lançar qualquer notícia em seus canais de 

comunicação, os redatores medem o grau de impacto, de recepção da informação. A partir de 

então fazem as escolhas lexicais e discursivas que podem garantir o sucesso de tal notícia.  
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A esse mecanismo de divulgação da notícia, Moretzsohn (2012, p. 132) chama de 

balão de ensaio, ou seja, “informações fabricadas especialmente para testar a reação do 

público diante da hipótese de ocorrência daquele fato, apresentado, como verdadeiro ou já 

consumado”.  

Dessa maneira, ainda que o Portal Terra tenha outros interesses, como favorecer a 

determinados grupos, prejudicar determinada instituição, enaltecer determinada pessoa etc., a 

busca pela audiência é o que faz o mundo midiático desenvolver suas estratégias discursivas. 

Nesse sentido, a busca pela audiência, pelo ineditismo e pela exclusividade, na maioria das 

vezes, não permite que o repórter ou a agência de jornalismo apure com mais detalhes a 

notícia, então ela é lançada para o público de forma imediata, ou seja, assim que o repórter 

recebe a notícia ele a repassa automaticamente.    

No entanto, como diz Moretzsohn (2012), esse automatismo no tratamento da notícia 

traz consequências importantes para a qualidade dessa informação, pois a tendência do 

repórter ou da agência de jornalismo é divulgar a notícia sem checar a fonte da informação, 

sem checar a sua veracidade. A checagem fica em segundo plano. E como diz a autora, “é 

muito frequente, no entanto, que isto [a busca de detalhes, e mesmo a checagem] não 

aconteça” (p. 131).  

Esse tipo de réplica – institucionalizada – pode ser muito perigosa, pois pode dar ao 

interlocutor a falsa segurança de que ele está diante de uma informação verdadeira. No 

entanto, toda e qualquer informação constrói-se a partir do efeito de sentido que se dá ao fato, 

ou seja, da intenção de quem informa e da interpretação de quem recebe a informação. Nas 

palavras de Charaudeau (2009, p. 42), “é, pois, inútil colocar o problema da informação em 

termos de fidelidade aos fatos ou a uma fonte de informação. Nenhuma informação pode 

pretender, por definição, à transparência, à neutralidade ou a factualidade”. 

Nesse sentido, toda informação depende do tratamento que os interlocutores dão ao 

fato. Assim, a réplica institucionalizada apresenta uma apreciação, uma avaliação sobre um 

determinado fato, crendo que esse fato é verdadeiro, sem dar espaço para questionamentos. 

Ao se dizer que Papa diz que segundo casamento é praga, interpela-se o locutor a aderir ou 

rejeitar tal afirmação. Provavelmente, o interlocutor não buscará mais informações sobre o 

assunto, haja vista a afirmação parecer merecedora de crédito.    

A réplica institucionalizada não é a única forma de o interlocutor responder ao 

enunciado. Existem outras formas de os internautas manifestarem suas opiniões. Uma delas é 

a réplica sarcástica, que sempre aparece e que, às vezes, quebra o protocolo de expectativa 

gerado pelo autor do texto.   
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b) A Réplica Comentarista Sarcástica  

 

Nesse tipo de réplica, o interlocutor satiriza o enunciado ou quem enuncia, 

apresentando uma réplica inusitada sobre o conteúdo abordado.   

 

Figura 6 – A Réplica Comentarista Sarcástica 

 

Fonte: https://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070501154938AAxwQcp&page=4. 

Acesso em 02/05/2007. 

 

Notemos que o comentarista quebra a expectativa de resposta que o autor da 

convocação talvez tivesse com relação ao enunciado do Papa, ou seja, que o interlocutor 

concordasse ou, mais ainda, discordasse da afirmação de que o segundo casamento seria uma 

“praga”. Esse interlocutor, que respondeu na verdade a praga começa no primeiro, traz um 

tom de sarcasmo ao texto e desconstrói a afirmação sobre o segundo casamento, provocando o 

riso irônico. Sobre o riso, Bakhtin (2010b, p. 10) diz 

  
[...] todos riem, o riso é “geral”; em segundo lugar, é universal, atinge a todas as 

coisas e pessoas (inclusive as que participam do carnaval), o mundo inteiro parece 

cômico e é percebido e considerado no seu aspecto jocoso, no seu alegre 

relativismo; por último, esse riso é ambivalente: alegre e cheio de alvoroço, mas ao 

mesmo tempo burlador e sarcástico, nega e afirma, amortalha e ressuscita 

simultaneamente. 
 

Para o autor, o riso é ambivalente porque serve a interesses diversos: nega, afirma, 

alegra, ironiza etc. No carnaval, por exemplo, o riso se manifesta de maneira satírica, pois, 

segundo Bakhtin (2010 b), tem o poder de entronizar, às avessas, aquelas figuras que são 

constantemente oprimidas pela sociedade e que nessa festividade podem satirizar seus 

adversários (na Idade Média, estes eram, em sua maioria, a alta nobreza) sem o medo de 

serem hostilizados, castigados. Assim, o riso, a paródia, a ironia, ou o texto com duplo sentido 

seriam as ferramentas de que se valeria a carnavalização68 para dar voz aos excluídos 

socialmente.  

                                                             
68 Segundo Bakhtin (2010, p. 105), a carnavalização seria “a transposição do carnaval para a linguagem da 

literatura”. 

https://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070501154938AAxwQcp&page=4
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No nosso caso, a internet seria o espaço onde os sujeitos poderiam satirizar, debochar 

das autoridades, das instituições, dos costumes, das pessoas etc. Ou seja, o interlocutor estaria 

“liberto” da voz única, autoritária, daqueles que ditam o que se deveria fazer, ou como se 

deveria agir e falar. 

A réplica do interlocutor, identificado como Jack Johnson, mostra como a satirização 

pode revelar traços do inconsciente coletivo, o qual, na maioria das vezes, nega o valor 

sagrado do casamento (na perspectiva do cristianismo católico). Para muitos, o casamento 

seria apenas uma convenção social e que não teria o peso do divino, do eterno. Logo, casar 

seria apenas uma opção, não uma condição para se formar uma família. Desse modo, tirando 

o peso do “sagrado” sobre o casamento, esse poderia ser uma “praga” ou “moléstia” que 

causaria “fardo” desde a primeira experiência.  

Nesse sentido, a sátira tende a ser um movimento de resistência ao poder 

institucionalizado, disciplinador. Ela ridiculariza o mundo “oficial” (as instituições, os 

indivíduos, o estado etc.), com o intuito de criticar e se opor à ordem posta. A sátira também 

tende a revelar o mundo “extraoficial” (as formas de convivência pessoal independente das 

normas do estado, da Igreja ou de qualquer outra instituição) ao lado do mundo “oficial” e se 

libertar, mesmo que temporariamente, da verdade dominante, do regime vigente, das relações 

de hierarquia, dos privilégios, das regras, dos tabus. 

A réplica sarcástica o tem compromisso com a “verdade sacramental” do matrimônio e 

da Eucaristia pregada pela Igreja Católica. Ela ironiza ambos e dá voz ao discurso que circula 

na sociedade de que essas questões estão no âmbito da crença individual e não da religião. 

Tirando o peso do sagrado e do sério sobre o casamento, o que sobra é o riso, uma vez que “o 

riso impede que o sério se fixe [...]” (BAKHTIN, 2010b, p. 105). Logo, o interlocutor sentiu-

se livre para brincar e para quebrar a seriedade, a partir da qual vinha sendo tratado o tema, e 

concordar com o discurso reproduzido pela mídia sobre a questão da “praga social”.  

A próxima réplica mostra adesão da interlocutora ao discurso do Papa e aos 

ensinamentos da Igreja, apesar das atitudes de alguns fiéis a incomodarem. 

 

c)   A Réplica Comentarista Convergente  

 

O discurso da interlocutora apresenta uma clara adesão à Igreja Católica, embora 

demonstre um sentimento de frustração por saber que há muitas pessoas na mesma condição 

dela – divorciada recasada –  “burlando” a norma proibitiva da Igreja.  
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Figura 7– A Réplica Comentarista Convergente 

 

Fonte: http://newsforums.bbc.co.uk/ws/thread.jspa?threadID=5576. Acesso em 05/07/2007. 

 

A interlocutora faz questão de afirmar sua filiação à Igreja Católica Apostólica 

(geralmente, esse último termo é usado pelos fiéis quando estes querem afirmar com ênfase 

seu pertencimento à Igreja). Esse pertencimento se deu desde a sua infância – [...] sou 

Católica Apostólica desde que nasci -, logo, parece ter recebido a fé católica por tradição dos 

pais e/ou família. A fé passada de geração para geração, é algo muito forte e quase 

inquebrantável em algumas famílias. Geralmente, são os pais (ou a família – avós, tios, 

primos etc.) que iniciam os filhos na fé e por respeito aos pais, ou mesmo à tradição, aquela fé 

passa a ser seguida e praticada pelos filhos. Assim, a fé herdada da família, para muitos, é 

patrimônio inegociável, intransferível e pessoal, ou seja, “nasci nessa religião e nela vou 

morrer”, é o que reza o costume. 

No entanto, essa vivência na fé “dos pais” é algo, muitas vezes, vivido de forma 

automática, não havendo uma reflexão sobre o porquê de seguir essa e não aquela religião. 

Desse modo, muitos fiéis estão sendo “fiéis” ao que não sabem ou não compreendem, embora 

continuem a professar a fé por causa da tradição. Algumas vezes, a tradição é rompida e a 

nova fé (ou filiação religiosa) passa a ser a base de sua vida. E os costumes até então 

praticados passam a ser atacados, questionados, rechaçados.  

No entanto, no caso da interlocutora, a sua adesão à Igreja Católica se mostra firme, 

pois ela segue a determinação da Igreja de não admitir no Sacramento da Comunhão os casais 

de segunda união, cumprindo o que manda a Igreja no sentido de frequentar e participar da 

celebração eucarística, fazendo a comunhão espiritual, ou seja, com orações e preces, mas 

sem poder tomar o Corpo e Sangue de Cristo de forma material, na forma de espécie - faço 

minha comunhão Espiritual todos os domingos com meu companheiro.  

http://newsforums.bbc.co.uk/ws/thread.jspa?threadID=5576
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A interlocutora também segue a recomendação de frequentar as celebrações da Igreja e 

diz: é mais fácil faltar o padre na igreja do que meu companheiro e eu. Essa fala da 

interlocutora soa como irônica, como se ela estivesse dizendo que o que eles fazem está acima 

do rito, uma vez que pratica com assiduidade a comunhão espiritual. A réplica ainda apresenta 

um certo tom de revolta ou de um leve ressentimento, que é confirmado em outras partes do 

enunciado: sinto uma falta imensa da comunhão.  

No entanto, a sua fidelidade à Igreja está acima da sua vontade pessoal. Ela não coloca 

seu desejo em primeiro lugar – comungar –, mas a doutrina católica, embora ela se sinta 

“prejudicada”, uma vez que ela observa que outras pessoas, na mesma situação de 

“irregularidade” que ela, estão comungando: vejo muitas pessoas na mesma condição que a 

minha comungarem. Sobre isso, a fiel recomenda que a Igreja fiscalize melhor os casais em 

segunda união, pois muitos, segundo a interlocutora, estão burlando a doutrina e 

descumprindo a ordem eclesial, indo receber a Comunhão sem estarem “aptos”, “preparados”.  

Para nossa interlocutora, isso se deve ao fato de a Igreja não deixar claro para seus 

fiéis sua doutrina – só acho que a Igreja deveria deixar os católicos mais a par de suas leis. A 

construção desse enunciado pela autora parece deixar margem para pensarmos se de fato a 

Igreja Católica é universal no sentido de abranger doutrinariamente todos os seus fiéis. Ou, 

ainda, a doutrina é uma e a conduta do fiel é outra? Se assim pensarmos, veremos que dentro 

da própria Igreja, a tão proclamada “unidade” é relativa, haja vista cada fiel (e até mesmo 

padre, bispos, religiosos) pensar de um modo diferente e escolher se atende ou não seu pastor 

superior – o Papa –, embora faça parte do seu rebanho.  

No caso em análise, a réplica é convergente porque apesar de a interlocutora não poder 

fazer parte da comunhão eucarística na forma de espécie (Corpo e Sangue), sua adesão à 

Igreja e ao enunciado do Papa é maior, uma vez que ela não se sentiu ofendida pelo enunciado 

e frequenta assiduamente a Igreja juntamente com o seu companheiro.  

Diferentemente da réplica convergente, a réplica que segue se mostra divergente 

porque diz claramente não concordar com algumas ideias do Papa, além de rechaçar 

completamente a ideia de que o segundo casamento seria uma praga.  

 

d) A Réplica Comentarista Divergente 

 

Nesse tipo de réplica, a interlocutora, declaradamente, se diz católica, no entanto, 

diverge parcialmente de seus costumes/tradições em favor de um projeto pessoal, ou seja, sua 
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conduta pessoal está acima de qualquer partido, instituição ou grupo. Então, em função desse 

projeto pessoal, admite divergir do grupo religioso ao qual pertence.   

 

Figura 8– A Réplica Comentarista Divergente 

 

Fonte: http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/rosa-rosae-rosam/. Acesso 24/03/2007. 

 

 

A interlocutora começa sua réplica enfatizando que é membro da Igreja Católica – sou 

católica –, que deve respeito ao seu pastor maior – devo respeito ao Papa –, mas esse 

pertencimento não é totalitário, ou seja, sua obediência tem restrição, tem modalização – não 

concordo com algumas de suas ideias. Assim, podemos perceber nesse enunciado um embate 

ideológico que revisa a ideia de pertencimento a um determinado grupo. Aqui, vale lembrar 

aquela máxima que diz “estar reunido não quer dizer estar unido”. Indica ainda que é possível 

pertencer parcialmente um determinado grupo religioso; que é possível professar uma fé de 

forma seletiva; que é possível estar numa determinada esfera da comunicação sem cumprir 

com todos seus contratos/normais sociais.  

Esse “pertencimento parcial” é mais difícil de ser praticado, por exemplo, na Igreja 

Protestante (a exemplo da Assembleia de Deus), pois esta parece ter um pastor mais próximo 

(pelo menos em tese), haja vista o pastor tomar conta de um único rebanho, de uma única 

igreja. Desse modo, parece mais fácil para o pastor cuidar, fiscalizar, advertir e acompanhar a 

conduta espiritual e até mesmo pessoal de seus fiéis. Assim, se um fiel cometer algum desvio 

de conduta moral ou religiosa (por exemplo, não aceitar as normas doutrinais daquela 

instituição) logo é advertido e, se for o caso, afastado da assembleia. A igreja exige e cuida 

para que seus membros professem um pertencimento total à doutrina. 

No entanto, na Igreja Católica isso se torna quase impraticável, pois, geralmente, um 

padre fica responsável por várias igrejas ao mesmo tempo, podendo ficar, às vezes, com uma 

Paróquia cercada de dez ou mais comunidades o que pode somar dez ou vinte mil pessoas, 

http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/rosa-rosae-rosam/
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dependendo do bairro. Assim, como acompanhar de forma próxima a vida espiritual de seus 

fiéis? Suspeitamos que seja por causa desse distanciamento entre o pastor e seu rebanho que 

muitos fiéis se sentem mais “livres” para divergirem do pensamento doutrinário do seu pastor, 

apesar de fazer parte do seu rebanho. 

Talvez, por isso, a interlocutora do enunciado em análise se sinta desobrigada a 

concordar com as ideias do Papa, afirmando não vejo nada de condenável, sou casada pela 

segunda vez e não sou nenhuma ‘praga’, ouso dizer que sou melhor do que muito casal não 

divorciado.  

Também parece cômodo para a interlocutora divergir do Papa quando o assunto é 

segunda união, pois ela se encontra vivenciando essa realidade. Sobre isso, Bakhtin (2011, p. 

188) diz que “só vivenciamos efetivamente o peso axiológico da vida quando penetramos nela 

[...]”. Nesse caso, a interlocutora, ao expor sua opinião, está profundamente comprometida 

com o assunto, pois fala a partir de sua experiência e decide aderir à sua própria história em 

detrimento à Igreja. Logo, diverge da catequese do Papa Bento XVI sobre a segunda união. 

Talvez, se a interlocutora ocupasse outra posição – 1º casamento –, sua opinião fosse 

diferente, uma vez que nosso discurso está embebido pelas formações ideológicas que nos 

cercam, ou seja, pelo modo de vida e pelas circunstâncias que vivemos.  

Ao dizer não sou nenhuma ‘praga’, a interlocutora marca esta palavra com aspas. 

Nesse caso, o uso das aspas pode sinalizar a intenção da autora em destacar negativamente a 

palavra ou até mesmo demonstrar ironia, uma vez que reconhece o tom valorativo empregado 

nela. É bastante comum que, na tentativa de se impor um discurso, se rechace(m) outro(s). No 

caso em questão, na tentativa de não condenar os casais que vivem em segunda união, tenta-se 

diminuir o valor dos casais de primeira união, colocando-os sob suspeita: ouso dizer que sou 

melhor católica do que muito casal não divorciado. Nesse sentido, um discurso se impõe 

sobre outro e um tom valorativo reacentua outro. Ou seja, a interlocutora reforça a ideia de 

que o segundo casamento pode dar tão certo (ou mais) do que o primeiro casamento.   

A réplica seguinte não apenas diverge do conteúdo da EASC, mas, sobretudo, a rejeita 

veementemente com palavras e tom valorativo depreciativos.  
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e) A Réplica Comentarista Depreciativa 

 

Diferentemente da réplica sarcástica, na qual o interlocutor satiriza o enunciado 

apresentando uma réplica inusitada sobre o conteúdo abordado, a réplica depreciativa não se 

preocupa com o papel social que o locutor enunciador ocupa, nem com o discurso e/ou esfera 

de circulação do enunciado, apenas tem a intenção de depreciar o outro, seu discurso ou seu 

prestígio social, fazendo uso de palavras grosseiras, palavras ofensivas da honra do outro e/ou 

palavras que põem em suspeita a conduta do outro.   

Figura 9 – A Réplica Comentarista Depreciativa 

 

Fonte:  http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/rosa-rosae-rosam/. Acesso em 24/03/2007. 

 

 

Notemos que a réplica acima começa com uma tréplica ao autor do blog, no caso, 

Reinaldo Azevedo69, que afirmou que o público da EASC seria apenas os católicos (o papa 

falou aos católicos. E ninguém é obrigado a ser católico. Isso, sim, felizmente, é uma 

escolha). Essa discussão sobre o auditório da EASC rendeu várias controvérsias no blog. 

                                                             
69 Jornalista, colunista da Folha e autor de um blog na revista Veja. Católico, discorda de certas posições que a 

Igreja Católica tem adotado como: a  não aceitação de adoção de criança por homossexuais, a exigência 

do celibato sacerdotal obrigatório e a não aceitação da união civil de homossexuais. No entanto, apoia a Igreja na 

defesa da condenação do aborto, inclusive dos anencéfalos. (Cf. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Reinaldo_Azevedo. Acesso 22/10/2016). 

[...] 

http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/rosa-rosae-rosam/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reinaldo_Azevedo
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Concordamos com Volochinov (]1930] 1976, p. 4), quando afirma que “toda situação da vida 

quotidiana possui um auditório”. E mais, “a situação e o auditório determinam a orientação 

social do enunciado” (p. 15). Assim, todo enunciado é concebido em função desse auditório. 

Qual seria, então, o auditório da EASC?  

Na própria Exortação, como é de praxe acontecer, uma vez que faz parte da sua 

composição, existe o endereçamento do documento. Tal informação encontra-se na capa: Ao 

Episcopado, ao Clero, às pessoas consagradas e aos fiéis leigos. Nesse caso, o auditório da 

EASC se restringe unicamente ao público católico. No entanto, na parte introdutória da 

Exortação, o Papa Bento XVI (2007, p. 4-5) faz a seguinte consideração:  

 
No sacramento da Eucaristia, Jesus mostra-nos de modo particular a verdade do 

amor, que é a própria essência de Deus. Essa é a verdade evangélica que interessa a 

todo homem e ao homem todo. Por isso a Igreja, que encontra na Eucaristia o seu 

centro vital, esforça-se constantemente por anunciar a todos, em tempo propício e 

fora dele (opportune, importune: cf. 2 Tm 4,2), que Deus é amor. Exatamente 

porque Cristo se fez alimento de Verdade para nós, a Igreja dirige-se ao homem 

convidando-o a acolher livremente o dom de Deus (Grifos do autor).  

 

Nesse sentido, podemos dizer que a EASC tem em vista dois auditórios: o primeiro é 

estritamente fechado e diz respeito apenas aos membros da Igreja Católica, desde o alto clero 

até os fiéis leigos em geral. O segundo auditório seria todo homem, ou de forma genérica, 

toda a humanidade, isto é, todos aqueles que estão além das fronteiras da Igreja e sobre os 

quais a Igreja se sente na responsabilidade de evangelizá-los.  

Sobre o pertencimento à Igreja Católica, o interlocutor dessa réplica concorda com o 

autor do blog, Reinaldo Azevedo, e diz: É verdade. Ninguém é obrigado, hoje em dia, ser 

católico. Ao afirmar que hoje em dia ninguém é obrigado a ser católico, silencia que 

antigamente, sim, era algo obrigatório. Se assim for, como a religião era imposta às pessoas? 

Geralmente, pelo status que uma religião tinha sobre a outra, pela imposição do estado, 

através da religião oficial, pela tradição da família ou mesmo por convicções pessoais.  

Atualmente, todos esses fatores ainda influenciam na escolha de uma religião, 

principalmente no Ocidente; no entanto, o que se sobrepõe são os interesses pessoais, ou seja, 

o que se pode ganhar (tanto privilégios pessoais quanto espirituais) seguindo essa e não 

aquela religião. Nesse sentido, as pessoas se sentem mais livres para poder escolher, 

sobretudo não escolher, seguir nenhuma religião.   

Após essa discussão inicial sobre o auditório da EASC, o interlocutor se refere ao 

Papa Bento XVI como cardeal Ratzinger. Ao fazer isso, traz à memória que, enquanto 
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cardeal, o Papa foi Prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé70 (1981). Tal Congregação 

é responsável por difundir e defender a doutrina católica diante das ameaças de outras 

doutrinas não aceitáveis pela Igreja Católica. O nome Ratzinger também traz à memória o seu 

passado, haja vista que, quando jovem, no período da II Guerra Mundial, serviu ao exército 

alemão de Hitler, assim como todo jovem da época.   

A intenção do interlocutor ao evocar o nome Ratzinger parecer ser a de “macular” sua 

imagem e atingi-lo enquanto Papa, uma vez que tenta mostrar seu passado “desonroso” ao 

servir a Congregação para a Doutrina da Fé (para muitos uma nova versão da Inquisição) e 

servir ao exército alemão de Hitler. Assim, a evocação desse nome parece pôr em dúvida a 

conduta do Papa, haja vista ser impensável que um Sumo Pontífice tenha participado de 

organizações que atentaram contra a vida de milhares de pessoas, parece algo desconexo, 

inconcebível. Por essa razão, o interlocutor diz: Solene hipocrisia a de Ratzinger, tentando 

mostrar que o Papa seria um embuste ou estaria dissimulando sua verdadeira personalidade. 

No tom dessas palavras percebemos um acento irônico, sarcástico, que põe sob suspeita a 

imagem do Papa perante os fiéis.   

Para o interlocutor, o Papa seria também uma “fraude” porque estaria usando palavras 

de César, ou seja, palavras de homem e não de Cristo, ao tomar a decisão de não admitir no 

Sacramento da Eucaristia os divorciados recasados: (...) logo suponho que a decisão seja, 

como todas, histórica, de César e não de Cristo. O interlocutor ainda afirma que Cristo não 

teria falado, em nenhum lugar, suponhamos, na Bíblia, sobre o divórcio e que esta prática está 

presente na cultura judaica. Supomos que o interlocutor diz isso por pura negação ou talvez 

por falta de conhecimento, haja vista estão expressamente na Bíblia – livro 

inquestionavelmente cristão – as palavras de Jesus sobre esse assunto: 

 

Os fariseus vieram perguntar-lhe para por à prova: ‘é permitido a um homem rejeitar 

sua mulher por um motivo qualquer?’ respondeu-lhe Jesus: ‘Não leste que o 

Criador, no começo, fez homem e mulher e disse; Por isso, o homem deixará seu pai 

e sua mãe e se unirá à sua mulher; e os dois formarão uma só carne? [...] Portanto, 

não separe o homem o que Deus uniu. Disseram-lhes eles: Por que, então, Moisés 

ordenou dar um documento de divórcio à mulher, ao rejeitá-la? Jesus respondeu-

                                                             
70 Foi criada em 1542, pelo Papa Paulo II, com a função de velar sobre a fé católica para que esta florescesse e se 

desenvolvesse por toda a parte tendo a missão de banir qualquer perversão herética. Passou por várias reformas e 

denominações. Em 1988, o Papa João Paulo II dispôs uma nova organização de toda a Cúria Romana, na qual se 

determinava melhor a função, as competências e as normas da Congregação para a Doutrina da Fé. Esta 

Congregação é bastante criticada porque muitos alegam que ela seria uma versão atualizada da chamada Santa 

Inquisição, que teria mandado enforcar, matar ou queimar vivo quem se opusesse a doutrina católica na Idade 

Média (Cf. 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_pro_14071997_po.html.a 

Acesso em 22/08/2016).  

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_pro_14071997_po.html.a
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lhes: ‘É por causa da dureza de vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio 

das mulheres; no começo não foi assim’ [...] (MATEUS 19, 3-12); 

 

Em casa, os discípulos fizeram perguntas sobre o mesmo assunto. E ele disse-lhes: 

‘Quem repudia sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. 

E se a mulher repudia o marido e casa com outro, comete adultério (MARCOS 10, 

1-11). 

 

Todo o que abandonar sua mulher e casar com outra, comete adultério; e quem se 

casar com a mulher rejeitada, comete adultério também (LUCAS 16, 18); 

 

A mulher suplicou: ‘Senhor, dá-me desta água, para que eu já não tenha sede e nem 

vir aqui tirá-la’. Disse-lhe Jesus: ‘Vai, chama teu marido e volta cá’. A mulher 

respondeu: ‘Não tenho marido’. Disse-lhe Jesus: ‘Tens razão em dizer que não tens 

marido. Tiveste cinco maridos, e o que agora tens não é teu. Nisto disseste a 

verdade’ (JOÃO 4, 15-17).   

 

   

Essas passagens bíblicas mostram que o assunto do divórcio vinha sendo debatido 

desde a época de Jesus, principalmente pelos judeus, que seguiam ferreamente os 

mandamentos de Moisés. Com essas palavras, Jesus aponta que foi por causa da dureza do 

coração do homem (segundo os relatos bíblicos, a sua persistente desobediência aos 

mandamentos e à voz de Deus) que Moisés (considerado superior a Jesus pelos judeus) 

tolerou o divórcio, mas essa não era uma prática dos primeiros povos (no começo não era 

assim), nem deveria ser do povo cristão da época de Jesus. Logo, não é natural a falta de 

conhecimento do interlocutor ao dizer que Jesus não tratou do assunto. Como o interlocutor se 

diz católico, espera-se que o conhecimento sobre esse assunto lhe seja familiar.   

Pelo que mostra a tradição, a doutrina cristã católica está ancorada nessas palavras 

bíblicas e por isso não admite o divórcio, mas somente a declaração de nulidade do 

matrimônio (capítulo 3). Por isso, cremos que a afirmação feita pelo interlocutor comentarista 

de que Jesus não tratou do assunto é mais uma forma de negar, ou seja, protestar contra a 

posição do Papa na EASC.  

O interlocutor se mostra bastante irritado com a decisão expressa na EASC com 

relação aos casais de segunda união, ao mesmo tempo em que revela um sentimento de culpa 

por saber que não pode comungar nem pode seguir mais a tradição católica da sua família, o 

que revela uma dupla exclusão: da Igreja e da família. Ele expressa esse sentimento no trecho, 

a seguir:  

 

[...] pela primeira vez em milênios, um varão da família não será enterrado na 

tradição dos seus antepassados - porque considera que cometeu um erro ao casar-se 

jovem - me casei (pela primeira vez, e esse foi o meu pecado, minha concessão, meu 

erro...tivesse deixado minha aventura juvenil passar pelo cartório somente, estaria 

aos domingos comungando em Cristo agora não posso mais).  
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Juntamente com esse sentimento de culpa vemos um sentimento de amargura, de 

arrependimento, de tristeza por ter que se afastar da Comunhão do Corpo de Cristo em 

detrimento da escolha que fez anos atrás (casamento na juventude). Ele sente que sua situação 

é irremediável. Assim, cabe a ele atacar e se defender da própria Igreja em que congregava.  

Ele começa dizendo – tendo decidido, no fundo de minha alma, não ser mais católico, 

não devo a esse velho hipócrita respeito algum. O primeiro insulto que o interlocutor faz é ao 

Papa Bento XVI, adjetivando-o de velho hipócrita, duas palavras estigmatizadas socialmente. 

A primeira porque fere a linguagem do politicamente correto e a segunda porque mancha a 

reputação de uma pessoa perante a sociedade.  

A linguagem politicamente correta é a expressão que se tem usado atualmente para 

tentar combater a identidade de minorias (mulheres, negros, homossexuais, gordos, doentes, 

deficientes etc.) que são discriminadas, ridicularizadas, menosprezadas socialmente. Como 

diz Bakhtin (2011, p. 309), “por trás de cada texto está o sistema da linguagem”. Essa 

linguagem regula e modela nossos sentimentos, emoções. Cada palavra carrega um tom 

valorativo, dependendo da situação onde ela foi envolvida, mergulhada, uma vez que não são 

apenas palavras o que dizemos, mas verdade ou mentira, acusação ou defesa, inclusão ou 

exclusão (VOLOCHINOV, [1930]1976). E mais, não existe palavra neutra ou objetiva. Toda 

palavra, como ensina Bakhtin (2011), é assinalada por uma apreciação social.  

Existem alguns termos difundidos na sociedade que sinalizam uma mudança do que 

seria “errado” para o que seria “politicamente correto”: preto, negro (afrodescendente); 

aleijado, perneta (pessoa com deficiência); mongoloide, retardado (deficiente intelectual ou 

pessoa com distúrbio neuropsicológico); bicha, veado, gay (homossexual) e assim por diante. 

Sabemos, no entanto, que não basta mudar a linguagem para que a discriminação deixe de 

existir. Nem se pode cair em dois extremos. O primeiro é achar que tudo é preconceito e não 

considerar que a palavra exerce sua função dependendo do contexto, do uso da língua pelos 

falantes. O segundo extremo é achar que tudo pode ser dito, sem pensar nas consequências 

que o peso axiológico da palavra assume em determinada situação.  

No caso em análise, dizer “não devo a esse velho hipócrita respeito algum” pode soar 

como ofensa porque o tom valorativo é depreciativo. A palavra velho, nessa situação, não foi 

empregada para se referir à idade do Papa (na época com 78 anos), mas para depreciar seu 

comportamento considerado conservador, suas ideias consideradas retrógradas, ultrapassadas 

para esse mundo moderno, principalmente sobre o tema do casamento e da família. A palavra 

velho atinge diretamente o Pontificado do Papa e o situa como antiquado para os tempos 
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modernos. Já a palavra hipócrita atinge sua honra, sua imagem como cidadão e como pastor, 

pondo em dúvida sua idoneidade moral para guiar um rebanho tão grande e universal como é 

o da Igreja Católica. Afinal de contas, quem confiaria o comando de uma igreja a uma pessoa 

com reputação questionável, principalmente se a pessoa for um hipócrita, falso, dissimulado? 

O interlocutor continua seu ataque depreciativo: Logo, se fosse honesta (a decisão de 

excomungar) afirmaria uma excomunhão geral que o bispo de Roma, covardemente, não 

assume [...].  Segundo tal afirmação, o Papa é covarde porque não assume tomar providências 

mais rígidas, decidindo pela excomunhão de todos os casais de segunda união. Para o 

interlocutor, só uma excomunhão geral seria honesta. No entanto, parece que esta não é a 

proposta da EASC, visto que ela defende que os casais de segunda união continuam fazendo 

parte da Igreja e que sua comunhão deve ser espiritual (com orações) e não na forma de 

espécie (Corpo e Sangue de Cristo segundo a tradição cristã católica).  

Por fim, o interlocutor termina sua réplica elevando o tom das palavras e de sua 

insatisfação de não poder receber a Comunhão, insinuando vários crimes que os bispos e 

padres da Igreja teriam cometidos:  

 

Malditos bispos, malditos padres – não poderei seguir a religião de meus 

antepassados por um erro...ao menos não matei, não mutilei, não estuprei crianças, 

não me entreguei ao pecado da vaidade, não concedi nunca nada a nazistas, fascistas 

e comunistas, não fiz acordos espúrios, não salvei Megeles nem Papons nem 

Priebkes nem ninguém.  

 

 

No dicionário on-line de Português71, a palavra “maldito” significa aquele que exerce 

influência nefasta; que tem má índole. Em latim,72 male, “mal” e dicere, “dizer”, juntas 

formaram maledicere, que inicialmente significava apenas “falar mal de alguém”, porém, com 

o cristianismo, seu significado passou a ter o peso de execração, de afastamento do que é 

sagrado e correto.  

Na tradição cristã, as Escrituras mostram que a maldição é uma consequência do 

pecado e da quebra de aliança com Deus. Aquele que permanecesse em Deus e observasse 

seus mandamentos teria a promessa de muitas bênçãos.  

 

                                                             
71 Cf. http://www.significadodepalavra.com.br/Maldito. Acesso em 22/09/2016. 

72 Cf. http://origemdapalavra.com.br/site/palavras/maldicao/. Acesso em 22/09/2016. 

 

http://www.significadodepalavra.com.br/Maldito
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Se obedeceres fielmente à voz do Senhor, teu Deus, praticando cuidadosamente 

todos os seus mandamentos que hoje te prescrevo, o Senhor, teu Deus, elevar-te-á 

acima de todas as nações da terra. Estas são as bênçãos que virão sobre ti, e te 

tocarão, se obedeceres à voz do Senhor, teu Deus. Serás bendito na cidade e bendito 

nos campos.  (DEUTERONÔMIO, cap. 28, v. 1-4).  

 

 

Para cada bênção também existe uma maldição para aquele que não obedecer 

fielmente à voz do Deus de Israel.  

 

Mas se não obedeceres à do Senhor, teu Deus, se não praticares cuidadosamente 

todos os seus mandamentos e todas as suas leis que hoje te prescrevo, virão sobre te 

e te alcançarão todas estas maldições: serás maldito na cidade e maldito nos campos 

(DEUTERONÔMIO, cap. 28, v. 15-4).  

 

 

Assim, a maldição é uma forma de castigo, de punição ao transgressor. Desse modo, 

chamar alguém de maldito ou amaldiçoado é uma ofensa considerada grave (no âmbito 

cristão), pois é o mesmo que dizer que a pessoa está afastada, excomungada da comunhão 

com Deus. Parece que a intenção do interlocutor dessa réplica é justamente a de amaldiçoar 

quem o “excomungou” da Igreja Católica. O tom apreciativo das palavras é de insatisfação, 

indignação, protesto. 

Além de chamar de malditos os bispos e padres, o interlocutor se defende dizendo que 

não cometeu nenhum crime. No entanto, ao se defender, acusa, pois ao dizer que ele não 

cometeu crimes, parece querer atingir a Igreja Católica, acusando-a de matar, de mutilar, de 

estuprar crianças e de se entregar ao pecado da vaidade. Apesar de estarem no tom afirmativo, 

tais imputações de crimes são acusações genéricas, sem o compromisso de apresentar mais 

elementos que deem veracidade a tais afirmações. O interlocutor parece trazer à tona fatos 

noticiados pela mídia sobre possíveis práticas imorais que a Igreja Católica teria cometido. No 

entanto, como não há referência séria sobre quem cometeu tais crimes, contra quem, quando, 

onde, as afirmações do interlocutor perdem forças, ficando apenas no âmbito da acusação.   

O interlocutor termina sua réplica dizendo que não se envolveu com nazistas, fascistas 

e comunistas e não fez acordos espúrios, supondo que a Igreja foi quem tomou tais atitudes. 

Também diz que não salvou Megeles (conhecido como o "Anjo da Morte" do campo de 

concentração de Auschwitz), nem Papon (considerado colaborador do regime Nazista da 

Segunda Guerra Mundial, tendo sido condenado por crimes contra a Humanidade), nem 

Priebkes (teria sido capitão de uma organização paramilitar ligada ao partido nazista e a Adolf 

Hitler). Mais uma vez, o interlocutor se defende acusando.   
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Vale destacar que os comentários postados nesse blog são regulados pelas normas de 

publicação impostas pela revista VEJA. Antes dos comentários, o internauta depara com a 

seguinte informação: 

 

Figura 10 – Aprovação de comentários na Revista VEJA 

 

Fonte: http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/rosa-rosae-rosam/. Acesso em 24/03/2007. 

 

Como se pode observar na figura acima, o leitor que queira se informar melhor sobre 

as regras de aprovação de comentários deve seguir a indicação: “Conheça as regras para 

aprovação de comentários no site de VEJA”. Ao clicar nesse link, o leitor é direcionado a 

outra informação:  

 

Figura 11 - Regras gerais para publicação de comentários no site da VEJA 

 

Fonte: http://veja.abril.com.br/aprovacao-comentarios.shtml. Acesso em 24/03/2007. 

http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/rosa-rosae-rosam/
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Apesar das regras apresentadas na figura 11, identificamos no corpus coletado nesse 

site vários comentários com termos considerados ofensivos, como: “nojento”, “seu bosta”, 

“safado”, “frustrado”, “mané”, “anta”, “múmia”, “esclerosado”, “trouxa”, dentre outros. 

Assim, curiosamente, questionamos o motivo pelo qual essas expressões “escaparam” e foram 

publicadas. Se as regras de aprovação são taxativas ao afirmar que não aprovam termo 

vulgares e palavrões: dos leves aos pesados, qual seria, então, o motivo do moderador do 

blog ou do site da VEJA em ter aceitado publicar o comentário que estamos discutindo? Será 

que o moderador não considerou ofensivas as palavras (velho hipócrita, maldito, acusação de 

crimes) usadas pelo internauta? Será que o moderador considera tais palavras e acusações 

legítimas? Será que o moderador do blog realmente checa todos os comentários que lhes 

chegam, haja vista a grande quantidade de comentários que o assunto gerou? 

Nossa hipótese para as questões acima é de que o Portal VEJA não censurou e 

reproduziu o comentário em análise porque talvez tenha se sentido contemplado/representado 

nesse comentário, ou seja, supomos que houve adesão por parte da Revista ao discurso do 

interlocutor comentarista. E mais, o Portal queria polemizar a informação para garantir a 

audiência e consequentemente, o lucro. Sabemos ainda que o suporte onde o discurso é 

divulgado pode influenciar o modo de dizer. Assim, suspeitamos que o comentário aqui 

analisado dificilmente seria publicado se o modo de divulgação fosse o impresso (é claro que 

depende da linha editorial do impresso). Não queremos dizer com isso que seria possível 

“ofender” alguém num determinado suporte e em outro não. O que queremos dizer é que, no 

comentário on-line, há uma maior liberdade de expressão, haja vista os sujeitos participantes 

do diálogo interagirem à distância e por isso se sentirem mais “livres” para dizerem “quase” 

tudo a quem quer que seja, pois, geralmente, não se conhece o interlocutor e isso pode dar 

uma sensação de proteção, de preservação da face. Além disso, não há uma exigência rigorosa 

para se publicarem comentários, sejam em blog, site, fóruns, salas de bate-papo etc., como 

mostram os dados.  

Já o modo de dizer numa revista ou jornal, por exemplo, parece ser mais regulado, 

pois, geralmente, o texto do locutor passa por um corpo editorial que avalia preliminarmente a 

pertinência (ou não) do texto a ser publicado, define as normas de publicação, os critérios de 

avaliação, a revisão dos textos etc. Nesse sentido, dependendo da linha editorial da revista ou 

do jornal, não se aceitam termos ofensivos como os que foram publicados no comentário em 

análise. Ademais, a publicação numa revista ou jornal exige um compromisso maior com a 

veracidade da informação.  
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Por fim, a réplica depreciativa em análise se deu através da desvalorização da figura 

do Papa, do clero em geral e da Igreja Católica. O interlocutor se utilizou de afirmações e 

acusações genéricas, sem força de crédito, uma vez que não houve o compromisso de provar, 

recorrendo à memória discursiva para tal. Isso demonstra que nenhum meio de divulgação é 

neutro em relação ao tratamento da informação a ser divulgada. Sempre há conflitos de 

interesses, sempre há luta pelo poder, sempre há adesão ao discurso do outro ou refutação 

dele.  

A réplica que segue reveste o discurso do locutor com palavras alheias e tenta com 

isso gerar um novo enunciado, marcado pela fusão da palavra alheia com a palavra do locutor 

e a palavra do interlocutor.  

 

f) A Réplica Comentarista Reproduzida 

 

“Falamos sempre através da palavra dos outros” (PONZIO, 2008, p. 101). Assim, 

nesse tipo de réplica, o discurso do outro é ativado e a palavra do locutor divide espaço com 

outra(s) voz(es). A palavra alheia traz consigo o seu tom valorativo que assimila, reelabora e 

reacentua o discurso do locutor, gerando novas ressignificações. Vejamos.  

 

Figura 12 – A Réplica Comentarista Reproduzida 

 

       Fontehttps://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070501154938AAxwQcp&page=4. 

Acesso em 02/02/2007 

 

https://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070501154938AAxwQcp&page=4
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A réplica começa, na verdade, como uma tréplica, pois responde a um enunciado 

postado pelo interlocutor que a precede. Vejamos um trecho do que o interlocutor precedente 

dizia:  

 

Em italiano a palavra “piaga”, não é praga em portugues.  É chaga, ferida, 

machucado. É neste sentido que o papa disse "piaga".  Não sei se vc vive numa 

familia cujos pais se separaram, mas quem vive sabe, o quanto é dificil para os 

filhos esta situação, na maioria dos casos, são lares defeitos, sonhos interrompidos” 

[...] Quando um casal vai ate o padre para celebrar seu matrimônio, estão fazendo 

um voto a Deus de que? De viver o amor, a fidelidade, na alegria e na tristeza, na 

saude e na doença "por todos os dias de nossas vidas", é o que eles dizem, perante 

Deus. E eu te pergunto, vc faz um voto a Deus e o rompe, então tudo bem, vc arque 

com as consequencias, mas seus filhos tb vao arcar, sua esposa, sua familia toda, 

seus amigos, seu lar. 

(Fontehttps://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070501154938AAxwQc

p&page=4. Acesso em 02/05/2007).  

 

 

 

O interlocutor precedente se denomina Frei Beto. Não sabemos se o perfil é 

verdadeiro, mas considerando que seja, é uma pessoa bastante conhecida no Brasil e no 

exterior. Nasceu em Belo Horizonte (MG), estudou jornalismo, antropologia, filosofia e 

teologia. É frade dominicano, escritor, autor de vários livros, recebeu inúmeros prêmios pelas 

suas obras e pelo trabalho social que desempenha junto aos movimentos sociais. Atualmente 

colabora com vários jornais, revistas, sites e blogs, no Brasil e no exterior73. 

Sua posição sobre o assunto debatido é a de que houve um erro de tradução e a tão 

famigerada palavra “praga” seria “chaga”, alegando que é uma “ferida” para os filhos a 

separação dos pais, causando lares desfeitos e sonhos interrompidos. Ele também defende a 

fidelidade ao compromisso que o casal assume no momento do casamento: ser fiel um ao 

outro na alegria, na tristeza, na saúde e na doença por todos os dias da vida. E mais, lembra 

que esse compromisso é um voto que se faz perante Deus e que se alguém o romper, deve 

arcar com as consequências.   

O discurso de Frei Beto coaduna-se com o que a Igreja defende, ou seja, houve um 

erro de tradução da palavra “praga”, como veremos na réplica especializada, e o casamento é 

um compromisso que se faz diante do próprio Deus e que a infidelidade ao cônjuge também 

seria uma infidelidade a Ele. 

                                                             
73 Cf. http://www.freibetto.org/index.php/perfil. Acesso em 22/09/2016.  

 

https://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070501154938AAxwQcp&page=4
https://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070501154938AAxwQcp&page=4
http://www.freibetto.org/index.php/perfil
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Pensamos que foram essas palavras do Frei Beto que motivaram a interlocutora a 

manifestar discursivamente seu ponto de vista. Ela discorda das palavras do frei e diz que 

lares desfeitos e sonhos interrompidos são os casamentos de aparências que a Igreja quer 

manter. Além disso, é impraticável, segundo a interlocutora, apanhar do marido vagabundo, 

cachaceiro e ver os filhos apanharem e passarem fome, sustentar marido vagabundo e 

mesmo assim manter um casamento por causa da dita fidelidade prometida no altar, ou porque 

simplesmente o papa quer. 

Essas palavras da interlocutora soam como um depoimento. Ela parece falar do que 

lhe é próprio, do que experimentou. O tom emotivo-volitivo é também de reprovação, pois vê 

como absurdas as palavras de Frei Beto e desabafa num sentimento de revolta.   

 Ela ainda traz à memória que o Papa Bento XVI já se envolveu em outras polêmicas, 

numa das quais teve que se retratar com os muçulmanos 74 e ainda afirma que a Igreja, com 

esse Papa, ficará vazia de fiéis, pois ele, segundo a autora, é contra divorciado, quem usa 

camisinha, contra gays, trazendo também à memória outros discursos e outros sujeitos 

interpelados pela Igreja.  

A réplica ainda é formada por outras vozes que são trazidas pela interlocutora. 

Primeiramente, traz o discurso bíblico ao afirmar que chaga seria aquilo que sai da boca, 

argumentando que o Papa deveria tomar mais cuidado sobre aquilo que fala. Ao dizer isso, a 

interlocutora faz menção ao que disse Jesus para os fariseus, quando o interrogavam sobre o 

hábito dos discípulos de comer sem lavar as mãos: Não é aquilo que entra pela boca que 

mancha o homem, mas aquilo que sai dele (MATEUS 15,11).  

Notemos que a interlocutora opta por introduzir as palavras de Jesus através do 

discurso indireto livre. Nesse caso, não há marcas que indiquem a separação entre a fala dela 

e a fala de Jesus, como verbo de elocução ou sinais de pontuação. Assim, o discurso bíblico 

está imbricado de tal forma que se confunde com o discurso da interlocutora.  

Ao usar essa estratégia, a interlocutora ressignifica as palavras de Jesus para atender 

seu próprio interesse, que é criticar as palavras do Papa. Assim, ela atualiza o discurso, pois 

dá outro significado ao texto e o direciona a outro sujeito.  

                                                             
74 A interlocutora está fazendo referência ao episódio ocorrido em 12 de setembro de 2006, quando em viagem à 

Alemanha, o Papa Bento XVI discursou em uma universidade. No seu discurso, ele citou as críticas ao profeta 

Maomé feitas pelo imperador bizantino Manuel 2º, que disse que o profeta só trouxe o mal e que queria 

disseminar pela espada a fé que ele pregava. Os líderes islâmicos consideraram que a fala do Papa retratou a 

religião corrompida pela violência e isso gerou protestos no mundo mulçumano.   
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Outra maneira de a autora da réplica reproduzir o discurso é atribuir a terceiros o seu 

próprio discurso, ou seja, afirmar que alguém (no caso, Cristo, Deus e a Igreja) disse o que ela 

diz ou pensa. Vejamos os trechos: 

 

[...] acho que a máxima que Cristo no ensinou foi amar o próximo [...] 

[...] tenho certeza que deus quer que vivamos uma vida plena de alegrias e 

felicidades [...] 

[...] não acontecerá se nos mantivermos em um casamento infeliz e de aparências só 

porque o papa e a igreja católica quer [...] 

 

Nesse caso, a autora manipula a sua própria palavra para que ela se transforme em 

palavra alheia, ou seja, o que geralmente acontece é uma manipulação da palavra alheia para 

reacentuá-la como se fosse minha; para citá-la como um discurso de autoridade que confirma 

o meu discurso; ou para se isentar de qualquer responsabilidade indesejada, atribuindo ao 

outro o discurso. Aqui acontece o contrário: a autora manipula a sua palavra para que esta seja 

vista como palavra do outro. Isso também é uma forma de poder, de ideologia, pois para dar 

credibilidade a sua voz, se disse que essa voz é do outro.   

Assim, quando a interlocutora diz que a máxima de Cristo é amar o outro, ela submete 

esse outro, no caso Cristo, ao seu discurso. O mesmo se dá quando diz que tem certeza de que 

Deus quer que as pessoas sejam felizes, alegres. E que a Igreja quer que as pessoas vivam um 

casamento de aparências. Esses discursos da interlocutora refletem seus próprios 

pensamentos, sentimentos e desejos e embora tenham ancoragens na memória discursiva das 

pessoas, não se pode atribuir de fato aos sujeitos interpelados (Cristo, Deus, Igreja), pois cada 

um enuncia de lugares discursivos diferentes, com propósitos diferentes e aqui não podem ser 

tomados como semelhantes. 

Vejamos as situações de produção do dizer da interlocutora e de Cristo. A 

interlocutora, ao dizer que [...] acho que a máxima que Cristo no ensinou foi amar o próximo 

[...], põe o amor ao próximo como parâmetro de vida, logo, nada estaria acima desse 

“mandamento do Senhor”, nem mesmo a Igreja.  

Cristo, por sua vez, segundo as Escrituras, ao falar sobre o amor ao próximo, diz a 

partir da seguinte situação: Ele foi interrogado pelos saduceus que queriam pô-lo à prova, 

sobre a ressurreição dos mortos. Ao respondê-los, Jesus os envergonhou e esses ficaram 

cheios de admiração. Vendo tal situação, os fariseus também queriam experimentar Jesus e o 

interrogou sobre qual seria o maior mandamento. Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus de 

todo teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro 
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mandamento. E o segundo, semelhante a este, é – amarás teu próximo como a ti mesmo 

(MATEUS 22,34).   

Nesse contexto, ao afirmar que Jesus ensinou o amor ao próximo, a interlocutora o 

coloca acima de tudo, mas no contexto bíblico, o primeiro e maior mandamento é o amor 

intransigente a Deus (de todo coração, de toda alma, de todo espírito). E mais, o amor ao 

próximo de que Jesus fala é um amor considerado ágape, ou seja, um amor divino, 

incondicional e com sacrifícios, isento de conotações sexuais, segundas intenções, malícias e 

interesses pessoais. Por isso, Jesus diz que é semelhante ao primeiro mandamento, ou seja, tão 

exigente quanto.   

Mas ao fazer das suas palavras a palavra de Jesus, a interlocutora quer nos levar a crer 

que seu discurso é, na verdade, o discurso do outro (no caso Cristo) e aqui ela está apenas o 

traduzindo. No entanto, ao fazer uso da sua palavra como se fosse palavra alheia, a 

interlocutora se arrisca a ser desmascarada, a ser desmentida, ou até mesmo a ser glorificada 

se de fato o outro lhe dê razão, corroborar o seu discurso.  

No entanto, se é sempre um risco abrir espaço no discurso para a voz do outro, risco 

maior é atribuir ao outro aquilo que pertence às suas próprias convicções, aos seus próprios 

interesses e as suas próprias ideologias, principalmente quando esse outro é uma divindade 

(Cristo), que não opera com os mesmos mecanismos de defesa (o discurso, a palavra, a 

réplica) que os demais interlocutores na comunicação discursiva. Logo, como se defenderá 

das palavras ou dos discursos que lhes são atribuídos?  

Sabemos que a Igreja, enquanto “porta-voz de Deus”, tem a missão de defender e 

atestar se tal discurso procede ou não do Divino. No entanto, por limitações óbvias, ela não 

tem condições de verificar tudo o que é dito e atribuído ao Divino. Nesse sentido, pela 

ausência imediata do outro a quem a interlocutora se dirige no momento do discurso, aquilo 

que é dito por ela ganha status de verdade. Quando diz, por exemplo, que Deus quer a 

felicidade das pessoas, mas que isso não é possível porque a Igreja e o Papa querem que as 

pessoas vivam num casamento de aparências, a interlocutora imputa à Igreja a condição de 

infelicidade de alguns casais. E mais, diz que a Igreja não permite a separação e isso pode 

colocar a vida dos cônjuges e filhos em risco. 

No entanto, se olharmos para os documentos da Igreja, inclusive para a própria 

Exortação Apostólica do Papa Bento XVI (2007, p. 48), veremos que a Igreja considera a 

possibilidade da separação, inclusive com a permissão da comunhão. Vejamos: 
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Caso não seja reconhecida a nulidade do vínculo matrimonial, e se verifiquem 

condições objetivas que tornem realmente irreversível a convivência, a Igreja 

encoraja esses fiéis a esforçarem-se por viver a sua relação segundo as exigências da 

lei de Deus, como amigos, como irmão e irmã; desse modo poderão abeirar-se da 

mesa eucarística, com os cuidados previstos por uma comprovada prática eclesial.  

 

 

Papa Francisco (2016, p. 137) ainda acrescenta: 

  

Em alguns casos, a consideração da própria dignidade e do bem dos filhos exige pôr 

um limite firme às pretensões excessivas do outro, a uma grande injustiça, à 

violência ou a uma falta de respeito que se tornou crônica. É preciso reconhecer que 

há casos em que a separação é inevitável. Por vezes, pode tornar-se até moralmente 

necessária, quando se trata de defender o cônjuge mais frágil, ou filhos pequenos, 

das feridas mais graves causadas pela prepotência e a violência, pela humilhação e a 

exploração, pela alienação e a indiferença. Mas deve ser considerado um remédio 

extremo, depois que se tenham demonstrado vãs todas as tentativas razoáveis.  

 

 

Assim, ao dizer que a Igreja e o Papa querem que as pessoas vivam num casamento 

infeliz, com atos de violência, isso é uma posição da autora da réplica, não da Igreja, ou do 

Papa, como mostram os documentos apresentados. Sabemos que, às vezes, existe um abismo 

entre o que diz a teoria e o que de fato funciona na prática. No entanto, a autora da réplica 

introduz na sua palavra uma intenção oposta à intenção alheia, ou seja, o que ela diz sobre a 

Igreja vai de encontro ao que a Igreja diz sobre si mesma. 

Por fim, a reprodução da fala alheia coloca-se numa relação dialógica de pontos de 

vista diferentes, de entonações diferentes, de ideologias diferentes. Logo, na reprodução do 

discurso alheio, a intenção de um penetra no outro e assim vice-versa.  

A réplica, a seguir, mostra que o interlocutor se marca como evangélico batista e 

mesmo não fazendo parte do grupo que estava sendo implicado no momento (o catolicismo), 

ele quer deixar registrada a sua opinião.  

 

g)  A réplica Comentarista Atravessada 

 

Ao responder a réplica convocatória, muitos internautas faziam questão de marcar 

discursivamente o lugar sócio-histórico-religioso que ocupavam: alguns se diziam católicos, 

outros se diziam sem nenhum engajamento religioso, outros se diziam evangélicos etc. Na 

réplica atravessada, que agora analisamos, o interlocutor “atravessou ideologicamente” a 

fronteira da sua esfera (cristão protestante) e se expõe na esfera “inimiga” (cristão católico), 

para deixar registrado seu ponto de vista sobre o tema em discussão.  
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Figura 13 – A Réplica Comentarista Atravessada 

 

                        Fonte: http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/rosa-rosae-rosam/. Acesso em 

24/03/2007. 

 

 

 

Assim como acontece na réplica reproduzida, o interlocutor dessa réplica inicia sua 

fala apoiando-se na fala de outro comentarista: você foi ótimo ao lembrar que o Papa fala aos 

católicos. Ao lembrar que o Papa fala aos católicos, o interlocutor pede “perdão” a estes e se 

“intromete” num tema que, em tese, interessaria apenas aos católicos.  

O interlocutor diz que concorda com o Papa, mas essa concordância se dá apenas 

nessa matéria. No entanto, ele não deixa claro sobre qual ponto da matéria ele concorda, haja 

vista estarem em discussão pelo menos dois pontos: a (não) permissão da comunhão aos 

casais de segunda união; os casais de segunda união são ou não uma “praga”.  

Sem explicar melhor sobre qual(is) seria(m) o(s) ponto(s) de sua concordância com o 

documento do Papa, o interlocutor parece fugir da temática abordada no momento e fala de 

maneira genérica sobre a “queda” do catolicismo. Para ele, quem causou tal queda foi o 

próprio católico, isentando assim, os evangélicos. Desse modo, a réplica desse interlocutor 

parece ter a intenção de responder “aquele padre”, que possivelmente acusou os evangélicos 

por alguma  “problemática” da Igreja Católica. 

O comentário do interlocutor ainda mostra a histórica rivalidade entre a Igreja Católica 

e as demais denominações protestantes. Toda vez que seus membros se encontram há sempre 

o que dizer um para o outro e, geralmente, se diz acusando, negando, defendendo, atacando. 

Sempre há uma autoafirmação entre os dois lados. Cada uma quer se impor e se consolidar 

como a Igreja de Cristo. É claro que existem aqueles membros (tanto da Igreja Católica como 

http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/rosa-rosae-rosam/
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das Igrejas Protestantes) que já conseguem superar essas rivalidades e mantêm um diálogo 

amistoso, no entanto, isso ainda está longe de ser a maioria.  

 Ao atravessar, no sentido discursivo-ideológico, a fronteira de sua esfera religiosa (o 

protestantismo) e pisar no terreno “inimigo”75 (catolicismo), o interlocutor se arrisca a criar 

um ambiente de animosidade, pois, embora concorde com o Papa, essa concordância se dá de 

maneira muito sutil e vaga. Seu discurso, na verdade, é mais para rechaçar os católicos do que 

concordar com eles.  

E mais, afirma que os católicos se meteram em muita confusão. Não sabemos sobre 

qual confusão o interlocutor se refere, haja vista ele falar de forma genérica, vaga. No entanto, 

como o assunto em discussão no blog era sobre o casamento, provavelmente o interlocutor 

esteja se referindo aos assuntos relacionados a esse tema, como o aborto, o uso de 

anticoncepcional, o divórcio, a castidade, dentre outros. Esses assuntos geralmente causam 

“confusão” entre os que são contra e os que são a favor da forma como a Igreja Católica 

conduz tais assuntos na ordem religiosa. Assim, supomos que tal confusão a que ele se refere 

esteja relacionada a abordagem dessas temáticas.  

Ao afirmar que os católicos precisam voltar a ser católicos, mais uma vez o 

interlocutor não esclarece essa ideia, uma vez que não expande seu posicionamento. Talvez 

ele queira dizer que os católicos se distanciaram de seu pensamento conservador, do 

dogmatismo, da rigidez das práticas religiosas. Supomos, então, que voltar a ser católico 

significa voltar ao conservadorismo e combater as ideias progressistas, liberais que a Igreja 

possa ter, pois, para alguns católicos, e até pessoas de outros segmentos religiosos, as 

perspectivas modernas (seja na liturgia, nas práticas religiosas, nos ensinamentos) podem 

levar a Igreja à perdição, a se distanciar de suas origens.  

Por fim, nesse encontro atravessado entre o interlocutor evangélico e o texto católico, 

tem-se uma réplica que parece concordar com o Papa, mas que ataca a Igreja; um sujeito que 

se arrisca no terreno alheio, mas não expande seu posicionamento; um apelo para que os 

católicos voltem às suas origens, dando a entender que o interlocutor aprova o catolicismo 

mais  conservador.   

 A seguir, apresentamos a réplica especializada, esta se coloca como “autoridade” no 

assunto e buscar convencer o leitor que há uma verdade por trás dos fatos.   

                                                             
75 É conhecida de todos a disparidade religiosa entre o catolicismo e o protestantismo. Ambas as instituições não 

convivem harmoniosamente porque discordam veementemente de vários pontos doutrinais e teológicos do 

cristianismo. Apesar de apresentarem alguns pontos convergentes (como por exemplo, fé na Trindade Santa), os 

pontos divergentes (como por exemplo, intercessão dos santos, o culto de imagem, a versão bíblica) são sempre 

um empecilho para se manter uma boa aproximação.  
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h) A Réplica Comentarista Especializada 

 

O comentário está disponível para todos os sujeitos que queiram responder ao 

enunciado. No entanto, alguns sujeitos se colocam como os interlocutores “autorizados” para 

comentar o assunto. Assim, o lugar que o sujeito ocupa na sociedade pode interferir na 

recepção do enunciado, ou seja, quanto maior o status do cidadão, maior a probabilidade de 

ele ser ouvido, comentado, acreditado.  

Vejamos, a seguir, a resposta de um bispo da Igreja Católica, o bispo Dom João Bosco 

de Faria, de Patos de Minas/MG, um dos primeiros religiosos a falar sobre o assunto na 

época: 

 

Figura 14– A Réplica Comentarista Especializada 

Bento XVI não escreveu "O divórcio é uma praga" 

Dom João Bosco Oliver de Faria - Bispo de Patos de Minas 

Um cochilo, ou o cansaço do tradutor, levou-o a confundir uma palavra italiana com uma semelhante 

em português. A palavra portuguesa "praga" em italiano se diz: "peste". E "piaga" em italiano significa 

"CHAGA" em português! 

Teve grande repercussão nos meios de comunicação em nosso país, o termo "praga" que teria sido 

usado por Bento XVI, em sua Exortação Apostólica Pós-Sinodal: "Sacramentum Caritatis", referindo-se com ele 

ao divórcio e, de certa forma, magoando os corações daqueles que vivem um divórcio. 

Todos os que constituem uma família, o fazem na esperança da construção de um sonho e projeto de 

vida com uma pessoa de sua atenta, criteriosa e dedicada escolha. Mas sabemos que cada pessoa é um mistério. 

Só o tempo e a convivência nos permitem um conhecimento verdadeiro e mais profundo daqueles que amamos. 

E, por mais criteriosa que tenha sido tal escolha, não são poucos os que, entre lágrimas de decepção e de 

dor, veem cair por terra as esperanças de uma vida feliz no casamento. Em toda separação matrimonial, há um 

mais inocente que o outro. E toda e qualquer separação, ainda que, inicialmente eufórica por um dos parceiros no 

amor, ela carrega o amargor da decepção, da dor e da frustração.  

Em meus 38 anos de sacerdócio, todos eles sempre muito perto de tantos e tantos casais, testemunhei o 

cair de lágrimas amargas dos olhos daqueles que se viram compelidos a uma separação matrimonial. Sofre o 

casal, sofrem as famílias envolvidas, sofrem muito mais os filhos. Aprendi que: "a caneta que assina o divórcio 

tem como tinta a lágrima dos filhos!" Ainda que na separação matrimonial se busque uma situação melhor de 

vida emocional, permanece a dor da frustração de um primeiro amor não correspondido. 

Bento XVI, ao longo de toda sua vida de serviço à Igreja, soube se manter bem perto das pessoas, nas 

suas alegrias e nos seus sofrimentos. Ele nasceu de uma família. Nenhuma família vive isolada do mundo, das 

pessoas, do povo em geral. Ele testemunhou, seguramente, também, as dores e lágrimas de seus amigos que se 

viram constrangidos a uma separação. 

Suas palavras, nessa Exortação Apostólica, retratam com cores bem vivas o quanto o divórcio significa 

de sofrimento para o casal e para suas famílias. 
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Ele usa a palavra "CHAGA", para significar tanta dor. O dicionário Aurélio assim define chaga: "ferida 

aberta; cicatriz deixada por essa ferida". O dicionário Houaiss usa quase as mesmas expressões: "ferida aberta, 

supurada; marca provocada por essa ferida". 

Li o texto em sua versão oficial, em italiano, que cito, em breve. O texto italiano usa a palavra 

"CHAGA"! Vejamos, antes, o texto correto: 

"Por isso, é mais que justificada a atenção pastoral que o Sínodo reservou às dolorosas situações em que 

se encontram não poucos fiéis que, depois de ter celebrado o sacramento do Matrimônio, se divorciaram e 

contraíram novas núpcias. Trata-se dum problema pastoral espinhoso e complexo, uma verdadeira chaga do 

ambiente social contemporâneo que vai progressivamente corroendo os próprios ambientes católicos. Os 

pastores, por amor da verdade, são obrigados a discernir bem as diferentes situações, para ajudar espiritualmente 

e de modo adequado os fiéis implicados". 

Cito o texto oficial em italiano, na frase específica: "Si tratta di un problema pastorale spinoso e 

complesso, uma vera PIAGA dell`odierno contesto sociale che intacca in missura crescente gli stessi ambienti 

cattolici". 

O Papa tem muito carinho e afeto com todos aqueles que vivem em situação de divórcio e pede aos 

Bispos e Sacerdotes que "procurem ajudar de modo adequado os fiéis". 

Infelizmente, o estrago de um erro grave de tradução já está feito em nosso Brasil que se prepara para 

acolher o Santo Padre o Papa Bento XVI. 

Agradeço a todos os sites, jornais e periódicos católicos, Diocesanos e Paroquiais que reproduzirem a 

publicação deste artigo, para que se desfaça, ao menos entre nós católicos o mal-entendido lançado por uma 

tradução incorreta. 

 

+ João Bosco Oliver de Faria, Bispo de Patos de Minas 

Fonte: Diocese de Patos de Minas 

Data Publicação: 19/03/2007 

Fonte: Cf. www.cnbb.org.br/documento_geral/BentoXVInaoescreveu.doc+&cd=1&hl=pt-

BR&ct=clnk&gl=br. Acesso em 24/03/2007. 

 

O bispo começa dizendo que o que causou tanto alvoroço em torno da palavra “praga” 

foi um cochilo, ou o cansaço do tradutor, que levou a confundir a tradução da palavra, já que 

a palavra portuguesa “praga”, em italiano, se diz peste, que significa chaga em português. 

Assim, o bispo afirma que o sentido da palavra seria chaga mesmo, ao contrário do que 

noticiou a imprensa brasileira.  

http://www.cnbb.org.br/documento_geral/BentoXVInaoescreveu.doc+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://www.cnbb.org.br/documento_geral/BentoXVInaoescreveu.doc+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br


146 

 

Ao ser traduzido para o português brasileiro76, por exemplo, o documento impresso do 

Papa Bento XVI (2007, p. 46) trouxe a palavra chaga ao invés da palavra praga, o que 

corroboraria o sentido axiológico que o bispo dá a palavra.  

 

[...] Trata-se dum problema pastoral espinhoso e complexo, uma verdadeira chaga 

do ambiente social contemporâneo que vai progressivamente corroendo os próprios 

ambientes católicos [...] (Grifo nosso).  

 

 

A réplica do bispo defende que o termo adequado seria “chaga” porque, tal como uma 

“ferida” que precisa ser sanada, o problema do divórcio precisa ser solucionado antes que se 

espalhe e “contamine” ainda mais os ambientes católicos. Nesse sentido, o bispo se posiciona 

afirmando que os casamentos se desfazem apesar da atenta, criteriosa e dedicada escolha 

do(a) parceiro(a) no momento da preparação para o matrimônio. Assim, segundo ele, somente 

o tempo e a convivência são capazes de atestar se a pessoa fez uma escolha acertada. Caso 

contrário, segue-se a separação e mesmo que pareça uma boa opção num primeiro momento 

para um dos cônjuges, a separação carrega decepção, dor e frustração.  

Notemos que o tom emotivo-volitivo usado pelo bispo nesse trecho da réplica é de 

empatia, ou seja, o bispo parece entender que a separação não é uma opção desejada pelos 

casais, nem muito menos a vontade de Deus ou da Igreja, mas ele parece reconhecer que a 

possibilidade da separação sempre rodeia os casais e dá como exemplo as experiências 

pastorais que vivenciou, nas quais testemunhou casais que foram compelidos a uma 

separação matrimonial. Afirma ainda que há muito sofrimento nessa ruptura e que os filhos 

são os que sofrem mais. Até usa uma imagem poética, dizendo que a caneta que assina o 

divórcio tem como tinta a lágrima dos filhos! 

Com esse tom empático, o bispo parece querer amenizar a culpa que muitos casais 

carregam sobre a separação. Além de amenizar a culpa também da Igreja ou de si mesmo, 

pois geralmente são acusados pela comunidade de não ter uma pastoral que oriente e 

acompanhe melhor os noivos que se preparam para receber o sacramento do matrimônio.  

Ao suavizar a culpa do casal, o bispo aponta de forma genérica a culpa para a pessoa 

humana, haja vista esta ser um mistério que somente com o decorrer do tempo se pode 

decifrar.  

                                                             
76 O uso da expressão português brasileiro é uma opção política de um dos mais importantes linguistas do país - 

Marcos Bagno.  Cf. BAGNO, Marcos. Português ou Brasileiro? Um convite à pesquisa. Parábola: São Paulo, 

2002. 
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O bispo continua sua réplica afirmando que o Papa Bento XVI é uma pessoa próxima, 

de carne e osso, nascido de uma família e que ele vivenciou, através das experiências dos 

amigos, as dores e lágrimas da separação. Ao apresentar o Papa como uma pessoa humana, 

mergulhada nos dramas cotidianos, o bispo tenta justificar o texto da Exortação Apostólica, 

afirmando que as palavras do Pontífice retratam com cores bem vivas o quanto o divórcio 

significa sofrimento para o casal e para a família.  

Percebemos que o divórcio, nas palavras do bispo, é sempre um mal, um sofrimento, 

um drama para a família. No entanto, para muitos casais, inclusive com filhos, o divórcio, às 

vezes, é uma opção salutar, feliz, esperançosa e que, muitas vezes, resguarda a própria vida 

dos cônjuges e dos filhos. Assim, o divórcio, como defende a Igreja, nem sempre precisa ser 

uma opção ruim, um mal por si só. Às vezes, pode ser a melhor opção que o casal tem para 

ser feliz.  

O bispo Dom João Bosco de Faria volta para a questão de tradução e, com base na 

tradução italiana, reafirma que o emprego “correto” da palavra seria “chaga”, apresentando 

mais uma vez a figura do Papa como alguém carinhoso e afetuoso com todos aqueles que 

vivem a situação do divórcio. E como um pastor, procura orientar o clero a ajudar de “modo 

adequado os fiéis”.   

Sobre a figura do Papa, notemos o esforço do bispo em tentar “proteger” a imagem do 

Pontífice, que ficou bastante “desgastada” na mídia, uma vez que, como autor da exortação, 

recebeu inúmeras críticas, até mesmo dos fiéis. Ademais, o Papa visitaria o Brasil naquele ano 

(09-13/05/2007) e convinha nessa réplica o bispo amenizar as polêmicas e apresentar a figura 

de um Papa próximo, humano, compassivo com as pessoas que vivem num segundo 

casamento.  

O bispo solicita que seu texto seja amplamente divulgado nos meios católicos (sites, 

jornais, periódicos) no intuito de desfazer, pelo menos entre os católicos, o mal-entendido 

lançado por uma tradução incorreta. Como se pode observar, nós reproduzimos esse texto do 

site da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil). Ao ser publicado nesse espaço, o 

texto que tem a assinatura de apenas um bispo passa a ter, pelo menos ideologicamente, a 

assinatura de todos os bispos do Brasil; nesse sentido, toma força maior e se coloca como 

réplica “oficial” da Igreja. Nesse caso, passa a circular como documento eclesiástico e com 

isso tem credibilidade entre os fiéis. Estes, a partir de então, contam com uma posição da 

Igreja sobre o assunto.  

No entanto, cabe a cada fiel decidir se toma essa palavra como referência, ou não. 

Assim, apesar de o texto do bispo circular como “verdade”, ele ainda é passível de 
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questionamento e de controvérsia, haja vista o “o mal-entendido” sobre o documento do Papa 

ter tomado ampla proporção e ter circulado em diversos espaços midiáticos (jornal televisivo, 

impresso, mídia digital, rádio), tomando também força de “verdade” entre os 

leitores/ouvintes/internautas.  

Cabe dizer ainda que a réplica do bispo de Patos de Minas não foi a única palavra da 

Igreja que circulou na época. Outros bispos e padres se pronunciaram (em televisão, jornal, 

concedendo entrevistas coletivas etc.) e apresentaram suas versões sobre o assunto. Mas em 

todos os pronunciamentos que pudemos acompanhar, a réplica era a mesma: o problema do 

uso da palavra “praga” foi causado por um erro de tradução e que na verdade a palavra usada 

pelo Pontífice foi “chaga”. E mais, a maior preocupação da Igreja estava em ajudar e não 

excluir os casais de segunda união.  

Ademais, a Igreja não quis se empenhar arduamente na defesa da questão porque 

estava envolvida nos preparativos para a chegada do Papa ao Brasil, o que aconteceu meses 

depois. Logo, convinha à Igreja enaltecer a vinda do Papa, em detrimento da polêmica que 

circulava na época.  

Por fim, como vimos, esse tipo de réplica se coloca como especializada porque traz a 

voz de um legítimo representante da Igreja (Bispo), que uniformizou seu discurso com os 

demais discursos de outras autoridades que também se pronunciaram na época (padres, 

bispos, frades, teólogos etc.). O bispo Dom João Bosco de Faria recorreu a dicionários, fez 

menção à leitura do texto do Papa na língua original, falou de forma apropriada do 

sacramento etc., tudo isso comprovou a “especialidade” da réplica. 

 

4.4 A heterogeneidade tipológica das réplicas 

 

Com o intuito de resgatar e sumarizar as informações apresentadas até o presente 

momento e para apontar a heterogeneidade tipológica das réplicas, elaboramos um quadro 

síntese contendo todas as réplicas categorizadas, inclusive as duas réplicas apresentadas no 

capítulo anterior, a matriz e a convocatória.  
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Quadro 3 – Síntese das vozes enunciativo-discursivas das réplicas 

 

A Réplica Matriz 

 

A Igreja Católica responde aos diversos 

questionamentos dos fiéis e da sociedade em geral a 

respeito do Sacramento da Comunhão. Essa resposta se 

manifestou através da Exortação Apostólica Pós-Sinodal 

Sacramentum Caritatis (22/02/2007), cujo autor é o 

Papa Bento XVI.  

 

 

A Réplica Convocatória 

 

O interlocutor foi convocado a dar uma resposta ao 

enunciado. A convocação se deu de forma clara, 

objetiva e apelativa.  

 

 

A Réplica Comentarista 

 

A resposta dos interlocutores através do gênero 

comentário on-line sobre a (não) permissão do 

Sacramento Eucarístico aos divorciados recasados.  

 

 

A Réplica Comentarista institucionalizada 

 

 

O Portal Terra expôs que o Papa chamou o segundo 

casamento de praga. Com o tom afirmativo, tal 

informação se apresentou como verdade, sendo assim, 

convocou os interlocutores a se posicionarem 

axiologicamente sobre o assunto.    

 

 

 

 

A Réplica Comentarista Sarcástica 

 

 

 

O interlocutor satirizou o enunciado, quebrando assim a 

expectativa de resposta. O sarcasmo tirou o peso (sério, 

sagrado) com o qual vinha sendo tratado o assunto.  

 

 

A Réplica Comentarista Convergente 

 

A interlocutora apresentou uma clara adesão à Igreja 

Católica e aos seus ensinamentos, concordando com o 

que foi exposto na EASC, apesar de viver num 

relacionamento em segunda união e não poder 

comungar.  

 

 

A Réplica Comentarista Divergente 

 

 

 

A interlocutora, declaradamente, se diz católica, no 

entanto, não concorda com os ensinamentos do seu 

pastor – Papa. Ela discorda da posição da EASC com 

relação aos casais de segunda união, haja vista ela estar 

vivenciando esse tipo de relacionamento.   

 

A Réplica Comentarista Depreciativa 

 

 

O interlocutor desferiu palavras depreciativas contra a 

Igreja Católica, os padres, os bispos e o Papa. Além 

disso, fez várias insinuações de que a Igreja teria 

cometido crimes durante o período nazista. O 

interlocutor ainda se sentiu prejudicado pela Igreja por 

não poder comungar, haja vista estar vivenciado um 

segundo relacionamento.    
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A Réplica Comentarista Reproduzida 

 

A palavra do outro foi ativada com o intuito de dar 

veracidade ao discurso da locutora. A palavra alheia 

trouxe consigo o seu tom valorativo que assimilou, 

reelaborou e reacentuou o discurso do locutor, gerando 

assim novas ressignificações.   

 

 

 

A réplica Comentarista Atravessada 

 

 

 

O interlocutor se autodeclara evangélico batista, mas 

atravessa a fronteira da sua esfera religiosa – pelo menos 

discursivo-ideologicamente – para registrar seu ponto e 

vista e chamar a atenção dos católicos para que estes  

voltem as suas origens. 

 

A Réplica Comentarista Especializada 

 

 

 

O interlocutor é um bispo católico que se posicionou a 

favor do Papa e do seu enunciado, alegando que o 

problema para a celeuma em torno da palavra “praga” 

foi um descuido do tradutor.   

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Como bem mostra o quadro 3, identificamos no nosso corpus onze tipos de réplicas. 

Dividimos essas réplicas em dois conjuntos. O primeiro diz respeito à réplica Matriz, pois 

apresenta a exortação do Papa Bento XVI, que gerou as demais réplicas. Juntamente com a 

réplica Matriz apresentamos uma réplica Convocatória, a qual instigou os interlocutores a 

responderem ao enunciado do Pontífice. Essas duas réplicas foram apresentadas no capítulo 3. 

O segundo conjunto diz respeito à réplica Comentarista. Esta trouxe o posicionamento 

axiológico de diversos sujeitos e revelou como eles mobilizam diferentes estratégias ao 

enunciar discursivamente. Essa réplica, por uma questão didática, haja vista demandar um 

tempo maior de análise, foi apresentada neste capítulo.  

Destacamos ainda, a natureza heterogênea das tipologias aqui apresentadas. Elas não 

são estanques, nem fechadas em si mesmas, pelo contrário, são tipos abertos e híbridos, ou 

seja, numa tipologia podemos encontrar marcas de outras. Vejamos por exemplo, a réplica 

matriz. Ao mesmo tempo em que ela é matriz enunciativa, também poderíamos citá-la como 

convocatória, pois ao se dizer algo, já se convoca, mesmo que subjetivamente, o interlocutor 

para se pronunciar. Nessa perspectiva, poderíamos dizer que todas as réplicas também são 

convocatórias (e também comentaristas).  

Na réplica comentarista convergente, por exemplo, também encontramos traços da 

divergente, pois quando a interlocutora diz que é católica e deve respeito ao Papa, ela também 

diz que não concorda com algumas de suas ideias, divergindo, mesmo que parcialmente, do 

seu pastor.  
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Na réplica comentarista depreciativa, também encontramos traços da divergente, pois 

ao passo que o interlocutor faz depreciações, acusações, xingamentos contra o Papa, esse 

interlocutor também está divergindo dele, do seu posicionamento, dos seus ensinamentos. É o 

que acontece também com a réplica sarcástica, pois ao satirizar o discurso do Papa, o 

interlocutor não lhe dá a devida credibilidade e o assunto que, para a Igreja é sagrado, é 

tratado com desdenho. Isso também é um traço da réplica divergente. 

Já a réplica reproduzida, atravessada e a especializada, todas têm traços comuns: o 

discurso alheio. A primeira está revestida do discurso indireto livre, a segunda do discurso de 

outro comentarista e a terceira faz uso do discurso de autoridade. Além de outros traços 

semelhantes.  

Desse modo, cada réplica aqui apresentada foi nomeada a partir dos traços 

predominantes de sua estrutura linguístico-discursivo. Logo, não temos uma réplica que seja 

pura, que apresente uma única caraterística, pelo contrário, são heterogêneas por natureza.  

A seguir, discutiremos possíveis definições para o conceito de réplica.  

 

4.5 A nossa compreensão sobre o conceito de réplica 

 

Segundo pudemos observar na análise dos enunciados, réplica é uma resposta 

adormecida na consciência viva do sujeito esperando ser despertada, provocada, chamada a 

existir no contexto sócio-discursivo. É a interação verbal, através de suas relações dialógicas, 

o dispositivo capaz de trazer à tona a réplica que vive silenciosamente dentro do sujeito. 

Assim, a réplica precede a qualquer pergunta, a qualquer intenção discursiva do falante, uma 

vez que a réplica responde a enunciados já ditos e não ditos.  

Quando o Papa Bento XVI anunciou, por exemplo, que “[...] o homem deve unir-se de 

modo definitivo com uma só mulher, e vice-versa (Cf. Gn 2,24; Mt 19,5)” (EASC, p. 45), isso 

é uma réplica aos que questionam a Igreja Católica sobre a fidelidade e a indissolubilidade do 

matrimônio. O enunciado do Papa só tem razão de ser porque se coloca como resposta ao já 

dito. No entanto, esse mesmo enunciado responde, antecipadamente, a questionamentos que 

possam vir a existir sobre o posicionamento da Igreja a respeito do matrimônio. Assim, nosso 

ponto de vista é de que a réplica é a origem de todo diálogo, seja verbalizado ou não.  

No entanto, nosso ponto de vista não afirma, em hipótese alguma, que a réplica é 

autossuficiente e que existe independentemente de uma pergunta. Pelo contrário, pergunta e 

resposta estão numa relação dialógica “toda resposta gera uma nova pergunta [...] e se a 

resposta não gera uma nova pergunta, separa-se do diálogo e entra no conhecimento 
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sistêmico, no fundo impessoal” (BAKHTIN, 2011, p. 408). Assim, pergunta e resposta são 

constitutivas uma da outra.    

O que queremos dizer é que a resposta precede a pergunta. Lembremos, por exemplo, 

do Adão mítico que, segundo Bakhtin (2010), foi o produtor do primeiro enunciado. Ao fazer 

ecoar sua voz no mundo (segundo a tradição judaico-cristã, Adão foi o primeiro homem da 

Terra), o homem não fez uma pergunta, pelo contrário, ele respondeu: "Esta, sim, é osso dos 

meus ossos e carne da minha carne! Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada" 

(Gênesis 2,3). 

A pergunta do homem foi silenciada. Não a conhecemos. Apenas podemos deduzi-la: 

por que não tenho semelhante no Jardim do Éden? A narrativa bíblica não revela se houve um 

diálogo entre Deus e o homem a respeito desse assunto, mas diz que foi o próprio Deus quem 

primeiro percebeu que não era bom para o homem viver sozinho: “O Senhor Deus disse: ‘não 

é bom que o homem esteja só; vou dar-lhe uma ajudadora que lhe seja adequada’” (Gênesis 

2,18). E, mais tarde, é o homem que percebe que lhe falta uma companheira: “O homem pôs 

nomes a todos os animais, a todas as aves dos céus e a todos os animais dos campos; mas não 

se achava para ele uma ajudadora que lhe fosse adequada” (Gênesis 2,20).  

Mesmo percebendo que não havia no Jardim do Éden alguém que lhe fosse 

semelhante, o homem segue em silêncio diante de Deus e de toda a criação. Seu 

questionamento interior pela falta de um semelhante ou de uma “ajudadora que lhe fosse 

adequada” é silenciado. É somente a réplica que se lança, que extravasa, que é verbalizada, 

rompendo assim, o mutismo do homem diante de seu semelhante e diante do próprio Deus.   

Assim, podemos dizer que Adão, nosso pai mítico, foi quem decidiu que 

começaríamos nossa relação dialógica com o outro através da réplica, não da pergunta. É 

nesse sentido, portanto, que defendemos a ideia de que a réplica precede a pergunta.  

A partir do corpus desta tese, ainda podemos traçar outras definições possíveis para a 

construção do conceito de réplica: 

a) A réplica se manifesta de diversas formas, pode se dar através de um gesto, de 

olhar, de um aceno, de um desenho, de um comentário etc.; 

b) Nunca morre em si mesma, não encerra o diálogo, mas suscita outra réplica e 

assim ad infinitum; 

c) A réplica traz o tom valorativo que o interlocutor lhe impregna com suas 

experiências sócio-cultural-ideológicas, assim, a réplica não está vinculada 

necessariamente ao fato exposto, mas às convicções do interlocutor; 
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d) Nem sempre é uma resposta pronta, clara, pois pode se dar através de outra 

pergunta, assim, quem solicitou a resposta deverá reformular a pergunta ou 

subentender a resposta; 

e) Às vezes, não responde a um único sujeito, mas a uma cultura, a uma tradição, a 

uma ideologia constituída no contexto sócio-histórico de uma determinada 

comunidade; 

f) A réplica de um sujeito pode ser orientada positiva ou negativamente dependendo 

da réplica de outro sujeito sobre o mesmo assunto; 

g) É uma atitude de solidariedade para com o outro, uma vez que quem pergunta 

quer uma resposta, logo, quem reponde estabelece com o outro uma relação de 

solidariedade, pois o interlocutor sabe que pode contar com uma resposta à sua 

pergunta, mesmo que essa resposta não seja convergente ao seu pensamento; 

h) O silêncio, a compreensão e a audibilidade também são réplicas; 

i) A réplica é uma condição da existência humana, ou seja, não há álibi que me 

isente de estar em dialogia com o outro; 

j) É um ato responsivo ativo único, pessoal, ou seja, não se pode transferir a 

terceiros a responsabilidade do agir, pois o sujeito é insubstituível no acontecimento 

da vida; 

k) A réplica impõe ao sujeito uma relação de alteridade, uma vez que se baseia na 

interação eu-para-mim, eu-para-o-outro, o-outro-para-mim.  

 

Como se pode notar, a réplica está diretamente comprometida com as relações 

dialógicas que são estabelecidas entre os sujeitos. Responder ao outro é uma atitude quase 

inevitável. Faz parte da nossa essência sair de nós mesmos e ir ao encontro do outro. Esse 

encontro se dá por meio de perguntas e respostas. Mesmo que essas sejam silenciadas, 

subentendidas, encenadas, gesticuladas etc. É assim que interagimos. É assim que nos 

constituímos o tempo todo.  

As perguntas nem sempre são verbalizadas e as respostas também não. No entanto, é 

mais fácil acessarmos as respostas do que as perguntas do outro. Tomemos, por exemplo, a 

seguinte situação: mãe e filho estão juntos na sala assistindo TV. Ambos não esperavam por 

nenhum telefonema em particular. No entanto, o filho recebe um telefonema e após encerrar a 

ligação se dirige à mãe e lhe pergunta se ela o deixa dormir na casa de um amigo. Pela 

expressão facial da mãe, pelo aceno da cabeça, pelo sorriso ou a falta dele, pode-se deduzir a 

resposta, mesmo sem ser verbalizada. Já a pergunta, é quase impossível sabermos qual seria, 
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pois existiriam inúmeras perguntas possíveis de serem feitas nessa situação – mãe, posso 

brincar na rua?; mãe, posso receber um amigo aqui em casa?; mãe, posso ir ao shopping com 

meus amigos? etc. 

Num relacionamento interpessoal, por exemplo, quantas vezes ouvimos alguém acusar 

o outro de não deixar clara a sua pergunta, o seu pedido, a sua insatisfação, a sua intenção, a 

sua reprovação sobre algo. A vontade do outro nem sempre é clara, objetiva, é por isso que 

constantemente somos impelidos a perguntar, a falar, a dizer, a mostrar nossa insatisfação ou 

agrado.  

E toda vez que respondemos, falamos, mostramos nossa satisfação ou desagrado com 

algo ou alguém, estamos na verdade oferecendo uma contrapalavra, uma réplica. É justamente 

quando alguém, respondendo ao outro, diz: “eu já sabia sua resposta”; “eu já sabia que você ia 

dizer isso” ou “você nem precisa responder, eu já conheço a sua resposta”. É nesse sentido, 

portanto, que defendemos, mais uma vez, que a réplica é o ponto de partida para qualquer 

relação dialógica que estabelecemos com o outro. Tudo o que dizemos ao outro, na verdade, é 

uma resposta a alguma pergunta lançada anteriormente. Seja num passado recente ou num 

passado remoto. Seja porque estamos respondendo ao nosso interlocutor imediato (com quem 

interagimos no momento), seja porque estamos respondendo a outros interlocutores dispersos 

no tempo e no espaço.  

Assim, nos pomos diante do outro para lhe responder. Com isso, queremos dizer que 

até a pergunta que lançamos ao outro é, na verdade, uma réplica. Quando encontramos 

alguém que não está diretamente envolvido no nosso convívio familiar, mas que faz parte do 

nosso círculo de amizade, por exemplo, geralmente lhe perguntamos: Olá, como vai? Está 

tudo bem? Essa saudação (às vezes automatizada), em forma de pergunta, na verdade é uma 

réplica, pois já responde aquilo que interiormente questionamos sobre o outro. E a pergunta, 

nesse caso, é só para confirmar, para materializar o enunciado: como está fulano?; faz tempo 

que não veja fulano, será que ele está bem?; ouvi dizer que fulano não está bem, o que será 

que está acontecendo? 

Assim, tudo o que é dito, tudo o que é expresso corresponde a nossa compreensão 

responsiva ativa sobre determinado enunciado. Nesse sentido, tudo é reposta(s) ao(s) 

enunciado(s) do(s) outro(s). “Aquilo que não responde a nenhuma pergunta não tem sentido 

para nós” (BAKHTIN, 2011, p. 381).  Por fim, a réplica abrange o sujeito com sua visão de 

mundo, ou seja, é uma atitude axiológica, uma forma de marcar o lugar no mundo, de 

materializar as subjetividades, de expor e defender um ponto de vista, uma ideologia. 
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5   A NECESSÁRIA CONCLUSIBILIDADE 

 

 

“Nosso trabalho não tem nenhuma pretensão de 

atingir a plenitude histórica na análise da 

questão”.  

(BAKHTIN) 

 

  

  

Começamos nossas considerações finais a partir da epígrafe do texto de Bakhtin, com 

quem concordamos irrestritamente, pois nosso trabalho não teve, desde o princípio, a 

pretensão de esgotar a temática aqui abordada, nem de se fazer um único diálogo sobre o 

assunto. Nossa intenção era, de forma geral, investigar, a partir do enunciado do Papa Bento 

XVI, como se dão as relações dialógicas e ideológicas no gênero comentário on-line. E, de 

forma específica: a) verificar como o enunciado concreto se materializa, mediante o discurso, 

a fim de cumprir o projeto enunciativo do seu autor. Sobre essa questão, o que pudemos 

compreender é que o enunciado concreto se materializa a partir de sua esfera de 

produção/circulação/recepção. Assim, cada esfera gera seus enunciados, mas estes não se 

prendem a um lugar fixo, eles circulam dentro e fora da sua esfera de origem. Com isso, 

criam-se tensões entre seus membros e disputas ideológicas sobre quem de fato seria o “dono” 

daquele enunciado, ou quem teria sobre ele mais autoridade. Foi o que aconteceu, por 

exemplo, com o enunciado do Papa sobre o casamento. A quem pertence essa temática?  

Para a Igreja, esse assunto lhe cabe porque seria um vínculo estabelecido pelo próprio 

Deus e que representa a união de Cristo com a sua Igreja. Logo, seria inconcebível o divórcio 

porque Cristo não se divorcia ou abandona a sua Igreja. Já para a sociedade e o Estado, o 

casamento é um mero vínculo social estabelecido por duas pessoas que num dado momento se 

comprometeram a união estável, mas se reconhecerem que não é mais possível esse vínculo, 

pode-se desfazê-lo e contrair-se novas núpcias.  

Nesse sentido, a disputa discursivo-ideológica pela temática continua, até porque a 

temática do casamento pode ter nascido numa dada esfera (seja religiosa ou social), mas 

devido a sua circulação em tantas e diversas esferas, todas podem sobre ela legislar, discutir, 

etc. 
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Nossa segunda intenção era b) identificar como o sentido de uma mesma palavra pode 

ocupar lugares diferentes, dependendo da circunstância histórica, social, ideológica e da 

esfera comunicativa que ocupa. Sobre essa questão, percebemos que a palavra, a princípio, 

não pertence a ninguém, está à disposição de todos e pode servir a quaisquer juízos de valor, 

os mais diversos e contraditórios e a quaisquer posições valorativas.  

No entanto, quando alguém a usa numa dada comunicação discursiva viva, ela passa a 

preencher determinados sentidos. Assim, cada palavra ocupa o sentido que lhes conferem a 

esfera de circulação, os falantes, a situação de produção, as ideologias etc. 

Foi o que aconteceu, por exemplo, com a palavra “praga”. Esta palavra, em si mesma, 

nada valorava. Mas podia abastecer, como diz Bakhtin (2011), a qualquer falante, através dos 

mais diversos juízos de valor. Dessa forma, quando o discurso religioso a acentuou no texto 

da Exortação Apostólica de Bento XVI, fez com a finalidade de exortar, de ensinar, de 

doutrinar seus fiéis sobre o grande número de pessoas divorciadas recasadas dentro da Igreja 

Católica. Para esta, esses casais causaria uma “chaga”, uma “ferida” que precisaria ser curada 

antes que se espalhasse e “adoecesse” os demais membros. 

No mesmo contexto de circulação, o discurso midiático reacentuou a palavra “praga” 

contida no texto do Papa e a fez circular com fins de espetacularização e de audiência, 

fazendo com que a mesma palavra aparecesse embebida de outros sentidos, como por 

exemplo, de maldição, de exclusão, de preconceito.  

Nesse caso, a palavra “praga” circulou na mídia virtual brasileira, impregnada de 

sentidos contraditórios. Isso mostrou que o sentido é tão plural quanto os contextos, que por 

sua vez não estão prontos, inertes, mas sempre em situação de interação verbal.  

Nossa terceira e última intenção era c) analisar como os sujeitos respondem aos 

enunciados, por meio de comentários on-line postados nas redes sociais, elucidando suas 

marcas sócio-histórico-ideológicas e seus posicionamentos axiológicos. Sobre essa questão, 

percebemos que os sujeitos são essencialmente responsivos ativos, ou seja, estão prontos 

(mesmo que tardiamente, silenciosamente) a responder ao outro. E suas respostas se deram a 

partir de suas convicções religiosas, culturais, ideológicas etc.  

Assim, ao responder o outro, o sujeito também se marcou, deixando marcas da sua 

historicidade. Nesse sentido, o sujeito nunca foi passivo ou neutro, mas dialógico, 

heterogêneo, social, ideológico.  

Sobre as réplicas ao enunciado do Papa, estas foram diversas e refletiram a diversidade 

do pensamento dos sujeitos comentaristas. Tivemos réplica matriz, que se colocou como a 

matriz enunciativa para as demais réplicas; réplica convocatória, que instigou o sujeito a se 
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colocar discursivamente; réplica institucionalizada, que deu um tom de afirmação ao discurso 

do Papa; réplica sarcástica, que debochou do discurso e quebrou a expectativa de resposta; 

réplica convergente, que demonstrou adesão ao enunciado da Exortação; réplica divergente, 

que discordou parcialmente do discurso apresentado, querendo impor seus ideais acima da 

doutrina religiosa; réplica depreciativa, que desqualificou a figura do Papa e também o seu 

discurso; réplica reproduzida, que fez das suas palavras a palavra alheia e da palavra alheia as 

suas; réplica atravessada, que extrapolou as fronteiras de uma dada esfera religiosa (a 

protestante) e se colou como interlocutor; e por último, a réplica especializada, que se colocou 

como autorizada para discursar sobre o assunto em nome da Igreja Católica.  

Cabe dizer que os tipos de réplicas analisadas se mostraram heterogêneas na sua 

constituição linguístico-discursiva e por isso mesmo não se pôde classificá-las de forma fixa. 

Elas foram nomeadas a partir da predominância de suas características. 

Ainda, com base nos nossos dados, trouxemos uma reflexão sobre o conceito de 

réplica. Para nós, réplica é a materialização das subjetividades do sujeito, ou seja, tudo que lhe 

é peculiar (suas emoções, crenças, ideologias, culturas, interesses etc.) se concretiza na 

resposta ao outro. Logo, a réplica é fruto das relações dialógicas que os sujeitos estabelecem 

entre si. Sem sujeito, sem relação dialógica, não existe réplica.  

Por fim, consideramos que o trabalho aqui desenvolvido mostrou-se pertinente para os 

estudos da linguagem, principalmente para elucidar questões sobre o enunciado concreto em 

seu pleno voo, ou seja, a partir da sua produção, circulação e recepção. Ver o enunciado 

concreto a partir dessa tríade é fundamental para entendermos como se dão as relações 

dialógicas entre os sujeitos enunciadores, pois, quem diz, diz algo a alguém, num dado 

momento histórico, sob certas circunstâncias discursivo-ideológicas, com certos propósitos 

enunciativos, logo, convém rastrear o dizer partindo da sua esfera de produção, passando 

pelas suas formas de circulação até chegarmos às condições de recepção.  
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