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RESUMO 

 

Essa pesquisa analisa as formas marcadas de heterogeneidade mostrada através 
dos mecanismos de citação da palavra alheia no discurso religioso católico 
contemporâneo, materializado na Encíclica Lumen Fidei. O objetivo geral é 
caracterizar essa heterogeneidade em termos de mecanismos utilizados para a 
convocação da fala do outro e a identificação desse outro enquanto sujeito que se 
filia a diferentes esferas discursivas. Através desse objetivo, o problema da pesquisa 
ficou assim formulado: como ocorre a presença do outro na teia discursiva da 
Encíclica Lumen Fidei? E, em consequência deste primeiro questionamento, busca-
se perscrutar quem é esse outro responsável pela heterogeneidade do texto e 
porque a voz alheia é convocada. O corpus da pesquisa é um documento único, 
publicado em junho de 2013, primeiro ano do papado de Francisco. Trata-se da 
Encíclica Lumen Fidei – A Luz da Fé –, escrita a quatro mãos pelo Papa Bento XVI e 
pelo próprio Papa Francisco e assinada apenas pelo pontífice argentino. A pesquisa 
caracteriza-se como qualitativa e quantitativa, pois seguiu passos de identificação, 
descrição, classificação e interpretação de ocorrências de discursos citados. O 
embasamento teórico é a abordagem dialógica da linguagem de Bakhtin (2010, 
2011, 2014), com contribuições de Authier-Revuz (1990, 1998, 2004) que aborda 
questões sobre heterogeneidade discursiva e Maingueneau (1996, 1997, 2002), cujo 
trabalho possui uma intersecção com o pensamento de Authier-Revuz, 
principalmente em torno de aspectos da heterogeneidade. No texto, os pontífices 
convocam inúmeras vozes de variadas fontes para colaborar com sua teia 
argumentativa. A maior fonte de citações da encíclica é a Bíblia Sagrada, com 
maciça contribuição de vozes de livros do Antigo e do Novo Testamento. Outras 
vozes convocadas vieram do campo da filosofia, da literatura e dos cânones da 
Igreja Católica, como santos e “antecessores de Pedro”. Foram detectadas 192 
citações no texto de oitenta e seis páginas, o que demonstra a presença marcante 
do outro na constituição discursiva do documento. Com relação às formas de 
citação, observou-se uma elevada recorrência de discursos diretos (DD), discursos 
indiretos (DI) e Ilhotas Citacionais (IC), além de ocorrências menos expressivas de 
outras formas. Os resultados da análise demonstram que, na argumentação sobre o 
papel da fé, os autores precisaram convocar uma grande variedade de vozes de 
diferentes fontes, trazidas à cena enunciativa da Encíclica Lumen Fidei com variadas 
nuances: aceitação, rejeição, complementação etc. A análise demonstrou também 
que o outro que perpassa a Encíclica Lumen Fidei é, na maioria das vezes, um outro 
próximo, que fala a partir da própria esfera discursiva religiosa, restando pouco 
espaço para um outro distante, que fala de lugares discursivos diferentes.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Abordagem Dialógica da Linguagem. Discurso Citado. 

Encíclica Lumen Fidei. Discurso Religioso Católico. 

 
 
 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This research analyzes the marked forms of shown heterogeneity expressed by the 
quotation mechanisms of the others’ words in the contemporary Catholic religious 
discourse, materialized in the encyclical Lumen Fidei. The general objective is to 
characterize this heterogeneity in terms of mechanisms used to call the speech of the 
other and the identification of that other as a subject that is affiliated to different 
discursive spheres. Through this objective, the research problem was formulated as 
follows: how does the presence of the other occur in the discursive web of the 
encyclical Lumen Fidei? And, as a consequence of this first question, we seek to 
know who is this other responsible for the heterogeneity of the text and why the 
other’s voice is summoned up. The corpus of the research is a single document, 
published in June 2013, the first year of Francisco’s papacy. It is the encyclical 
Lumen Fidei - The Light of Faith – written by the four hands of Pope Benedict XVI 
and the Pope Francis himself and signed only by the Argentine pontiff. The research 
is characterized as qualitative and quantitative, because it follows steps of 
identification, description, classification and interpretation of cited speeches 
occurrences. The theoretical basis is the dialogic language approach of Bakhtin 
(2010, 2011, 2014), with contributions from Authier-Revuz (1990, 1998, 2004), which 
addresses issues of discursive heterogeneity and Maingueneau (1996, 1997, 2002), 
whose work has an intersection with the thought of Authier-Revuz, particularly about 
aspects of heterogeneity. In the text, the pontiffs call upon many voices from various 
sources to cooperate with their argumentative web. The biggest source of the 
encyclical quotations is the Holy Bible, with massive contribution of the Ancient 
Testament and the New Testament. Other convened voices came from the field of 
philosophy, literature and the canons of the Catholic Church as saints and 
"predecessors of Peter." We detected 192 citations in the text of eighty-six pages, 
what is evidence of the strong presence of the other in the discursive constitution of 
the document. Regarding the forms of citation, there was a high recurrence of direct 
speech, indirect speech and citacional (textual) islands, as well as less significant 
occurrences of other forms. The results show that, in arguing about the role of faith, 
the authors had to convene a wide variety of voices from different sources, brought to 
expository scene of the encyclical Lumen Fidei with varied nuances: acceptance, 
rejection, complementation etc. The analysis also showed that the other other 
present in the encyclical Lumen Fidei is, most often, a well-known other, who speaks 
from the very religious discursive sphere, leaving little room for far others, who speak 
of different discursive spaces. 
 

KEYWORDS: Dialogic Language Approch. Quoted Speech. Encyclical Lumen Fidei. 

Catholic Religious Discourse. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

As palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e 

servem de trama a todas as relações sociais em todos os domínios. É, 

portanto, claro que a palavra será sempre o indicador mais sensível de 

todas as transformações sociais, mesmo daquelas que apenas despontam, 

que ainda não tomaram forma, que ainda não abriram caminho para 

sistemas ideológicos estruturados e bem formados. A palavra constitui o 

meio no qual se produzem lentas acumulações quantitativas de mudanças 

que ainda não tiveram tempo de adquirir uma nova qualidade ideológica, 

que ainda não tiveram tempo de engendrar uma forma ideológica nova e 

acabada. A palavra é capaz de registrar as fases transitórias mais íntimas, 

mais efêmeras das mudanças sociais. (BAKHTIN, 2014, p. 42) 

 

O interesse pelo discurso religioso, e, mais especificamente, “dizeres” 

materializados na Encíclica Lumen Fidei pode ser explicado mediante algumas 

perspectivas. A primeira delas diz respeito à concretização de um antigo desejo 

acadêmico de investigar questões linguísticas mais voltadas à área do discurso, por 

compreendermos que este é um objeto de análise que coloca a Linguística como 

ciência chave para desvendar situações que envolvem as estruturas linguísticas em 

um contexto mais amplo, cultural, sócio-discursivo, ou seja, em contextos de usos 

reais da língua, que apontam para além da estrutura textual. 

A segunda questão diz respeito à oportunidade de poder trabalhar com uma 

teoria, a abordagem dialógica da linguagem, que se embasa em um dos grandes 

pensadores do século XX - Mikhail Bakhtin - cada vez mais reconhecido e 

necessário para lançar luz sobre aspectos de interesse em estudos discursivos e 

literários.  

Em terceiro lugar, mas não menos importante, aponto para a perspectiva do 

fascínio pelo discurso religioso e pelo documento único que constitui o corpus desta 

pesquisa. A Encíclica Lumen Fidei (A Luz da Fé) traz uma proposta de reflexão 

sobre o lugar da fé na atualidade. A problematização trazida pelos autores – Bento 

XVI e Francisco - é uma chamada para que os cidadãos do mundo repensem sobre 

a questão espiritual dentro do contexto moderno ultra capitalista e, em muitos 

sentidos, degradante.  

Neste sentido, a proposta deste estudo é analisar a presença discursiva do 

outro na Encíclica Lumen Fidei. Levando-se em consideração “os ares” de mudança 

que a Igreja Católica Apostólica Romana tem respirado com o fim do papado de 

Bento XVI e o início do papado de Francisco, pretende-se observar como a voz do 
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outro, a palavra alheia entra na teia discursiva deste documento que foi a primeira 

encíclica assinada pelo Papa Francisco, mas que foi escrita em coautoria com o 

Papa Bento XVI. 

A análise do outro remete a questões que fogem do escopo da chamada 

Linguística dura1, com objetivos bem diversos daqueles utilizados por análises de 

cunho mais estruturalistas, por priorizar as funções das estruturas em relação a suas 

formas. Não se trata de desconsiderar o material linguístico concreto, materializado 

no texto, mas de apontar para o extraverbal através do verbal, ou seja, com base no 

texto, objeto empírico, apontar relações de sentido que se situam além dele. 

O documento que constitui o corpus desta pesquisa foi elaborado em conjunto 

pelos dois pontífices, algo sui generis dentro dos escritos católicos, pois a 

coexistência de dois papas é um fenômeno raro; a dupla autoria de uma encíclica, 

por sua vez, possivelmente é algo inédito. Essa autoria do documento chama a 

atenção, pois marca um posicionamento teológico e ideológico da Igreja Católica, 

marcado pelo diálogo, pela complementação de ideias e pela negociação de 

sentidos. Analisar esse escrito tem se mostrado uma tarefa desafiadora, mas que 

pode contribuir, de certa forma, para uma melhor compreensão de algumas 

características do discurso religioso católico contemporâneo.  

As formas de citação da palavra de outrem podem também ajudar na 

compreensão sobre os encontros ideológicos que ocorrem nos enunciados e 

reforçar a tese central de todo o pensamento bakhtiniano, qual seja, que a 

linguagem é um fenômeno social e, como tal, marcado pelo diálogo, pela interação e 

pela responsividade. Isso significa que os mecanismos de citação demonstram, de 

certa maneira, os embates de pensamento, de ideias e de concepções de mundo. 

 Constituem-se, desta forma, em objeto de análise e categoria analítica de 

interesse para as linguísticas enunciativas tais como a Argumentação, a Linguística 

Textual, a Análise do Discurso, a própria Semântica, assim como outras áreas que 

possam se interessar pela interpretação, pelo significado, já que o encontro das 

vozes conduz diretamente ao confronto de sentidos.  

O empreendimento de analisar as relações lógicas, ou seja, linguísticas, dos 

enunciados, constitui apenas uma faceta da imensa complexidade de um assunto 

                                                             
1 Termo geralmente associado ao pensamento de Saussure (1999) e outros autores considerados 
estruturalistas. 
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que envolve também relações dialógicas, que ultrapassam os limites da estrutura 

linguística e atingem os níveis discursivo-ideológico e sócio-histórico.  

É neste sentido que se pode compreender que os compêndios gramaticais 

normativos elaboram uma análise válida a respeito das formas de citação, porém 

incompleta. Não dão conta do dialogismo e da interação linguística e ideológica das 

citações. Em consequência deste fato, faz-se necessário que trabalhos de natureza 

menos estruturalistas ou normativos apresentem novas perspectivas para a 

problematização do tratamento oferecido a essa categoria.   

Bakhtin (2010) propõe que as pesquisas que concebem a língua enquanto 

fenômeno dialógico, não devem rejeitar os pressupostos da chamada linguística 

estruturalista, ou linguística dura, porém, a visão de linguagem que o autor 

compartilha juntamente com os chamados “membros do Círculo” (Voloshinov, 

Medvedev etc.), possui uma natureza extralinguística ou translinguística, ou ainda, 

como ele mesmo denomina, “metalinguística”. Para o autor, apesar de os estudos 

embasados na abordagem dialógica da linguagem não descartarem as categorias 

linguísticas, os interesses não se confundem, pois a Linguística e a Abordagem 

dialógica “[...] estudam [a linguagem] sob diferentes aspectos e diferentes ângulos 

de visão”. (BAKHTIN, 2010, p. 207). 

Apesar da reconhecida importância do tema do discurso citado, tratado por 

Bakhtin e os membros do Círculo, especialmente Voloshinov (1929-1930, 2014) e 

por outros teóricos de renome como Authier-Revuz (1990, 1998, 2004), 

Maingueneau (1996, 1997, 2002), Castro (2009), dentre outros, este tema não tem 

recebido por parte de muitos estudiosos da linguagem a profundidade de tratamento 

necessário.  

Segundo Castro (2009, p. 120), “Raramente encontraremos menção aos 

temas da citação”, nem mesmo no escopo dos estudos bakhtinianos, nem na 

linguística, assim como no meio educacional mais amplo. Na visão do autor, as 

formas de citação da voz alheia não têm ocupado o lugar de destaque atribuído 

primeiramente pelos próprios membros do círculo que, ao lado de temas como 

dialogismo, gêneros do discurso, polifonia, dentre outros, colocaram o estudo das 

formas de citação em evidência. A prova inconteste da centralidade do tema é que 

Bakhtin (2014) debruça-se em vários capítulos sobre a análise desse fenômeno. 

Todavia, cabe ressaltar que, em um cenário mais recente, principalmente na 

última década, houve um interesse mais acentuado sobre o tema. Tomamos como 
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destaque, no âmbito desta pesquisa, dentre outros trabalhos, a tese de Barbosa 

(2008) sobre heterogeneidade em textos de divulgação científica; Pereira (2007), 

cujo trabalho analisa as formas e as funções do discurso do outro no gênero 

monográfico de graduandos e especializandos; Betonico (2012), que analisa o 

discurso relatado com um embasamento funcionalista e Hansen (2009) cujo tema do 

atravessamento discursivo do outro buscou perscrutar o processo criativo no 

discurso publicitário. 

No que tange ao embasamento teórico desta pesquisa, filia-se à abordagem 

dialógica da linguagem de Bakhtin (2010, 2011, 2014), concepção que se encontra 

diluída em grande parte, senão em toda a obra do teórico. Muito dessa 

fundamentação é devido a Voloshinov, membro do Círculo, cuja obra se encontra 

amalgamada com os escritos do próprio Bakhtin.  

Para além da contribuição desses pensadores, há a contribuição de Authier-

Revuz (1990, 1998, 2004) sobre as formas de heterogeneidade mostrada e a 

heterogeneidade constitutiva de todo discurso. Segundo a autora, as formas de 

citação se inscrevem dentro dos mecanismos de heterogeneidade mostrada, que 

será uma categoria ou conjunto de categorias analíticas de grande importância para 

a discussão que a análise enseja. Os mecanismos de transmissão da fala alheia se 

inserem, mais especificamente, no que a autora denomina de formas marcadas de 

heterogeneidade mostrada. Algumas dessas formas como as aspas, o itálico, 

comentários, glosas etc. não são objeto de análise desta pesquisa. O interesse do 

estudo repousa, mais especificamente, sobre as formas de discurso citado.  

Outro arcabouço teórico que contribui para este estudo é constituído pelas 

obras de Maingueneau (1996, 1997, 2002), que retoma e amplia as discussões 

sobre a heterogeneidade já abordada tanto por Bakhtin (com outras terminologias e 

perspectivas, é bem verdade) e, principalmente, por Authier-Revuz, autora bastante 

citada pelo analista de discurso francês. 

Há ainda alguns trabalhos que contribuem para a análise do fenômeno da 

transmissão da palavra alheia e que servem de enriquecimento, por investirem sobre 

o tema, com diferentes aproximações, como os escritos de Castro (2009), Brait 

(1997, 2006), Cunha (2008, 2011); acerca do discurso religioso, destacam-se os 

trabalhos de autores como Borges e Miotello (2013), Pedroza (2007) e Orlandi 

(1996) cujos estudos demonstram as funções e as especificidades desse tipo 
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específico de discurso, contribuições de valia para uma melhor caracterização dessa 

esfera de uso da linguagem. 

A escolha da Encíclica Lumen Fidei como corpus único para a pesquisa 

obedeceu a alguns critérios. (I): ela é o documento que marca o momento atual da 

Igreja Católica Apostólica Romana, o início do pontificado de Francisco e o fim de 

uma era curta do ultraortodoxismo de Bento XVI. (II): é o documento 

hierarquicamente mais importante para a Igreja Católica na atualidade, pois reúne a 

essência dos rumos que a instituição tem planejado para o grande auditório social 

composto de clérigos, fiéis e leigos. É um documento endereçado à sociedade 

mundial. (III): o tema da referida encíclica é de interesse para todos aqueles que 

professam e também para os que não professam nenhuma fé, pois argumenta sobre 

o papel da crença na conjuntura atual de uma sociedade que parece cada vez mais 

distante de questões espirituais.  

Ressalte-se ainda que a encíclica é um documento que exige um esforço 

argumentativo e um diálogo fremente com diferentes vozes, consagrando-se como 

um evento extenso de discursividades, de posicionamentos axiológicos, de visões 

de mundo. Essas considerações tornam-se mais tangíveis ao passo que se 

consegue caracterizar os encontros sócio-verbais que ocorrem na tessitura textual. 

Análises com uma proposta parecida constam em poucos estudos, tais como o de 

Branco (2012) sobre relações dialógicas nas encíclicas de Bento XVI. 

Ademais, pretende-se empreender a perscrutação de sentidos, a relação de 

apreciações do discurso citante – discurso religioso católico – em relação aos 

discursos citados no grande enunciado da encíclica. Essa tarefa mostra-se 

reveladora do nível de permeabilidade do discurso religioso, ou seja, o quanto ele 

convoca e como se dá a convocação da palavra alheia.  

É necessário ainda realçar que, apesar de ser um documento único, a 

Encíclica Lumen Fidei é composta de quatro capítulos, que, por sua vez, 

subdividem-se em sessenta seções que abordam, em subtemáticas, o apoio à 

argumentação central. Todo o texto está escrito em oitenta e seis páginas, o que 

torna o documento um espaço enunciativo suficientemente extenso para que se 

materializem relações dialógicas de diferentes ordens. 

Com base nessa discussão, podemos formular o problema de pesquisa da 

seguinte forma: como ocorre a presença do outro na teia discursiva da Encíclica 

Lumen Fidei? E como consequência, outras inquietações diretamente relacionadas a 
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esta, podem ser expressas, tais como: quem é esse outro e de onde ele fala, ou 

seja, quais esferas discursivas mantêm diálogo com a argumentação teológica 

católica de Francisco e Bento XVI no texto em análise? Com quais objetivos esse 

outro é convocado para o diálogo a respeito da luz da fé? 

Nosso objeto de estudo, o discurso citado, apontará para o extralinguístico, as 

relações dialógicas empreendidas por meio desses mecanismo de transmissão da 

palavra alheia na Encíclica Lumen Fidei. Essa busca pelas relações dialógicas 

concretizadas por meio das citações visa compreender como o outro discursivo 

constitui o discurso do documento que compõe o corpus, o que é o objetivo geral do 

estudo.   

Como objetivos específicos, podem-se destacar os seguintes: 

 

1. Identificar e descrever as ocorrências dos discursos citados na 

Encíclica Lumen Fidei; 

2. Apontar as fontes e esferas discursivas que constituem o discurso 

católico do documento em análise; 

3. Refletir sobre aspectos dos encontros sócio-verbais dos sujeitos 

materializados por meio das citações, em termos de movimentos 

discursivos de aceitação, refutação, complementação da palavra 

alheia. 

 

A pesquisa possui relevância por tratar de um tema que, apesar de não ser 

novo, ainda suscita frequentes dúvidas e sugere novos encaminhamentos. No caso 

específico do discurso religioso, busca-se contribuir para o avanço das reflexões que 

até então foram empreendidas por meio de outros trabalhos, não muitos, como o de 

Pedrosa (2007), Orlandi (1996) e Branco (2012). Os dois primeiros são trabalhos 

mais caracterizadores, ao passo que o último é uma dissertação de mestrado cujo 

objeto são as relações dialógicas em Encíclicas de Bento XVI, porém com 

perspectivas e objetivos diferentes dos nossos.  

Pode-se ainda justificar esta pesquisa como forma de contribuição de 

aspectos linguísticos e dialógicos das formas de citação da palavra alheia, categoria 

considerada como central por Bakhtin (2011) e Castro (2009), porém subestimada 

principalmente pelas produções gramaticais normativas que tratam o tema segundo 

uma visão estrutural. 
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Pretende-se contribuir com o grupo de pesquisa “Grupo de Estudos do 

Discurso (GRED), do Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, no sentido da 

agregação de conhecimento não apenas quantitativamente, mas qualitativamente. A 

perspectiva é que o referido grupo possa se destacar, cada vez mais, nos estudos 

discursivos, tornando-se, com o apoio dos escritos e reflexões de seus membros, 

uma referência para o desenvolvimento do Programa de Pós-Graduação em Letras 

da referida instituição, e para o avanço da própria Análise do Discurso de cunho 

bakhtiniano.  

Ademais, a pesquisa está relacionada ao tripé que forma a “linha 1” de 

pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Letras da UERN: Texto, Discurso e 

Ensino. É bem verdade que o foco do trabalho está sobre os aspectos discursivos 

do corpus, entretanto, a análise da categoria discurso citado poderá lançar luz sobre 

aspectos textuais e sobre questões de ensino, pois a posição aqui adotada é de que 

as formas de citação da palavra alheia devem ser vistas sob novas perspectivas 

também por escritores de gramáticas normativas. 

A análise em questão mostra-se pertinente ainda porque o discurso religioso 

católico não tem recebido um tratamento linguístico e descritivo que o aborde de 

dentro para fora, que busque caracterizá-lo enquanto forma de compreender o 

mundo e de lidar com o outro. Ademais, a pesquisa sobre as formas de citação, 

inscritas dentro da categoria proposta por Authier-Revuz (1990) como 

heterogeneidade mostrada não se mostra esgotada, apesar de não ser um tema 

novo para a linguística. É possível também que se observem novas nuances de 

sentidos expressos por meio desse mecanismo, uma vez que a heterogeneidade é a 

própria essência da linguagem e é corolário da grande tese bakhtiniana de 

linguagem perpassada pelo outro. 

Compreender melhor como funciona e como se caracteriza o mecanismo de 

transmissão da palavra de outrem revela-se atividade de fundamental importância 

tanto para a linguística como para áreas que dela possam se utilizar como a 

sociologia, a psicologia, a literatura, a educação, enfim, disciplinas das ciências 

humanas cujo objeto de análise é alguma forma de uso linguístico ou algo 

relacionado. 

O trabalho foi dividido em quatro capítulos. Na introdução procura-se 

apresentar o tema geral de da pesquisa, a delimitação do objeto e a explicitação 

inicial sobre os principais teóricos que servem de embasamento para as análises. 
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No segundo capítulo, apresentam-se as características gerais sobre o tipo de 

pesquisa que se pretende desenvolver, como o corpus da pesquisa e sua 

constituição, além da categoria analítica da pesquisa, o que pretende ser uma seção 

de recorte metodológico ou delimitação. O terceiro capítulo dedica-se à 

apresentação do embasamento teórico, discutido em subseções acerca da 

abordagem dialógica do discurso, do lugar do discurso citado dentro do pensamento 

bakhtiniano, além de apresentar as principais formas de discurso citado que ocorrem 

no corpus e caracterizar o gênero discursivo “encíclica papal”. O quarto capítulo é 

reservado para a análise e a interpretação dos dados, em que se empreendem 

aproximações quali-quantitativas, descritivas e interpretativas sobre os dados 

coletados.  
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2 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Este capítulo busca descrever os aspectos metodológicos empreendidos para 

a consecução dos objetivos traçados. São considerações a respeito da constituição 

e da apresentação do corpus – a Encíclica Lumen Fidei – documento único da 

análise, e uma apresentação do objeto de estudo, a categoria analítica bakhtiniana 

discurso citado. 

 

2.1 Aspectos Metodológicos 

 

O tratamento metodológico de um problema de pesquisa refere-se à forma 

como se pode abordar determinado tema com base nos conhecimentos de que se 

dispõe. Interessa, nesse ponto, explicitar como o problema será abordado em seus 

detalhes a fim de responder-se aos objetivos da pesquisa, ou seja, como chegar, 

através de procedimentos analíticos a solução do problema (FONSECA, 2002).  

Neste aspecto, esta pesquisa pode ser classificada como do tipo descritiva e 

busca elaborar interpretações dentro do escopo da abordagem dialógica da 

linguagem de Bakhtin (2010, 2011, 2014) e o Círculo. Sua base é linguística, pois 

prioriza o tratamento de uma categoria da língua a fim de alcançar interpretações 

mais gerais, extralinguísticas, ou seja, relações dialógicas expressas por meio da 

categoria linguística em análise.  

O método adotado no âmbito da pesquisa objetiva, assim, a observação, a 

descrição, a classificação e interpretação da realidade sem, no entanto, buscar 

interferir. Caracteriza-se como uma pesquisa documental, já que analisa um 

documento oficial da Igreja Católica, e possui objetivos exploratórios e descritivos. 

Segundo Severino (2007, p. 123) 

 

A pesquisa exploratória busca apenas levantar informações sobre um 
determinado objeto, delimitando assim um campo de trabalho, mapeando as 
condições de manifestação desse objeto. Na verdade ela é uma preparação 
para a pesquisa explicativa. (Grifos do autor). 

 

 

Desta forma compreende-se que esta pesquisa contempla os dois objetivos 

apontados acima, como um passo-a-passo. Por um lado, trabalham-se questões 

exploratórias, enquanto preparação para objetivos mais específicos, descrições do 
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fenômeno em análise, em uma busca pela reflexão sobre o comportamento formal e 

funcional do discurso citado dentro do escopo da esfera discursiva religiosa. 

Procura-se relacionar o discurso religioso com as citações da palavra alheia, 

tornando explícita a relação entre o discurso citante e o discurso citado. É essa 

interação dialógica, a cessão de turno no diálogo que interessa para que se 

compreendam mais profundamente as relações dialógicas presentes no documento. 

Em outras palavras, almeja-se explicitar a natureza das relações dialógicas 

expressas por meio do discurso citado na encíclica.  

A abordagem é quantitativa e qualitativa, pois os objetivos da pesquisa 

dependem da quantificação de ocorrências das formas de discurso citado, mas 

estão também orientados para uma aproximação do problema buscando perscrutar 

suas nuances de estrutura e funcionamento, ou seja, reflexões e interpretações 

baseadas tanto nos gráficos de ocorrências quanto nas relações de sentido 

expressas no texto.  

Para o empreendimento da análise, utiliza-se uma tabela com as ocorrências 

das citações extraídas do corpus e gráficos de aferição para organizar os dados 

quantitativos e indicadores. A pesquisa utiliza, desta forma, técnicas e 

procedimentos variados para atender os objetivos traçados. Tabela de ocorrências, 

gráficos e tabelas, e, análises discursivas com base em excertos textuais do 

documento. 

Todo esse aparato de demonstração de dados serve para embasar as 

análises e discussões dos dados, pois uma análise discursiva não necessariamente 

precisa elaborar recortes nesse sentido, excluindo aspectos quantitativos. Este 

mesmo ponto de vista é compartilhado por Demo (2002, p. 35) quando afirma que 

“qualidade não é a contradição lógica da quantidade, mas a face contrária da 

mesma moeda”.  

O método adotado é o indutivo, ou seja, busca-se observar um fenômeno 

particular para, a partir de então, empreenderem-se reflexões mais gerais acerca 

das materializações da categoria analítica. Esse mecanismo passa, 

necessariamente, por três etapas básicas, apontadas por Lakatos e Marconi (2003, 

p.87):  

 

a. A observação dos fenômenos – com o objetivo de descobrir as possíveis 

causas de sua ocorrência; 
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b. Relação entre os fenômenos – com o objetivo de aproximá-los, compará-los 

para que se possa extrair alguma conclusão a partir dessa atividade; 

c. Generalização – nessa etapa, procura-se generalizar os tipos de relações 

existentes entre os fenômenos analisados que, no escopo desta análise, são 

o discurso citado e o discurso religioso católico da Encíclica Lumen Fidei. 

 

A partir da observação dos mecanismos de transmissão da palavra alheia, no 

espaço discursivo da encíclica, busca-se não apenas sua identificação, como 

também sua classificação, descrição e interpretação, levando-se em conta as 

tendências predominantes de uso do discurso citado e a esfera discursiva religiosa. 

 

2.2 A Constituição e a Apresentação do Corpus - Caracterização do Objeto de 

Pesquisa 

 

Com a proposição da análise do discurso religioso católico na arena 

discursiva da Encíclica Lumen Fidei, optou-se por um documento que se enquadra 

em alguns critérios necessários para a legitimidade da pesquisa. O primeiro critério é 

a relevância do corpus. A encíclica papal é um tipo de documento de alta relevância 

para a Igreja. Cada pontífice escreve sobre temas de importância para a membrezia 

e para a sociedade geral de sua contemporaneidade. 

As encíclicas papais abordam, em geral, temas de natureza sócio-histórica e 

teológico-ideológica, revelando-se como uma orientação que a Igreja Católica 

repassa a seus fiéis, assim como a sociedade mundial, representados pela 

expressão “todos os homens de boa fé”. As encíclicas ficam para a posteridade, nos 

anais da igreja, e eternizam o pensamento dos pontífices, no tratamento que dão a 

temas nevrálgicos de seu tempo.  

Um segundo critério é a própria natureza composicional do documento. As 

encíclicas são documentos relativamente longos, com uma estrutura que contempla 

a abordagem de determinado tema ou temas de forma abrangente. No caso 

específico da Encíclica Lumen Fidei, temos um documento de 86 páginas cujo tema 

central é a luz da fé na sociedade contemporânea.  

O texto busca refletir sobre questões como qual o papel da fé na atualidade, 

como a fé pode lançar luz sobre a nossa sociedade e ajudá-la a se (re) encontrar 

com o caminho da paz, e, principalmente, o que é a fé em termos objetivos e 
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pragmáticos para a vida de cada indivíduo. Para conseguir atingir tais respostas, os 

autores do documento convocam vozes de diferentes épocas e lugares a fim de 

evidenciar e demonstrar o que é uma fé verdadeira2 em contrapontos com visões 

modernas e contemporâneas que, segundo os pontífices, buscaram e ainda buscam 

diminuir o valor da luz da fé.  

A Encíclica Lumen Fidei revela-se um verdadeiro coro de vozes. As mais 

variadas vozes foram convocadas pelo escritor (ou escritores) do texto. Um intenso 

diálogo com textos bíblicos, textos canônicos da Igreja Católica Apostólica Romana, 

e, em bom número, vozes da filosofia e da literatura com as quais os enunciadores 

elaboram uma vasta teia argumentativa e contra argumentativa a fim de demonstrar 

o que é a luz da fé e como ela pode ajudar no desenvolvimento humano e na 

convivência harmônica.  

A Encíclica é considerada um dos documentos de maior importância, não 

apenas pelo valor historicamente atribuído ao gênero no âmbito dos escritos 

católicos, mas pelo fato de que esta, em especial, é a carta iniciada por Bento XVI e 

concluída por Francisco. Desta forma, ela materializa um dos momentos mais raros 

para a membrezia da Igreja, com o convívio de dois pontífices e o compartilhamento 

discursivo entre os dois sobre uma temática em comum. 

 

2.3 A Categoria Analítica: O Discurso Citado 

 

As formas de citação do discurso do outro não é um fenômeno que se possa 

dizer recente. Bakhtin (2014) e o Círculo ainda no início do século XX já levantavam 

apontamentos acerca da complexidade e proficuidade dos estudos nesse campo, 

realçando sua natureza complexa e inscrita como fenômeno central para as 

pesquisas de base dialógica. O autor chega a afirmar que: 

 

Acreditamos que um fenômeno assim altamente produtivo, ‘nodal’ mesmo, é 
o do discurso citado, isto é, os esquemas linguísticos (discurso direto, 
discurso indireto, discurso indireto livre) as modificações desses esquemas 
e as variantes dessas modificações que encontramos na língua, e que 
servem para a transmissão das enunciações de outrem e para a integração 
dessas enunciações, enquanto enunciações de outrem, num contexto 
monológico coerente. (BAKHTIN, 2014, p. 149, grifos do autor). 

 

                                                             
2 O termo expressa as intenções argumentativas dos autores da Encíclica LumenFidei, no que se 
refere à necessidade de expressar a melhor definição e a verdadeira essência para a palavra “fé”, 
segundo suas concepções. 
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Pode-se observar que os pensadores russos colocaram o tema da citação no 

centro de suas preocupações. A partir de suas análises criou-se uma espécie de 

cânon, e estas três formas (discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre) 

passaram a ser tratadas como formas clássicas de citação do discurso do outro. 

Entretanto, existem outras formas até mais recorrentes, como por exemplo, a ilhota 

citacional ou textual, abordada por Authier-Revuz (2004) e Maingueneau (2002). Há 

ainda o discurso direto livre, a evocação, a modalização em discurso segundo e 

outras formas de heterogeneidade enunciativa que não se pretende aprofundar 

nessa seção, pois recebe tratamento em seção específica da pesquisa. 

Bakhtin (2014) e os teóricos do Círculo consideram a linguagem enquanto 

fenômeno essencialmente dialógico. A comunicação está na base de seus 

pressupostos. Comunicação ativa e constante, pois em todas as esferas de 

utilização da linguagem, observa-se o caráter responsivo do discurso. Em maior ou 

menor escala, sempre dialogamos com o “já-dito” e nossos enunciados sempre 

ensejam uma resposta por vir. Diz-se que o enunciado é prenhe de respostas. Um 

texto sempre enseja uma resposta e, sempre dialoga com textos já ditos sob forma 

oral ou escrita. Entretanto, é importante observar que o diálogo bakhtiniano não é 

compreendido como uma interação face a face, com falas e tomadas de falas, 

segundo o modelo de réplica, tréplica etc. Essa confusão conceitual é descrita em 

alguns autores, dentro os quais podemos citar Fiorin (2009) e Holquist (2002, p.39), 

que assim se referiu ao assunto: 

 

No uso cotidiano, o diálogo é um sinônimo para conversação; a palavra 
sugere duas pessoas conversando entre si. Esse sentido geral da palavra 
pode obscurecer seu significado especial no pensamento de Bakhtin. Falar 
e trocar são os aspectos do diálogo que desempenham um papel 
importante em ambos os usos. Mas o que dá ao diálogo seu lugar central no 
dialogismo é precisamente o tipo de relações que as conversas manifestam, 
as condições que devem ser cumpridas se houver qualquer troca entre 
diferentes falantes3. (Tradução nossa) 

 

Conforme o apontamento do autor, considerar o diálogo em Bakhtin e o 

Círculo exige uma compreensão mais ampla. Os enunciados, sejam em forma de 
                                                             
3
In everyday usage, dialogue is a synonym for conversation; the word suggests two people talking to 

each other. This general sense of the word can obscure its special significance in the thought of 
Bakhtin. Speaking and Exchange are aspects of dialogue that play an important role in both usages. 
But what gives dialogue its central place in dialogism is precisely the kind of relation conversations 
manifest, the conditions that must be met if any exchange between diferente speakers is to occur at 
all. 
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materialização falada ou escrita, dialogam no sentido de estabelecerem relações 

discursivas entre si. Os enunciados componentes das encíclicas do Papa Francisco, 

em pleno século XXI, “conversam” com enunciados de outras épocas, como o 

discurso cristão de cerca de dois milênios atrás, ou o discurso judaico do Antigo 

Testamento, muito mais remoto. Da mesma forma, os mesmos enunciados do 

domínio do discurso religioso dialogam com enunciados mais recentes, como textos 

da filosofia, da literatura, de um ou dois séculos atrás e com enunciados correntes, 

não necessariamente religiosos, pertencentes a diferentes esferas discursivas, na 

sociedade mundial contemporânea. Em considerações sobre o diálogo, Bakhtin 

(2011, p. 323), afirma que: 

 

As relações dialógicas são relações (semânticas) entre toda espécie de 
enunciados na comunicação discursiva. Dois enunciados, quaisquer que 
sejam, se confrontados em um plano de sentido (não como objetos e não 
como exemplos linguísticos), acabam em relação dialógica.  
 
 

Por outro lado, pode-se constatar que os enunciados que entraram no fio 

discursivo da esfera religiosa ensejaram uma resposta e ela se materializou, com as 

mais variadas nuances relacionais, em diferentes campos discursivos da atualidade 

– não apenas no próprio discurso religioso, mas também em outros discursos 

religiosos (como no discurso religioso protestante e suas ramificações), no discurso 

científico e filosófico, no discurso midiático, no discurso literário etc. Essa 

constatação demonstra, de forma bastante simplificada, a natureza dialógica da 

linguagem. 

As formas de citação da palavra alheia e as relações dialógicas são duas 

categorias distintas de análise linguística, porém, podem-se levantar alguns pontos 

acerca deste aspecto e buscar-se uma intersecção analítica. Como as duas formas 

estão relacionadas? Esse problema pode se colocar para quem trabalha com a 

ligação entre as duas categorias bakhtinianas pois, aparentemente, o mestre russo 

não relaciona as duas categorias, conforme dá a entender o excerto abaixo: 

 

Esse fenômeno da reação da palavra à palavra é, contudo, radicalmente 
diferente do que se passa no diálogo. Aí, as réplicas são gramaticalmente 
separadas e não são empregadas num contexto único. Com efeito, não 
existem formas sintáticas com a função de construir a unidade do diálogo. 
(BAKHTIN, 2014, p. 151, grifo do autor). 
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Conforme se pode notar, o diálogo não se constrói necessariamente com 

base em estruturas, o que levaria à conclusão de que, as formas de citação, 

enquanto estruturas sintáticas, não ensejariam diálogos entre os enunciados. 

Porém, o que esta análise tem proposto é, através das formas, chegar-se ao 

extralinguístico. Em outros termos, não são as estruturas das citações que 

encadeiam a responsividade. São as ideias expressas nas e pelas citações que 

encabeçam as relações dialógicas.  

O próprio autor reconhece a proficuidade da análise das formas de citação, 

uma vez que elas encerram relações dialógicas por meio da recepção e transmissão 

da palavra alheia. Ora, se o diálogo é estabelecido pela coincidência temática, ainda 

que ocorra de forma tênue, ainda que se dê em diferentes momentos da história, as 

citações funcionam exatamente como índices de filiação temática.  

De alguma forma, em maior ou menor escala, o discurso citante toca a 

temática do discurso citado. Se assim não fosse, não haveria necessidade de 

citação. Pode haver diálogo ou não em textos sem citações (se é que se pode falar 

em texto puro, sem nenhum tipo de citação ou não constituído pelo outro); porém se 

um texto cita outro texto, se lhe concede voz, certamente já conversaram, se 

relacionaram, dialogaram. Evidentemente, a posição do mestre russo é a separação 

de duas categorias analíticas no plano teórico. Entretanto, ele não nega que uma 

categoria seja exclusiva da outra, mas antes, declara que:  

 

O estudo fecundo do diálogo pressupõe, entretanto, uma investigação mais 
profunda das formas usadas na citação do discurso, uma vez que essas 
formas refletem tendências básicas e constantes da recepção ativa do 
discurso de outrem, e é essa recepção, afinal, que é fundamental para o 
diálogo. (BAKHTIN, 2014, p. 152) 

 

 A palavra está sempre orientada para um interlocutor, com o qual estabelece 

relações direcionadas para a retomada, ainda que, como afirma Bakhtin (2011), 

essa retomada ou diálogo seja não intencional. Ainda assim há diálogo, pois o que 

caracteriza essa interação não é o compartilhamento simultâneo de espaço e tempo, 

mas as relações de sentido estabelecidas, mesmo que sejam relações relativamente 

débeis, com pontos de interseção mais temáticos do que explicitamente 

morfossintáticos.  

No caso do discurso citado, além da orientação da palavra para um 

interlocutor, existe a “alternância de sujeitos”. A palavra de um outro, que muitas 
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vezes também se faz presente, pelo mecanismo de alternância, é intencional. A 

citação estabelece um diálogo intencional. Quando se convoca um enunciado de 

outrem, faz-se com alguma intenção. Não se trata de uma espécie de solidariedade 

enunciativa; a citação traz o outro para argumentar. Argumentar a favor de um ponto 

de vista, contra tal posicionamento, como forma de complementação de uma ideia 

etc.  

Em muitos casos, colocam-se frente a frente trechos de palavras alheias em 

relação entre si. Assim, um papa pode citar duas ou mais passagens de dois ou 

mais textos bíblicos e colocá-los em situação de complementariedade, de reforço, de 

confirmação de uma ideia. Poderia também convocar duas falas e pô-las em 

contradição, como um trecho bíblico e um trecho de discurso ateísta. Poderia, assim, 

fazer com intenções de apenas mostrar visões de mundo parecidas ou 

completamente diferentes; talvez para rejeitar uma visão e filiar-se à outra. Como 

afirma Authier-Revuz (2008, p. 118). 

 

Nesse sentido, falar é entrar em relação dialógica com esses discursos 
outros que habitam as palavras e é, nesse processo – que escuta, acolhe, 
com ou sem reticência, cada palavra, em função daquilo que ressoa nela de 
vozes estrangeiras, que o discurso toma corpo.  

 

Segundo a concepção da autora, as citações, com suas diferentes matizes 

apreciativas, contribuem para a formatação do enunciado, para a materialização 

discursiva. São muitas as possibilidades de relações de sentidos estabelecidas 

quando se convoca a palavra do outro, ou seja, quando se cita a palavra alheia. 

Essa convocação, geralmente com tons de apreciação, encerra sempre um diálogo, 

pois a razão de ser da presença do outro no simulacro do enunciado citante será 

sempre para um relacionamento de sentidos (negação, aceitação, complementação 

etc.) sobre um determinado tema. De acordo com Bakhtin (2011, p. 299): 

 

O discurso do outro, desse modo, tem uma dupla expressão: a sua, isto é, a 
alheia, e a expressão do enunciado que acolheu esse discurso. Tudo isso 
se verifica, antes de tudo, onde o discurso do outro (ainda que seja uma 
palavra que aqui ganha força de um enunciado pleno) é citado textualmente 
e destacado com nitidez (entre aspas): os ecos da alternância dos sujeitos 
do discurso e das suas mútuas relações dialógicas aqui se ouvem 
nitidamente. 

 

Pode-se observar nas palavras acima, a complexidade dos mecanismos de 

transmissão da palavra alheia. O autor expressa nesse excerto, as noções de 
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simulacro, a forma clássica de “isolamento” do discurso alheio por meio das aspas, a 

questão da alternância de sujeitos e as relações dialógicas que “se ouvem 

nitidamente” por meio das formas de citação. Poder-se-ia complementar a ideia do 

autor apenas pela observação de que o itálico, que consiste em recurso tipográfico 

moderno, pode desempenhar as mesmas funções das aspas, a priori.  

As citações constituem-se, desta forma, em mecanismos de estabelecimento 

de diálogos. Discurso citado e relações dialógicas não são duas categorias 

necessariamente concomitantes, mas a citação da palavra alheia se faz dentro de 

um contexto discursivo com um tema em abordagem. A voz do outro, ao entrar na 

teia discursiva, independentemente da forma como isso ocorra ou a apreciação que 

se imprima em relação ao discurso citado, sempre constitui um diálogo, pois não é 

possível, em condições normais, convocar a voz do outro para abordar um tema 

diferente do assunto tratado por quem cita. Essa parece ser uma consequência 

lógica imposta pela esfera discursiva e pelo gênero. 
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3 ASPECTOS TEÓRICOS DA PESQUISA 

 

Nesta seção, a atenção se volta para as questões de embasamento teórico 

para a realização da pesquisa. Um dos aspectos centrais do pensamento de Bakhtin 

(2010, 2011, 2014) é aqui refletido, aquilo que se refere à sua proposta de 

tratamento dos enunciados dentro de uma perspectiva dialógica.  

Ademais, inicia-se a discussão a respeito do lugar do discurso citado dentro 

da proposta analítica da pesquisa e dentro do escopo linguístico-filosófico 

bakhtiniano. Por fim, apresenta-se uma sequência descritivo-explicativa sobre as 

principais formas de discurso citado ou de heterogeneidade discursiva mostrada, 

desta feita, embasados também nos trabalhos de Authier-Revuz (1990, 1998, 2004), 

Maingueneau (1996, 1997, 2002), Boch e Grossmann (2002), Barbosa (2008), 

dentre outros. 

 

3.1 A Abordagem Dialógica da Linguagem 

 

As análises linguísticas que buscam se embasar no pensamento bakhtiniano, 

independentemente da categoria analítica que se pretenda pesquisar, sempre serão 

perpassadas, em maior ou menor escala, pela abordagem dialógica da linguagem. 

Qualquer categoria posta em escrutínio, dentro da epistemologia de Bakhtin, a 

palavra, o enunciado, o signo, a ideologia, a polifonia, a poesia, o romance etc. 

preservará a marca daquilo que se compreende como legado maior do mestre 

russo: a compreensão da linguagem enquanto fenômeno dialógico. Esse status de 

centralidade epistemológica foi apontada por Holquist (2002, p. 14): 

 

O diálogo é uma chave mestra óbvia para as premissas que nortearam o 
trabalho de Bakhtin ao longo de toda sua carreira: o diálogo está presente, 
de uma forma ou de outra ao longo das anotações que ele mantinha desde 
a sua juventude até sua morte na idade de 80 anos. A maioria destas está 
perdida, algumas permanecem sob a forma de comunicação tão pessoal 
que elas são agora quase impossíveis de decifrar ou compreender, 
enquanto outras, eventualmente, assumiram a forma mais pública e 
compreensível de livros publicados. Mais cedo ou mais tarde, não importa 
qual o assunto do momento, independentemente do nome sob o qual ele 
escreveu ou o grau de comunicação compartilhada que ele presumiu, todos 
os escritos de Bakhtin são animados e controlados pelo princípio do 
diálogo

4
.(Tradução nossa) 

                                                             
4Dialogue is an obvious master key to the assumptions that guided Bakhtin’s work throughout his 
whole career: dialogue is present in one way or another throughout the notebooks he kept from his 
youth to his death at the age of 80. Most of these are lost, some remain in the form of communications 
so selfdirected they are now almost impossible to decipher or understand, while others eventually took 
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Em outras palavras, Holquist enxerga o diálogo enquanto um conceito 

estrutural de toda a arquitetônica bakhtiniana, atravessando sua produção, 

independentemente do que tenha escrito, sobre qual categoria refletia, quais 

conceitos analisava etc. 

Bakhtin (2014) defende que a linguagem é, essencialmente, um fato social, 

vivo, e que só se pode chegar à exata compreensão de sua natureza ali, no seu 

lócus propício, isto é, no meio social, onde se dá seu uso interindividual. Sem essa 

condição, a língua passa a ser interpretada apenas como um sistema imanente, 

visão que o mestre russo criticou em contemporâneos que se filiavam a duas 

tendências principais. Ele assim descreve a primeira: 

 

A primeira tendência interessa-se pelo ato da fala, de criação individual, 
como fundamento da língua (no sentido de toda atividade de linguagem sem 
exceção). O psiquismo individual constitui a fonte da língua. As leis da 
criação linguística – sendo a língua uma evolução ininterrupta, uma criação 
contínua – são as leis da psicologia individual, e são elas que devem ser 
estudadas pelo linguista e pelo filósofo da linguagem. (BAKHTIN, 2014, p. 
74) 

 
 

Segundo a descrição do autor, essa primeira tendência ou corrente de 

pensamento, vigente na época, associava a língua a fatores psíquicos, individuais e, 

desta forma, os pesquisadores e pensadores da linguagem deveriam se debruçar 

sobre o ato criativo individual para a compreensão da língua. Neste aspecto, a 

língua se caracterizaria mais como uma criação artística, sempre individual, com um 

estilo próprio e com a produção de enunciados únicos, como deve ser única uma 

obra de arte. Essa corrente de pensamento era notoriamente encabeçada pela 

figura de Wilhelm Humboldt. Bakhtin (2014) a denominou de “subjetivismo idealista”. 

Já a segunda tendência compreendia a linguagem sob outra ótica. Segundo 

essa concepção, o foco da criação e da organização linguística não é o indivíduo e 

sim o próprio sistema linguístico, considerado imanente, com regras muito bem 

definidas e estáveis. Segundo a descrição de Bakhtin (2014, p.79): 

 

                                                                                                                                                                                              
on the more public and comprehensible form of published books. But early or late, no matter what the 
topic of the moment, regardless of the name under which he wrote or the degree of shared 
communication he presumed, all Bakhtin’s writings are animated and controlled by the principle of 
dialogue. 
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Enquanto que, para a primeira orientação, a língua constitui um fluxo 
ininterrupto de atos de fala, onde nada permanece estável, nada conserva 
sua identidade, para a segunda orientação, a língua é um arco-íris imóvel 
que domina este fluxo. Cada enunciação, cada ato de criação individual é 
único e não reiterável, mas em cada enunciação, encontram-se elementos 
idênticos aos de outras enunciações no seio de um determinado grupo de 
locutores. São justamente estes traços idênticos, que são assim normativos 
para todas as enunciações – traços fonéticos, gramaticais e lexicais -, que 
garantem a unicidade de uma dada língua e sua compreensão por todos os 
locutores de uma mesma comunidade. 

 

Com essa apresentação, as duas tendências são postas em comparação 

quanto às suas visões sobre a língua, em linhas gerais. Observe-se que a segunda 

tendência, que o teórico chama de “objetivismo abstrato”, é, basicamente, a 

epistemologia geral do pensamento de Ferdinand de Saussure e de seus seguidores 

estruturalistas.  

A crítica elaborada por Bakhtin a essas duas tendências se dá pelo fato de 

que ambas negligenciam explicitamente o caráter sócio-histórico e interativo-

dialógico da linguagem. Como se pode observar, uma põe o foco na mente 

individual ao passo que a outra, no próprio sistema abstrato, imanente, como se a 

linguagem fosse uma entidade autorregulatória. 

Bakhtin concorre com seus contemporâneos ao fornecer aos estudos da 

linguagem uma visão que, embora não se possa dizer completamente inovadora, 

bastante profícua, dada a variedade de categorias que conseguiu abordar, todas 

atravessadas pelo conceito de linguagem em constante diálogo, uma linguagem 

responsiva, que se materializa em resposta aos “já ditos” e que enseja novos 

diálogos, novas respostas. 

Levando-se em consideração esse caráter responsivo, a categoria do 

discurso citado só pode ocupar um lugar de destaque, pois uma citação se 

materializa em um espaço enunciativo em que, explicitamente, os discursos se 

tocam, em um ambiente de resposta. As diversas formas de citação representam 

inegavelmente a evidência de um diálogo. Como esse diálogo é empreendido, 

através de quais mecanismos e o significado das preferências de uso de uma ou 

outra forma, é trabalho que o analista de discursos deve procurar elucidar. 

É importante ressaltar que o sentido de diálogo tem sido expresso muitas 

vezes erroneamente. Primeiro, erra-se quando se imagina o diálogo em Bakhtin 

enquanto construção enunciativa de réplicas; segundo, erra-se ao dizer que o 

diálogo ocorre entre os sujeitos enunciadores. Fiorin (2012, p. 166) adverte que “[...] 
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não se pode dizer que haja dois dialogismos: entre interlocutores e entre discursos. 

O dialogismo é sempre entre discursos”. O diálogo, destarte, trata das relações de 

aproximação temática entre os discursos.  

Outro ponto a se ressaltar é que Bakhtin (2010) propõe que as pesquisas que 

concebem a língua enquanto fenômeno dialógico não devem rejeitar os 

pressupostos da chamada linguística estruturalista, ou linguística dura, porém, a 

visão de linguagem que o autor compartilha juntamente com os membros do Círculo 

possui uma natureza extralinguística, ou, como ele mesmo denomina 

“metalinguística”. O autor assim se refere a essa questão: 

 

As pesquisas metalinguísticas, evidentemente, não podem ignorar a 
linguística e devem aplicar os seus resultados. A linguística e a 
metalinguística estudam um mesmo fenômeno concreto, muito complexo e 
multifacético - o discurso -, mas estudam sob diferentes aspectos e 
diferentes ângulos de visão. Devem completar-se mutuamente, e não se 
fundir. (BAKHTIN, 2010, p. 207)  

 

Em outros termos, as análises metalinguísticas ou translinguísticas devem 

partir de categorias concretas, já abordadas pela linguística, para que, a partir delas, 

possa abstrair relações que apontem para seu exterior, para seu uso fora do sistema 

linguístico imanente. Isso porque a abordagem dialógica da linguagem se interessa 

pelas relações dialógicas, pelo encontro sócio-verbal dos sujeitos e de suas vozes, 

que, deve-se destacar, acontece na produção e recepção interativa de enunciados.  

 As análises linguísticas sobre o discurso citado em gramáticas, por exemplo, 

quer de naturezas mais tradicionais ou normativas, quer mais descritivas, propõem 

exercícios que exploram mais aspectos transformacionais entre os tipos de discurso 

citado, como por exemplo, mudar uma sentença que se encontra em discurso direto 

para uma construção indireta e vice-versa. Dedicam especial atenção às mudanças 

das formas verbais, dos pronomes empregados, de aspectos adverbiais e de sinais 

gráficos que delimitam as formas de citação.  

Ao elencar estes tópicos como objetos de análise, a linguística se detém à 

superfície, à estrutura da língua, não adentrando na perscrutação de sentidos e na 

complexa teia constitutiva do discurso. Não aborda as relações dialógicas presentes 

nos enunciados. Nem deveria, de acordo com o pensamento de Bakhtin (2010), pois 

a análise dialógica do discurso cabe à metalinguística. Esta, em seu turno, 

extrapolará a estrutura textual-discursiva e abordará temas de interesse 
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extralinguísticos, da língua enquanto fenômeno em funcionamento na sociedade e 

posicionada no curso da história. De acordo com a visão do autor: 

 

[...] a linguística estuda a ‘linguagem’ propriamente dita com sua lógica 
específica na sua generalidade, como algo que torna possível a 
comunicação dialógica, pois ela abstrai consequentemente as relações 
propriamente dialógicas. Essas relações se situam no campo do discurso, 
pois este é por natureza dialógico e, por isso, tais relações devem ser 
estudadas pela metalinguística, que ultrapassa os limites da linguística e 
possui objeto autônomo e metas próprias. (2010, p. 209, grifos do autor). 

 

Neste sentido, Bakhtin defende que o objeto da metalinguística, que vai além 

da análise estrutural, é o discurso em seu nascedouro e fluxo contínuo de atividade: 

o contexto sócio-histórico. Na abordagem dialógica da linguagem, as análises 

devem ser executadas levando-se em consideração fatores de ordem social e 

histórica, além de considerar também a atividade do falante, que não é visto, nesta 

perspectiva, como mero atualizador de um sistema autônomo.  

O princípio do dialogismo da linguagem pressupõe um discurso constituído de 

respostas e prenhe de respostas. Ao mesmo tempo em que certo enunciado retoma, 

de alguma forma, toda uma teia de enunciados já ditos alhures e/ou em outros 

tempos, ele mesmo reclama uma resposta que há de vir. Não há discurso sem 

resposta ou que não dialogue com o já dito. O discurso olha, portanto para dois 

infinitos: há uma reticência anterior5, relacionada com o “já-dito” (impossível de 

detectar até o início, isto é, o primeiro discurso adâmico) e uma reticência posterior, 

que aponta para o que há de vir, para as respostas que o enunciado ensejará. Essa 

questão é bem resumida por Bakhtin (1998, p. 89), quando afirma que:  

 

O discurso vivo e corrente está imediata e diretamente determinado pelo 
discurso-resposta futuro: ele é que provoca esta resposta, pressente-a e 
baseia-se nela. Ao se constituir na atmosfera do ‘já-dito’, o discurso é 
orientado ao mesmo tempo para o discurso-resposta que ainda não foi dito, 
discurso, porém, que foi solicitado a surgir e que já era esperado. Assim é 
todo diálogo vivo. 

 

O mestre russo coloca o discurso em meio a um continuum. Fruto de 

respostas e ensejador de respostas, o discurso está sempre em diálogo, é vivo e 

constante. Resguardadas as diferenças no que tange aos pressupostos teóricos e 

metodológicos, este ponto de vista é compartilhado, com certas aproximações, por 

                                                             
5O uso do termo reticência é apenas um recurso metafórico para indicar a infinitude da linha do 
tempo. 
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outros autores como Authier-Revuz (1990, 2004, 2012) que, ao tratar da 

complexidade do tema da heterogeneidade enunciativa, corrobora o caráter 

essencialmente dialógico da linguagem. A autora concebe o discurso enquanto 

produto da memória discursiva. Embasada na abordagem dialógica de Bakhtin e do 

Círculo e em autores da área da psicanálise como Freud e Lacan, ela afirma que: 

 

As palavras são, sempre e inevitavelmente, ‘as palavras dos outros’: esta 
intuição atravessa as análises do plurilinguismo e dos jogos de fronteiras 
constitutivas dos ‘falares sociais’ das formas linguísticas e discursivas do 
hibridismo, da bivocalidade que permitem a representação no discurso do 
discurso do outro. (AUTHIER-REVUZ, 1990, p. 27, grifos da autora). 

 

Corroborando a tese bakhtiniana do atravessamento do outro no discurso, a 

palavra alheia está sempre presente na constituição do enunciado, de acordo com o 

ponto de vista da referida autora. Também J.J. Courtine (1981) propõe a existência 

de dois eixos discursivos, acionados sempre que uma nova formulação ou, na 

terminologia bakhtiniana, enunciado, emerge: um eixo horizontal, ou eixo da 

atualização do dizer e um eixo vertical, que reuniria toda a gama de formações 

discursivas, o eixo do interdiscurso. Ao enunciar, o falante filia o seu dizer 

(horizontal) ao já-dito ou interdiscurso (vertical). O eixo horizontal sempre corta o 

vertical em algum ponto. Em outras palavras, o discurso se atualiza, porém, nunca 

deixa de tocar o que já foi dito, alhures, em outros tempos. 

Existe uma relação complexa entre o discurso citante e o discurso citado e 

essa relação não tem chamado, até o momento, grande atenção por parte de 

teóricos e escritores dos compêndios gramaticais normativos mais conhecidos. Ao 

privilegiar a supremacia dos aspectos morfossintáticos sobre os aspectos dialógicos 

das formas de citação, os materiais didáticos escolares, as obras gramaticais em 

geral, alijam os estudantes de um conhecimento mais crítico acerca da constituição 

do discurso e de como seu próprio discurso é “formatado” historicamente, no seio de 

uma comunidade linguística que sempre se apoia em palavras dos outros para 

exprimir suas diferentes ideologias, suas variadas posições axiológicas6. É nesse 

sentido, de contribuir para a demonstração da riqueza dos aspectos do discurso 

                                                             
6 O posicionamento axiológico reflete e refrata as diferentes visões de mundo, as ideologias dos 
grupos sociais, ou seja, “acentos apreciativos”, formas de interpretação e interação com a realidade 
social e histórica. Relaciona-se diretamente com o conceito de “valor”.  A respeito desta temática, 
Bakhtin (1993, p. 79) escreveu: “[...] tudo nesse mundo adquire significância, sentido e valor apenas 
em correlação com o homem – como aquilo que é humano. Todo ser possível e todo significado 
possível se dispõe em torno do ser humano como o único centro e o único valor [...]”. 
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citado em sua relação com o discurso religioso católico, que este trabalho foi 

pensado. 

 

3.2 O lugar do discurso citado dentro da abordagem dialógica da linguagem 

 

A citação representa um fenômeno enunciativo complexo e, ao mesmo 

tempo, recorrente em todas as esferas ou domínios discursivos (o discurso científico, 

o religioso, o político, o literário, o cotidiano etc.). Em termos gerais, o discurso 

citado representa a inserção do discurso de outrem no nosso próprio discurso. 

Bakhtin (2014, p. 150) o define como “o discurso no discurso, a enunciação na 

enunciação, mas é, ao mesmo tempo, um discurso sobre o discurso, uma 

enunciação sobre a enunciação.” (Grifos do autor).  

A citação entra no discurso não apenas na estrutura morfossintática, mas na 

constituição de uma complexa relação de sentidos, pois são variadas as intenções 

comunicativas em se trazer um bloco enunciativo de outrem, mais ou menos 

detectável, a depender das características da citação. 

Umas das principais razões de citar a palavra do outro consiste em elaborar 

uma argumentação a favor de um ponto de vista. Entretanto, existem outras 

possibilidades. A citação pode entrar na estrutura enunciativa com diferentes 

matizes de apreciação. Pode-se citar para corroborar uma ideia, reforçá-la, rechaçá-

la, complementá-la, refletir sobre a mesma, ensejando uma discussão mais 

aprofundada sobre determinado tema etc. Sarfati (2010) aponta que as citações 

possuem alguns valores, tais como o valor crítico, ilustrativo, pedagógico, enfático, 

protetivo, estético, valor de caução, dentre outros. Em outros termos, pode-se dizer 

que a citação é um mecanismo multifuncional7.  

Todavia, essa riqueza de nuances nem sempre é tratada como deveria. As 

obras gramaticais, a exemplo, normativas ou descritivas, geralmente tratam a 

questão do discurso citado enquanto problema de ordem morfossintático 

unicamente. A despeito dos critérios utilizados e dos exemplos fornecidos, e, mesmo 

em alguns casos, demonstrando uma análise linguística apreciável, esses 

compêndios não dão conta da complexidade do tema da citação. O empreendimento 

de analisar as relações lógicas, ou seja, linguísticas, nos enunciados, constitui 

                                                             
7 O texto do referido autor embasa o pensamento de que as formas de citação têm muito mais 
características e complexidade do que supõem as obras de gramática normativa. 



37 
 

apenas uma faceta da imensa complexidade de um assunto que envolve também 

relações dialógicas, que ultrapassam os limites da estrutura linguística e atingem os 

níveis discursivo-ideológico e sócio-histórico. 

Apesar da reconhecida importância do tema do discurso citado, tratado por 

Bakhtin e os membros do Círculo, especialmente Voloshinov (1929-1930, 2014) e 

por outros teóricos de renome como Authier-Revuz (1990, 1998, 2004), Castro 

(2009), dentre outros, este tema não tem recebido por parte de muitos estudiosos da 

linguagem a profundidade de tratamento necessária.  

Segundo Castro (2009, p. 120), nem no escopo dos estudos bakhtinianos, 

nem na linguística, assim como no meio educacional mais amplo, as formas de 

citação da voz alheia não têm ocupado o centro do debate. O autor argumenta que: 

 

[...] facilmente vemos autores se referindo aos temas da polifonia, da 
carnavalização, do dialogismo ou dos gêneros do discurso, mas muito 
raramente encontramos autores colocando o tema da citação como centro 
de suas discussões. Para fora dos estudos bakhtinianos, mas no âmbito dos 
estudos linguísticos, se dermos uma olhada geral em livros, artigos e anais 
de eventos produzidos no país, principalmente naqueles que se debruçam 
sobre análise de texto ou de discurso, raramente encontraremos menção 
aos temas da citação. Nos debates educacionais sobre língua materna, nos 
quais era de se esperar menção ao tema, posto que o trabalho de leitura e 
interpretação de textos muito poderia aproveitar de sua discussão, também 
dificilmente encontramos referência à temática da citação e dos modos de 
encontro e apropriação das vozes alheias.  

 
 

Para o autor, a categoria analítica discurso citado deveria ocupar uma posição 

de maior destaque no escopo da abordagem dialógica da linguagem. Outros 

conceitos têm recebido muito mais atenção, apesar de o próprio Bakhtin (2014) já 

haver se posicionado em relação à citação enquanto problema sintático “nodal” para 

sua proposta metodológica de estudos da linguagem. 

No meio educacional, de forma mais marcante, esse problema da citação se 

faz mais nevrálgico. O tratamento não adequado do tema o reduz a um capítulo em 

uma gramática, e, além disso, dá-lhe um enfoque completamente estrutural. No 

entanto, a presença de uma voz alheia no discurso, o contato com a palavra do 

outro, expressa, acima de tudo, o caráter interacional, dialógico e social da 

linguagem.  

Nesse contato, podem se estabelecer sentidos múltiplos e movimentos 

discursivos de variadas nuances tais como a aceitação parcial ou total, a rejeição, 

também parcial ou total, a complementação, a ironia, a exaltação, dentre outros, 
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movimentos que marcam as tonalidades apreciativas frente aos discursos alheios, 

embates ideológicos que podem ser desvelados por meio da análise das citações. E 

todos estes sentidos expressos através da menção à voz alheia encontram-se ainda 

desconsiderados.  

Essa constatação pode ser indicativa do quanto nossa educação ainda é 

mecanicista, estruturalista. Ainda vigora a forma sobre a função. Não se defende a 

ideia de conjurar as análises de foco mais estruturais, de desconsiderá-las; o que se 

constata é que elas, unicamente, não podem dar conta do complexo fenômeno da 

citação do discurso do outro, pois excluem a própria essência desta retomada que 

se baseia no conceito de linguagem essencialmente dialógica. 

Muito mais que apenas citar a palavra do outro, ou dar voz ao outro, as 

formas de citação podem expressar diferentes nuances, que retratam a natureza da 

recepção e da transmissão da palavra alheia. Além disso, revela a apreciação, ou 

seja, os níveis de aproximação, neutralidade e distanciamento que sempre ocorrem 

no entrecruzamento dos discursos. As atitudes diante da presença do outro, a 

cessão do espaço para enunciação da voz alheia ou a alternância de sujeitos enseja 

sempre um posicionamento frente aos fatos sociais e ideológicos. A linguagem 

constitui-se, então, como pano de fundo das relações sociais mais amplas. 

As relações dialógicas estabelecidas entre o discurso e a palavra alheia 

revelam o caráter social da linguagem. Enquadrar a citação apenas na linguística 

estrutural, dentro das análises frasais, com descrições puramente estruturais, é 

rejeitar o pressuposto dialógico da linguagem, a supremacia do enunciado. Um dos 

aspectos mais importantes da palavra citada é exatamente a demonstração da 

responsividade que perpassa as práticas linguageiras do dia a dia.  

A palavra citada é prova inconteste de que as práticas de linguagem sempre 

se ancoram em um “já dito”. Existe um fluxo multidirecional na cadeia da fala e da 

escrita que põe os enunciados em constante interação. Ao passo que retoma um já 

dito, ainda que de forma não intencional, um enunciado terá, em algum ponto do 

tempo e do espaço, uma resposta, um diálogo engendrado. Castro (2009, p. 133) 

aponta esse caráter responsivo da linguagem ao afirmar: 

 

Assim, o estudo da citação em seu amplo espectro, por ajudar a ampliar o 
nosso escopo de compreensão sobre a cadeia de comunicação, tem uma 
importância fundamental para ajudar a compreender vários aspectos de 
nossa vida social e cultural. Como disse Bakhtin, a relevância da palavra 
citada do outro é tão grande em nossas vidas que mais da metade de 
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nossas palavras vem do outro, da referência a ele, da ressonância de sua 
voz, da citação de sua palavra.  

 

O autor defende que o discurso citado pode ajudar a desvelar aspectos da 

vida social. Mais uma vez, uma das teses bakhtinianas encontra ressonância, pois o 

autor corrobora a visão do mestre russo ao assegurar ser possível a compreensão 

de fatores extralinguísticos a partir da análise de uma categoria linguística. Em 

outros termos, a categoria discurso citado, segundo o autor, pode ajudar a 

interpretar e compreender para além dela mesma. É exatamente essa a proposta 

bakhtiniana para a metalinguística ou translinguística.  

Essa proposta de análise passa necessariamente pelo filtro interpretativo, 

pois a perscrutação da interação entre o discurso citante e o discurso citado, pode 

revelar as nuances entre as vozes postas em diálogo a partir do momento em que o 

analista elabora um esquema de confrontação dos sentidos. Pode, assim, 

compreender melhor como se dá o encontro entre os pontos de vista sobre 

determinados fatos sociais de importância histórica, política, econômica, educacional 

etc.  

O confronto dos discursos, sua comparação, pode revelar as formas de 

apreciação, assim como os níveis de aproximação ou de distanciamento entre eles, 

e através desse confronto ideológico, é possível interpretar com clareza os 

posicionamentos axiológicos dos enunciadores frente aos fatos da vida. Decorre 

dessa possibilidade a riqueza das citações enquanto mecanismos de ajuda de 

compreensão e interpretação textual.  

Conhecendo a apreciação que o enunciador demonstra frente aos discursos 

que cita, fica mais tangível o conhecimento de seus posicionamentos axiológicos, 

suas perspectivas ideológicas. É importante observar, então, quais são os discursos 

citados, como são citados, em termos de frequência, tipos de citações (direta, 

indireta etc.), e, principalmente, as relações entre a palavra própria e a palavra 

alheia - aceitação, recusa, complementação etc. Essa possibilidade de 

“vasculhamento” dos sentidos é demonstrada também por Castro (2009, p. 133), ao 

dizer que:   

 

[...] poderíamos compreender melhor a nossa prática cotidiana, familiar e 
profissional de linguagem, analisar melhor a produção da imprensa e das 
mídias de um modo geral e, inspirados pelo ensaio de Voloshinov, 
empreender trabalhos novos e diferentes com a literatura de prosa, que 
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pudesse vascular melhor seu interior, descobrindo e identificando novas 
tendências estéticas e apreciativas de registrar a voz alheia.  
 
 

Pode-se compreender a reclamação do autor por um maior interesse por 

parte dos analistas, que, de certa forma, têm subestimado o papel analítico da 

categoria do discurso citado. Como se percebe, a categoria tem um grande potencial 

de uso enquanto instrumento de averiguação, de reflexão e análise, pois coloca lado 

a lado os discursos e os embates ideológicos que se materializam na tessitura 

textual.  

 

3.3 As principais formas do discurso citado ou da presença mostrada do outro 

 

Pode-se admitir que o problema da palavra citada foi primeiramente posta em 

evidência por Bakhtin e Voloshinov (2014), em escritos da segunda para a terceira 

décadas do século XX, quando apontaram a existência da trilogia Discurso Direto 

(DD), Discurso Indireto (DI) e Discurso Indireto Livre (DIL) e algumas variantes 

dessas formas, dentro do escopo de estudos literários empreendidos nas línguas 

francesa, alemã e russa. Desde então, essas formas (DD, DI e DIL) se tornaram 

canônicas em termos de análise da palavra de outrem.   

Os autores russos apontaram que o discurso citado, no âmbito dos estudos 

dialógicos, representa um “fenômeno assim altamente produtivo, ‘nodal’ mesmo” 

(BAKHTIN, 2014, p. 149). (Grifo do autor). Observam ainda que a linguística não 

conseguira até então, perscrutar o fenômeno e dar-lhe a devida atenção que ele 

merecia. Por fim, defendem que é necessário “Dotar de uma orientação sociológica 

o fenômeno de transmissão da palavra de outrem”. (BAKHTIN, 2014, p. 149). 

Porém, o que se observou depois dos estudos dos mestres russos foi quase sempre 

o mesmo tratamento meramente sintático oferecido pelas gramáticas tradicionais de 

cunho normativo. Isso fez com que o problema da citação fosse analisado sob o 

enfoque estruturalista, abstrato, dissociado da vida social da palavra, onde ela 

realmente significa. 

A atestada proficuidade do tema fez com que alguns outros analistas, mais 

adiante, elaborassem quadros teóricos com novas perspectivas. Nesta esteira, 

destaca-se a pesquisa de Authier-Revuz (1990, 1998, 2004). A autora considera que 

a heterogeneidade é uma característica inerente ao discurso, ou melhor, à sua 

própria constituição. Corroborando o pressuposto bakhtiniano de que a linguagem é 
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um fenômeno essencialmente interativo, ela demonstrou que os enunciados são 

atravessados pelo diálogo, pela responsividade, já apontados pelo mestre russo. O 

eu e o outro convivem, encontram-se, interagem no evento discursivo.  

A pesquisadora demonstra a ocorrência de dois tipos de heterogeneidades 

presentes no discurso. Por um lado, existe a heterogeneidade mostrada – na qual as 

formas do discurso citado se inscrevem; por outro, há a heterogeneidade 

constitutiva, noção um tanto mais abstrata, já que se apresenta mais como axioma. 

Isso ocorre porque, como sustenta a autora, a heterogeneidade mostrada é 

linguisticamente recuperável, ao passo que a heterogeneidade constitutiva está na 

base de constituição de todo discurso, mas se encontra diluída, é porosa, e, neste 

sentido, não seria possível recuperá-la. Ela argumenta que: 

 

Partindo das formas marcadas que atribuem ao outro um lugar 
linguisticamente descritível, claramente delimitado no discurso, passando 
pelo continuum das formas recuperáveis da presença do outro no discurso, 
chega-se, inevitavelmente, à presença do outro – às palavras dos outros, às 
outras palavras – em toda parte sempre presentes no discurso, não 
dependente de uma abordagem linguística. (AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 21) 

 

Dentro desta perspectiva e, com fins metodológicos, foi necessária a 

elaboração de um recorte para esta pesquisa, pois de acordo com a autora, o 

fenômeno da presença discursiva do outro é bastante amplo. Para a análise do 

discurso citado na Encíclica Lumen Fidei, não é tratado diretamente o problema da 

heterogeneidade constitutiva, apesar de reconhecer-se que ela sempre estará na 

base de qualquer discurso. 

O interesse centra-se nas formas recuperáveis de heterogeneidade, aquelas 

formas de discurso citado que podem ser resgatadas linguisticamente, como 

atestado material da presença do outro no discurso do um. Essa presença inevitável 

do outro no discurso, ainda que não recuperável linguisticamente, é atestada por 

Castro (2009, p. 122), que corrobora a tese de Authier-Revuz nos seguintes termos: 

 

Portanto, mesmo que não seja possível identificar o interlocutor específico 
de um texto, ou de um ou mais de seus parágrafos, de uma ou outra 
passagem, isso em nada diminui o fato de que a questão dialógica é 
imperativa na construção do enunciado, pois grande parte de nossas 
interações, principalmente as relacionadas com a complexidade da 
construção da escrita, opera o tempo todo com a virtualidade da 
interlocução, integrando tanto as vozes que refletem quanto as que refratam 
ideologicamente os objetos tomados como pauta de construção enunciativa. 
(Grifos do autor). 
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Conforme a concepção do autor, portanto, ainda que o outro não possa ser 

linguisticamente identificado, como poderia ocorrer por meio do uso de aspas ou do 

itálico, ou qualquer outro tipo de destacamento de sua presença, ele é sempre um 

“está lá” constitutivo, dialogando ainda que de forma virtual, isto é, diluído, não 

recuperável, em blocos enunciativos. 

Depois de todas as considerações teóricas expressas acima, pode-se definir 

satisfatoriamente os rumos que a pesquisa pretende seguir. Descrevem-se a seguir 

as formas de citação encontradas na Encíclica Lumen Fidei. Elas não representam o 

total de variantes conhecidas pelos estudos linguísticos até o momento. Trata-se 

especificamente das formas detectadas no corpus.  

Encontraram-se formas canônicas de citação da palavra alheia, como o 

discurso direto e o discurso indireto. Outras formas de heterogeneidade mostrada 

como a modalização em discurso segundo (MDS) e a ilhota citacional ou textual (IC) 

são muito recorrentes, fato indicativo que a consagrada trilogia (DD, DI, DIL) tem 

sido supervalorizada ao passo que outras formas muito mais frequentes de transmitir 

a palavra alheia são menosprezadas, principalmente dentro do âmbito da educação, 

em que os materiais didáticos de língua portuguesa e estrangeira não dedicam 

atenção a essas outras formas tidas como não canônicas.  

Não se tem notícia de que constem em capítulos sobre formas de citação em 

tais obras, as categorias de ilhotas citacionais, modalizações em discurso segundo, 

discurso direto com “que” etc. Há um privilégio analítico sobre as três formas 

canônicas analisadas por Bakhtin (2014). Vê-se aqui um problema: se essas 

classificações já foram devidamente abordadas pela linguística, se há estudos 

acerca do fenômeno da heterogeneidade discursiva, por que essas categorias de 

discurso citado ainda não são trabalhadas em sala de aula? Não obstante, mesmo 

consideradas formas secundárias, pois representam, em menor ou maior grau, 

variações das formas canônicas, elas merecem especial atenção, pois demonstram 

a complexidade e amplitude do tema da citação.  

Com o objetivo de melhor sistematizar o quadro teórico sobre as variadas 

formas de citação, as descrições a seguir, com apoio dos principais teóricos que 

abordam o tema, buscam definir, cada uma das formas de discurso citado 

encontradas na Encíclica Lumen Fidei. 
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3.3.1 Discurso citado direto 

 

O discurso citado direto é uma das formas mais recorrentes de transmissão 

da palavra alheia. Sua especificidade está no fato de que ele possibilita uma 

alternância explícita de enunciadores. O discurso citante se esforça por criar uma 

fronteira nítida entre o que seria seu dizer e o dizer de outrem. Esse processo de 

criação fronteiriça ocorre, normalmente, através do uso de marcas tipográficas como 

as aspas e o itálico. Maingueneau (1997, p. 85) caracteriza esse tipo de discurso da 

seguinte forma: “[...] o discurso direto se caracteriza pela aparição de um segundo 

‘locutor’ no enunciado atribuído a um primeiro ‘locutor’”. Pode-se compreender que o 

autor corrobora o conceito bakhtiniano de alternância de sujeitos enunciativos. 

Bakhtin (2014, p. 155) aponta que, na forma de citação direta da fala alheia, o 

enunciador se esforça por delimitar fronteiras relativamente nítidas, a fim de 

conservar sua integridade e a autenticidade. O autor se expressa nos seguintes 

termos: 

 
[...] a tendência fundamental da reação ativa ao discurso de outrem pode 
visar à conservação da sua integridade e autenticidade. A língua pode 
esforçar-se por delimitar o discurso citado com fronteiras nítidas e estáveis. 
Nesse caso, os esquemas linguísticos e suas variantes têm a função de 
isolar mais clara e mais estritamente o discurso citado, de protegê-lo de 
infiltração pelas entoações próprias ao autor, de simplificar e consolidar 
suas características linguísticas individuais. 

 

De acordo com o pensamento acima, os casos de DD recebem uma espécie 

de isolamento, alcançado, geralmente, por meio do uso das aspas, mas também do 

itálico, que já possui um uso bastante difundido.  

Já para Maingueneau (2002), uma noção que perpassa a citação direta é a de 

fidelidade: “O discurso direto é a reprodução ‘fiel’ do discurso citado, constituindo o 

locutor uma espécie de gravador ideal [...]” (1996, p. 105). O locutor mantém, por 

assim dizer, “fiel”, a fala de outro locutor.  

Entretanto, essa fidelidade nem sempre servirá simplesmente para marcar a 

presença do outro. O próprio teórico afirma que esse mecanismo servirá para 

repassar a “responsabilidade” do dizer ao outro. O autor introduz ainda o conceito de 

simulacro, que seria uma espécie de revestimento ou a criação de uma condição 

linguística e discursiva adequada para a ocorrência da voz do outro. Neste sentido, o 

discurso citado é completamente dependente do discurso citante em termos de 
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proporcionar as condições de sua materialização, como afirma o autor, pois é este 

que determina o aparecimento ou não daquele, assegurando-lhe ou não um lugar na 

tessitura textual. 

Barbosa (2008, p. 99), ressalta que o DD não se limita ao caráter de 

literalidade. A autora argumenta que: 

 

A citação em discurso direto apresenta-se, às vezes, como a exata 
reprodução das palavras do enunciador citado. O DD não pode, então, ser 
objetivo; por mais que pareça literal, é um fragmento de um texto, que 
perpassa pela subjetividade do discurso citante, que dispõe de estratégias 
para lhe dar um enfoque pessoal. 

 
 

Na visão da autora, o processo de escolha de discursos a serem citados já 

carrega em si uma dimensão subjetiva, já que o próprio sujeito é o responsável pela 

negociação dos sentidos. Não se convoca uma fala alheia sem um tom de 

apreciação em relação a essa fala. É o enunciador citante que disponibilizará o 

discurso citado na cadeia discursiva, em ambiente julgado adequado para se 

alcançarem os efeitos de sentido almejados. 

Authier-Revuz (2004, p. 12) elabora uma caracterização que também parece 

se ancorar na visão bakhtiniana. Segundo a autora: “No discurso direto, são as 

próprias palavras do outro que ocupam o tempo - ou o espaço - claramente 

recortado da citação na frase; o locutor se apresenta como simples ‘porta-voz’”. 

Todavia, essa noção parece um tanto mais passiva, por colocar em evidência a 

palavra alheia em detrimento da noção de enunciadores que entram e saem de 

cena, dividindo ativamente o “palco” da enunciação.  

 

3.3.2 Discurso citado indireto 

 

No discurso citado indireto, o foco não está mais sobre a reprodução exata da 

palavra alheia. É o sentido ou o conteúdo semântico de uma enunciação que será 

preponderante. Para fazer com que esse sentido entre no fio discursivo, o 

enunciador responsável pela citação indireta usufruirá de relativa liberdade para a 

construção de um enunciado capaz de traduzir a ideia presente no discurso outro.  

Maingueneau (2002, p. 150) aponta que a marca linguística principal, capaz 

de permitir o rastreamento da heterogeneidade, nesse caso, é a presença de um 

verbo dicendi – falar, dizer, perguntar, indagar, argumentar etc. – responsável por 
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marcar a ideia de um enunciador outro no discurso citante. Observe-se que o foco 

no caso do DI é a ideia do outro ao passo que no DD, existe, além da ideia, 

certamente, a presença do próprio outro, pois é ele mesmo quem adentra na arena 

discursiva, com suas próprias palavras. 

Ao abordar o discurso citado indireto, Bakhtin (2014, p. 156) o caracteriza 

pelo apagamento de fronteiras e por sua maior porosidade. O autor sustenta que: 

 

A língua elabora meios mais sutis e mais versáteis para permitir ao autor 
infiltrar suas réplicas e seus comentários no discurso de outrem. O contexto 
narrativo esforça-se por desfazer a estrutura compacta e fechada do 
discurso citado, por absorvê-lo e apagar suas fronteiras. 
 
 

No DD, pode-se facilmente perceber a presença de dois enunciadores; no DI, 

há apenas um enunciador, que deverá traduzir a ideia o outro e acoplá-la ao seu 

enunciado. E já que existe apenas um enunciador, existe também um ato 

enunciativo único, uma só enunciação, pois os limites tipográficos (DD escrito) ou 

prosódicos (no caso de um DD materializado oralmente) são derrubados e não há 

como separar as enunciações como ocorre em casos de DD, ainda que, certamente, 

no DI, a palavra alheia seja identificável, é uma heterogeneidade mostrada também.  

Na visão de Authier-Revuz (2004, p. 12), o enunciador, responsável pelo 

discurso citante, tem um papel bem definido, comportando-se como um tradutor. “No 

discurso indireto, o locutor se comporta como tradutor: fazendo uso de suas próprias 

palavras, ele se remete a outro enunciador como fonte do ‘sentido’ dos propósitos 

que ele relata”. Poder-se-ia argumentar que, por questões lógicas, além de um 

tradutor, ele seria um parafraseador8. 

 

3.3.3 Ilhota citacional 

 

A ilhota citacional ou textual pode ser considerada como uma variedade de 

discurso indireto, ou, mais claramente, uma estrutura de DD dentro de um DI. A 

principal característica identificadora dessa forma de citação diz respeito à sua 

extensão. Ela é curta, e, em muitos casos, é representada pela citação de apenas 

                                                             
8 Não é difícil admitir que a paráfrase é um fundamento da própria construção do enunciado, 
relacionando-se com conceitos nucleares da Análise do Discurso – como o “já-dito” e com a própria 
noção de dialogismo, dentro do pensamento bakhtiniano. 
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uma palavra. Outras vezes, são pequenos grupos de palavras ou expressões. 

Literalmente, a palavra ou expressão fica “ilhada” pelo discurso citante. 

Uma segunda característica da ilhota é que ela aparece acoplada à sintaxe do 

enunciado citante como se fizesse parte dele, ainda que o locutor a reconheça como 

de outro, marcando-a por aspas ou itálico. Em situações de interação oral, é comum 

que os enunciadores se expressem por meio de um símbolo, empregando as duas 

mãos, com os dedos médio e indicador abertos concomitantemente à reprodução do 

termo ou grupo de termos que desejam ilhar. Outro mecanismo oral é o uso de uma 

entonação diferenciada para fazer com que o interlocutor perceba a alternância 

entre o discurso citante e o discurso citado. Maingueneau (2002, p. 151) esclarece 

que:  

 

[...] o enunciador citante isolou em itálico e entre aspas um fragmento que, 
ao mesmo tempo, ele utiliza e menciona, emprega e cita.[...]mesmo 
tratando-se globalmente de discurso indireto, este contém algumas palavras 
atribuídas aos enunciadores citados.[...] a ilha está perfeitamente integrada 
à sintaxe: só a tipografia permite que essa parte do texto não é assumida 
pelo relator. 

 

Nesse ponto, o analista corrobora as observações de Bakhtin (2014) de que 

as marcas tipográficas ocasionam um isolamento do bloco de discurso citado. Há 

uma delimitação entre o discurso citante e o discurso citado, marcada, da mesma 

forma, pelas aspas e pelo itálico. Observe-se ainda que Maingueneau (2002) atribui 

uma dupla função à ilhota: ao mesmo tempo em que cita, ela integra a sintaxe do 

enunciado. Certo é que, de uma forma ou de outra, todas as formas de citação 

interagem com a sintaxe, porém a ilhota a constitui de forma contínua, não 

ocasionando nenhuma quebra de seu fluxo composicional. Ela se torna facilmente 

perceptível apenas por causa dos mecanismos de marcação que mencionamos 

anteriormente. Authier-Revuz (2004, p. 214) declara que a ilhota trata-se de 

 

[...] um caso particular, particularmente nítido da configuração do discurso-
outro apropriado, emergência em um discurso de uma forma X que lhe é 
estranha, porém apropriada ao que é seu objeto: o que aqui é visado como 
objeto, sabe-se, é o sentido de um outro ato de enunciação; o que é 
‘encontrado’ como elemento indispensável à apropriação desse objeto são 
algumas de "suas" palavras, em sua materialidade.(Grifos da autora). 

 

Embora a autora considere um corpo estranho, a ilhota textual ou citacional é 

apropriada perfeitamente pela sintaxe do discurso citante. A referência à noção de 
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estranheza se relaciona mais com a responsabilidade da ideia. São pequenos 

fragmentos, na visão da autora, que são reconhecidamente de outra fonte 

enunciativa, mas que entram no fio discursivo, materialmente isolados, para a 

construção sintático-semântica do enunciado. 

 

3.3.4 Modalização em discurso segundo 

 

À primeira vista, a modalização em discurso segundo (MDS) pode parecer 

uma variedade de discurso indireto. Porém há duas diferenças básicas que devem 

ser apontadas entre as duas formas de citação. A primeira diz respeito à marca 

linguística responsável pela introdução da citação: enquanto no DI, um verbo dicendi 

é o introdutor, no MDS existe um modalizador, responsável por direcionar o foco da 

enunciação para outro locutor. Maingueneau (2002) aponta que esse tipo de citação 

geralmente é introduzido por um grupo preposicional (conforme, segundo, de acordo 

com, para, na visão de, etc.). 

Expressões como segundo X, conforme Y, de acordo com Z etc. são 

exemplos típicos de mecanismos de modalização discursiva, em que X, Y, Z 

representam a referência a que se atribui a responsabilidade do dizer. Porém, outros 

mecanismos podem apontar para o outro enunciativo, tais como construções verbais 

específicas.  

Ao fazer uso desse mecanismo de citação da palavra alheia, o locutor 

comenta e, simultaneamente, se apoia no discurso alheio, repassando-lhe a 

responsabilidade, embasando seu dizer. Isso não significa necessariamente um 

movimento discursivo de aceitação; pode-se citar também para criar um anti-

discurso, por meio da refutação das palavras reportadas; pode-se ainda convocar a 

palavra alheia para complementar ou apenas apoiar uma ideia em discussão. 

 

3.3.5 Discurso citado direto com “que” (DDq)9 

 

O DDq é uma variante sintática do discurso citado direto. A diferença para o 

DD é que o DDq é introduzido por um “que”. Além disso, pode-se destacar que a 

presença do “que” exige uma construção sintática com um verbo dicendi 

                                                             
9 Optou-se, no âmbito deste trabalho, pelo estabelecimento dessa sigla para facilitar as referências e 
a construção dos gráficos, quadros e tabelas, caso necessário.  



48 
 

antecedente (verbo dicendi + que). Portanto, o que ocorre no DDq é um DD 

introduzido por marcas de DI, o que o torna uma forma de citação híbrida. É 

Maingueneau (2002, p. 152) quem melhor caracteriza essa forma de citação como: 

“um fragmento entre aspas que apresenta as características do DD vem depois de 

‘que’”. 

Ainda segundo o autor, esse recurso é usado principalmente para indicar 

certo distanciamento provocado pelo enunciador em relação ao discurso citado ao 

mesmo tempo em que demonstra relativa aproximação do mesmo. Em outros 

termos, o enunciador cita e usa, filia-se, mas não assume a responsabilidade pelo 

dizer. 

 

3.3.6 Evocação  

 

Essa forma de citação da palavra alheia foi abordada por Boch e Grossmann 

(2002). Segundo os autores, a grande função desse recurso consiste em mencionar 

trabalhos sobre determinados temas, sem, contudo, citar nem comentar o conteúdo 

de tais obras. Os autores afirmam que a evocação “permite colocar em segundo 

plano os conhecimentos compartilhados” (BOCH E GROSSMANN, 2002, p. 100).  

Devido a essas características, a evocação não apresenta marcas de 

discurso citado, como introdutores ou modalizadores e não desenvolve nenhuma 

temática (pelo menos materialmente). Outra característica da evocação é a menção 

a um autor, geralmente acompanhado de data.  

Um ponto que deve ser aqui ressaltado é que os autores conceberam a ideia 

de evocação enquanto marca de heterogeneidade especificamente dentro do 

escopo da análise de textos acadêmicos. Ao propor uma análise das possíveis 

evocações no âmbito do discurso religioso da Encíclica Lumen Fidei, passa-se a 

aplicar a categoria em uma esfera discursiva diferente, o que de certa forma, 

demonstra que as formas de citação podem se materializar em esferas discursivas 

variadas, o que coloca essa categoria, conforme apontou Bakhtin (2014) como 

fenômeno altamente produtivo, pois acompanha os diferentes domínios da produção 

socioideológica (religião, direito, moral, ciência etc.). 
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4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS  
 

4.1 A materialização do outro na Encíclica Lumen Fidei 

 

A análise empreendida nesta seção se baseia no levantamento das formas de 

citação ocorrentes no texto da Encíclica Lumen Fidei, do Papa Francisco. Busca-se, 

nessa etapa da análise, extrair as marcas de heterogeneidade mostrada por meio 

das várias formas de transmissão da palavra do outro.  

O conjunto de citações demonstra a complexidade do fenômeno em análise. 

Há um grande número de enunciados que entraram no discurso citante da Encíclica 

Lumen Fidei, tornando esse documento uma arena de vozes que ressoam a partir 

de textos bíblicos (Antigo e Novo Testamentos); de textos canônicos da Igreja 

Católica Apostólica Romana, ou seja, textos de Santos da Igreja, de pontífices etc. e 

enunciados de documentos relevantes para a membrezia católica, tais como o 

Concílio Ecumênico Vaticano II; enunciados de filósofos como Jean-Jacques 

Rousseau, Ludwig Wittgenstein, Celso o pagão, Friedrich Wilhelm Nietzsche etc.; de 

textos literários de Tertuliano de Cartago, Dante Alighieri, Fiódor Mikhailovich 

Dostoiévski e Thomas Stearns Eliot.  

Essas e muitas outras vozes entraram na constituição da Encíclica, em um 

diálogo incessante sobre a temática da luz da fé. Além dessas vozes, há muito que 

não se pode recuperar, dizeres que se diluem na heterogeneidade constitutiva, 

como se refere Authier-Revuz (2004), contribuições enunciativas que não se 

mostram na superfície textual, pois perpassam o discurso de forma virtual (CASTRO, 

2009). Entretanto, esses dizeres estão no âmago do discurso, e mesmo sem 

aspirações de precisões estatísticas, é possível afirmar, como o fez Bakhtin (2014) 

que, cerca de metade de nossas palavras não nos pertencem, mas vêm dos outros. 

No âmbito dessa pesquisa, os trabalhos não se voltam para a 

heterogeneidade constitutiva, em termos de recorte analítico-metodológico. O foco 

está voltado para a identificação, classificação e interpretação das formas marcadas 

de heterogeneidade discursiva. Não há o interesse em contemplar todas as formas 

de heterogeneidade mostrada, que, além das formas de citação, engloba outros 

mecanismos tais como o uso de aspas, itálico, glosas, comentários etc. constituindo-

se em uma categoria bastante ampla. Esta pesquisa debruça-se, portanto, sobre a 

análise das formas de discurso citado. Analisam-se apenas os discursos citados 

cujos enunciadores possam ser identificados linguisticamente. 
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Esse recorte é necessário para que se alcancem os objetivos de identificação 

do outro enquanto sujeito e enquanto esfera discursiva que constituem o discurso 

religioso da encíclica. O trabalho com outras formas de heterogeneidade atenderia a 

objetivos que não estão contemplados no escopo desta análise.  

Assim, casos como o excerto: “[...] a fé é luz que vem do futuro, que descerra 

diante de nós horizontes grandes e nos leva a ultrapassar o nosso «eu» isolado 

abrindo-o à amplitude da comunhão.” (FRANCISCO, 2013, p. 06) não entram na 

análise aqui proposta. Nessa citação, o autor utilizou as aspas angulares ou 

francesas10 para delimitar um termo, no caso a palavra “eu”. Esse tipo de 

mecanismo, que não representa uma forma de citação, mas que é antes uma 

espécie de ênfase, não interessa diretamente aos objetivos desta pesquisa.  

Esse e outros mecanismos também demonstram a presença do outro na 

tessitura discursiva. Entretanto, a análise global da heterogeneidade mostrada da 

Encíclica Lumen Fidei exigiria um trabalho muito mais amplo, dada a complexidade 

e variedade dos mecanismos citacionais encontrados no documento e dados os 

objetivos deste estudo, delimitados à análise das formas de discurso citado 

linguisticamente identificáveis conforme excerto abaixo, em que C01 é a citação 01 

encontrada na encíclica e DD é classificação da ocorrência de discurso citado, no 

caso, o discurso citado direto:  

 

(1) 

C01 Eis como Ele Se nos apresenta, no Evangelho de João: « Eu vim ao 

mundo como luz, para que todo o que crê em Mim não fique nas 

trevas »11 (Jo12, 46). (FRANCISCO, 2013, p. 03) 

DD 

 

 

 

Por isso, a opção de recorte analítico desta pesquisa é o trabalho com a 

heterogeneidade mostrada através das formas de discurso citado, conforme 

                                                             
10

 Esse tipo de aspas é bastante difundido no português europeu. Como o corpus desta pesquisa foi 
coletado diretamente do site do Vaticano, e a tradução disponível para o português ocorre somente 
para a variação europeia, elas aparecem em todos os excertos em que se usariam as aspas 
convencionais do português brasileiro.  
11

 O sinal tipográfico («…») é pouco conhecido no Brasil. É conhecido como aspas angulares ou 
aspas francesas e suas funções são as mesmas das aspas curvas (“…”), com as quais, nós 
brasileiros estamos mais acostumados. Essa e outras marcas textuais demonstram que a Encíclica 
Lumen Fidei foi traduzida para o português europeu. 
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abreviações abaixo. Para uma melhor sistematização do processo de análise, 

extraíram-se os trechos em que aparecem formas de citação e, como passo 

complementar imediato, dentro da mesma tabela (em apêndice), as citações foram 

identificadas e classificadas de acordo com as abreviações a seguir: 

 

 DD - Discurso citado direto; 

 DI - Discurso citado indireto;  

 IC - Ilhota citacional; 

 MDS - Modalização em discurso segundo; 

 DDq - Discurso citado direto com “que”; 

 Ev - Evocação; 

 

Essa etapa da pesquisa cumpre dois objetivos específicos traçados: 

identificar e classificar as formas de heterogeneidade mostrada na encíclica. O uso 

de excertos se justifica pela demonstração das ocorrências de citação da palavra 

alheia e de análises e interpretação da complexidade desse mecanismo dentro do 

evento discursivo da Encíclica Lumen Fidei.  

Apresentamos em sequência, gráficos de frequências onde se registram as 

porcentagens de ocorrências de cada forma de citação e outros gráficos com alguns 

cruzamentos de dados. 

 

 Gráfico 1: Recorrências das formas de discurso citado na Encíclica Lumen Fidei. 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 
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O gráfico acima apresenta os percentuais de cada tipo de discurso citado que 

foram encontrados na análise da Encíclica Lumen Fidei. Os mecanismos de 

transmissão da palavra alheia ocorreram em seis categorias, colocadas no gráfico 

em ordem decrescente de ocorrência: discurso citado direto (95 ocorrências), 

discurso citado indireto (73 ocorrências), ilhota citacional (11 ocorrências), 

modalização em discurso segundo (8 ocorrências), discurso citado direto com “que” 

(4 ocorrências) e evocação (1 ocorrência). A coleta total de citações soma 192 

ocorrências. 

Encontraram-se baixos índices de formas de MDS, Ev e DDq. Juntos, elas 

somam apenas 6,77% do total das ocorrências. As três categorias representadas 

por DD, DI e IC respondem por 93,23% das ocorrências. Pode-se observar ainda 

que duas das categorias canônicas, analisadas por Bakhtin (2014), o DD e o DI, 

sozinhas, respondem, no escopo deste estudo, por 87,5% de todas as ocorrências. 

As duas formas são responsáveis por quase nove em cada dez ocorrências de 

discurso citado na encíclica, o que indica que, no âmbito do discurso religioso da 

Encíclica Lumen Fidei, há a predominância das formas de citação consideradas 

canônicas.  

As ocorrências foram também agrupadas em duas categorias mais amplas: a 

primeira diz respeito ao conjunto de citações que tomam a palavra alheia de forma 

direta, integral (discurso citado direto, discurso citado direto com que e ilhota 

citacional); a segunda se refere ao conjunto de citações que tomam a palavra alheia 

de forma não direta (discurso citado indireto, modalização em discurso segundo e 

evocação). O gráfico abaixo demonstra essa categorização. 

 

Gráfico 2: Reprodução literal e não literal da palavra alheia na Encíclica 
Lumen Fidei. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 
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As formas de DD, IC e DDq representam os mecanismos de transmissão do 

discurso que reproduzem integralmente as falas do outro. Essa categoria atingiu 

57,29%. Os outros 42,71% das ocorrências representam aquelas formas que não 

reproduzem diretamente a palavra alheia, mas antes funcionam como uma tradução 

do pensamento de outrem ou uma forma de alusão a ele. Tais formas são 

representadas pelo DI, MDS e Ev.  

Essa divisão entre formas que reproduzem literalmente a palavra alheia e as 

formas que não reproduzem serve para demonstrar se os autores trabalharam de 

forma mais direta com a palavra alheia ou se empregaram formas que demandam 

um trabalho enunciativo mais interpretativo. Pode-se ver que a preferência, neste 

aspecto, é pela reprodução mais direta da palavra alheia, o que é indicativo de que 

os autores preferem permitir que seus interlocutores “falem” por si.  

A responsabilidade do dizer é repassada, na maioria das vezes, para o 

interlocutor. Esse fato pode indicar que o discurso religioso tem uma característica 

mais “fechada”, ou em outros termos, que o trabalho interpretativo do autor deve ser 

menor, pois ele precisa se ancorar em dizeres mais doutrinários, menos “abertos”. 

Entretanto, pode-se destacar que há uma ocorrência expressiva de formas 

que não reproduzem diretamente a palavra alheia. Se é verdade que a preferência é 

pelas formas literais de reprodução, não é menos verdade que os autores 

trabalharam de forma significativa com a negociação dos sentidos, com a 

interpretação dos dizeres, pois essas formas não literais de reprodução demandam 

essa atividade enunciativa mais interpretativa, mais “aberta”.   

As ocorrências de evocações são casos que precisam ser analisados a parte. 

Esse mecanismo, que representa apenas 0,52% do total das citações no corpus, ou 

seja, apenas uma ocorrência, não é, na realidade, nem uma citação literal, nem 

exatamente uma tradução da palavra do outro. Funciona mais como uma remissão a 

uma ideia, geralmente representada pela própria menção a um autor ou obra. É uma 

forma muito breve de remeter-se a um discurso outro (BOCH e GROSSMANN, 

2002). Entende-se, no entanto, que as evocações podem enquadrar-se dentro das 

formas não literais de reprodução da fala alheia, pois trabalha mais com as ideias do 

que com os enunciados concretos reproduzidos.  

Para além da quantificação das formas de discurso citado na encíclica, 

recuperaram-se, da teia discursiva, as esferas a partir das quais as citações foram 
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retiradas. Essa operação se torna possível pelo fato de a delimitação da pesquisa 

impor o trabalho somente com as formas de citação linguisticamente recuperáveis, 

isto é, formas marcadas de heterogeneidade mostrada, ou ainda, citações cujas 

fontes são plenamente identificáveis. Esse recorte fez-se necessário para que se 

pudesse encontrar esse outro discursivo (em termos de esfera, ou campo12), ou 

seja, o habitus ideológico de onde o interlocutor fala. A identificação dos discursos 

citados leva a uma identificação sólida das esferas discursivas fontes13. Essa análise 

está demonstrada no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 3: Principais fontes dos discursos citados na Encíclica Lumen Fidei. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

 

Esse gráfico demonstra as porcentagens das ocorrências de citações de cada 

esfera discursiva, fontes de onde os autores da encíclica convocaram a palavra de 

outrem. Ainda que se presuma que nem todas as vozes ressoem em tom de 

                                                             
12

 Bakhtin (2014, p.33) define esfera ou campo discursivo com as seguintes palavras: “No domínio 
dos signos, isto é, na esfera ideológica, existem diferenças profundas, pois este domínio é, ao mesmo 
tempo, o da representação, 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”. 
13

 Podemos classificar, por exemplo, citações de T.S. Eliot como pertencentes à esfera discursiva 
literária. 
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concordância, é notório que elas elaboram um grande diálogo. Se se tentasse 

elaborar um gráfico, nessa mesma perspectiva, com os sujeitos citados, certamente 

ver-se-ia uma heterogeneidade muito maior.  

Desta forma, a proposta de elaborar uma análise com base no diálogo entre 

as esferas discursivas serve como demonstração para os objetivos da pesquisa, 

pois explicita o caráter heterolítico de um discurso historicamente considerado 

hermético e autossuficiente, conforme sugere Pedrosa (2007), fonte e senhor de seu 

próprio dizer. Ao contrário, pode-se perceber uma multidão de sujeitos que falam a 

partir de suas esferas discursivas específicas. E pode-se notar ainda como o 

discurso religioso dialoga com a literatura, a filosofia, a teologia e outras possíveis 

esferas que possam estar subjacentes a essas áreas de criatividade ideológicas. 

As citações extraídas do Novo Testamento representam 59,89% (ou 115 de 

um total de 192) de todas as ocorrências. Já as citações do Antigo Testamento 

respondem por 12,50% (24). Juntas, elas somam 72,39% (139) de todo o conjunto. 

Esse dado atesta claramente que a Bíblia Sagrada é a grande fonte inspiradora da 

Encíclica Lumen Fidei. É um documento embasado biblicamente.  

A separação entre as duas esferas discursivas “Novo Testamento” e “Antigo 

Testamento” é justificável pelo fato de que, é prática bastante comum atrelar o 

discurso cristão mais ao Novo do que ao Velho Testamento, sendo que, este último 

tem suas raízes mais atreladas às práticas mosaicas antigas expressas na Torá e no 

conjunto inteiro dos livros que são comumente relacionados ao “tempo da lei”.  

Neste sentido, considerando-se apenas as citações extraídas do Novo 

Testamento, pode-se concluir que a Encíclica Lumen Fidei é um documento de 

ampla base cristã. Em consequência desse fato, pode-se hipotetisar que o 

documento é mais perpassado pelo discurso do “tempo da graça” do que pelo 

discurso do “tempo da lei”. Poder-se-ia dizer que, em termos comparativos, as 

convocações feitas pelas vozes do Novo Testamento ocorrem cerca de cinco vezes 

com mais frequência do que as convocações de vozes do Antigo Testamento. É por 

este motivo que é possível afirmar que o documento é fundamentalmente cristão. 

As recorrências de citações extraídas de fontes internas específicas da Igreja 

Católica tais como, enunciados de documentos oficiais, de Santos e pontífices do 

passado, representam 21,35% (ou seja, 41 citações) o que coloca essa esfera 

discursiva como a segunda mais acessada, acima das frequências de citações do 

Antigo Testamento. Esse fato pode ser indicativo de que a “Velha Aliança” não se 
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constitui, na atualidade, a principal fonte discursiva para os católicos. Neste caso, 

pode-se observar que, ao lado dos enunciados do Antigo Testamento convivem 

enunciados de fontes discursivas próprias da Igreja. Entretanto, seria necessário que 

outros estudos fossem empreendidos, com corpora mais heterogêneos, a fim de se 

afirmar, com maior embasamento, que o discurso católico contemporâneo é mais 

atravessado por fontes discursivas internas do que pelo discurso do Antigo 

Testamento. No âmbito desta pesquisa, essa constatação pode ser sustentada.  

Parece razoável admitir que o “povo” católico costuma ouvir outras vozes, 

além daquelas especificamente bíblicas. Através da doutrinação sobre a luz da fé, 

que se pode ler na Encíclica Lumen Fidei, Pode-se dizer que o catolicismo é 

constituído heterogeneamente em termos de discursos. Ainda que sejam, em sua 

maioria, discursos religiosos, eles podem ser classificados em diferentes 

subcategorias. Há outros sujeitos e há outras fontes que ajudam a formar o grande 

campo discursivo do catolicismo romano contemporâneo. Isso coloca essa religião 

em situação de maior porosidade discursiva14 em relação a outras religiões cristãs, 

pois ela se deixa atravessar mais por outras vozes, além das bíblicas.  

O texto da Encíclica Lumen Fidei colore-se ainda com outras matizes. 4,16% 

das citações advêm da Filosofia (ou seja, 8 citações); outros 2,08% (4 citações), 

advêm de fontes literárias. As citações de Santo Agostinho e de São Tomás de 

Aquino foram consideradas como pertencentes à esfera religiosa interna da Igreja. 

Se se considerasse os seus discursos como filiados à esfera filosófica, campo ao 

qual os autores também se filiam, os índices dessa esfera teriam se elevado um 

pouco mais. Pelo teor das citações, no entanto, elas foram alocadas na categoria 

adequada, segundo a confrontação dos sentidos dos enunciados. 

Essa “pequena” ocorrência de citações não religiosas expressa a riqueza de 

repertório citacional e embasamento para o estabelecimento de diálogos por parte 

dos autores do documento, pois importantes nomes das esferas filosófica e literária 

foram convocados para a trama argumentativa do documento. Os dados a seguir 

demonstram, de maneira geral, a tendência de atravessamento do discurso da 

Encíclica Lumen Fidei, considerando apenas duas macroesferas discursivas: a 

religiosa e a não religiosa. 

                                                             
14 O termo é sugerido como referência à capacidade de “deixar-se” constituir por meio de uma gama 
mais variada de outros discursos. 
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Gráfico 4: Ocorrências de citações de fontes religiosas e não religiosas na Encíclica 
Lumen Fidei. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

  

O gráfico acima categoriza as citações coletadas na Encíclica Lumen Fidei 

em citações de fontes religiosas e citações de fontes não religiosas. Essa 

categorização demonstra o nível de abertura dos autores para o outro. De acordo 

com o gráfico, a ampla maioria do conjunto de citações da encíclica pertence, 

respeitadas as peculiaridades das subcategorias, à esfera do discurso religioso. 

93,75% do diálogo estabelecido com o outro, através dos mecanismos de citação na 

Encíclica Lumen Fidei, acontecem com a esfera religiosa. Caracteriza-se então 

como um documento de forte apelo ao sagrado, cujas vozes perpassam 

massivamente a argumentação dos autores em favor do tema da Luz da Fé.  

Esse elevado índice atesta ainda a filiação explícita do documento ao campo 

discursivo do qual faz parte. Evidencia-se que se trata de um texto planejado para 

falar com a sociedade contemporânea com vozes que têm a autoridade para falar 

sobre a temática religiosa posta em pauta.  

A pequena recorrência de 6,25% de citações advindas de esferas discursivas 

não religiosas certifica que, o diálogo com esse outro ideologicamente mais distante, 

ou ao menos discursivamente mais distante, se faz necessário, mas não é 

preponderante. Há uma espécie de fresta discursiva15, ou pequeno espaço por onde 

                                                             
15

 Optou-se pelo emprego do termo para caracterizar a pequena ocorrência de discursos alocados de 
outras esferas discursivas. 

93,75%

6,25% Citações de fontes
religiosas

Citações de fontes
não religiosas
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estes enunciados puderam adentrar na teia discursiva da encíclica. O diálogo foi 

estabelecido, mas precisou ser breve, pois as vozes privilegiadas para aparecerem 

na arena discursiva foram outras. Todavia, essas citações são índice de coloração 

discursiva16. O outro está lá, não apenas de forma “constitutiva” ou diluída, mas 

também de forma “mostrada”, explícita (AUTHIER-REVUZ, 2004).  

 

4.2 Análise das formas de discurso citado da Encíclica Lumen Fidei 

 

Nesta seção, analisam-se alguns aspectos relacionados às formas de 

discurso citado. Tais aspectos referem-se, basicamente, à descrição de excertos 

retirados do corpus da pesquisa. Conforme a proposta metodológica, esta parte da 

pesquisa é a base para as demais seções do estudo, mais dedicada a 

quantificações e interpretações iniciais, sobre as quais as demais partes da pesquisa 

se apoiam.  

Para uma melhor sistematização da análise, as formas de discurso citado 

foram divididas conforme a sequência: discurso citado direto (DD), discurso citado 

indireto (DI), ilhota citacional (IC), modalização em discurso segundo (MDS), 

discurso citado direto com “que” (DDq) e evocação (Ev).  

Convém esclarecer que, a fim de facilitar o trabalho, os excertos foram 

numerados na sequência em que aparecem no texto; resguardou-se ainda a 

sequência em que aparecem identificados no quadro de citações em apêndice. 

Portanto, ao escrever-se “C166”, significa que se está analisando a “citação de 

número 166” do referido quadro, que, por seu turno, é uma tentativa de identificação 

das formas de discurso citado na Encíclica Lumen Fidei, conforme a ordem de 

emergência no corpo do texto. 

No âmbito desta pesquisa, a análise estrutural das formas de citação da 

palavra alheia não representa o centro de interesse. Conforme defende Bakhtin 

(2014), as formas lógicas (gramaticais), muito valorizadas por análises mais 

formalistas não devem ser rejeitadas; por outro lado, não podem ser o foco em caso 

de trabalhos que pretendam analisar questões dialógicas da linguagem. É por este 

motivo, antes de tudo metodológico, corolário dessa tese bakhtiniana, que esta 

pesquisa analisa (gramaticalmente) apenas uma parte do total de todas as citações 

identificadas. 

                                                             
16

 Termo sugerido para se referir à heterogeneidade discursiva mostrada na encíclica.  
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4.2.1 Análise de discursos citados diretos 

 

Os excertos logo abaixo foram coletados para a análise das formas de 

discurso citado direto – DD. Essa forma de citação representa 49,47% de todas as 

ocorrências das marcas de heterogeneidade mostrada. Isso significa que é comum, 

na Encíclica Lumen Fidei, a convocação das palavras de outrem de forma literal. É o 

recurso citacional mais acessado pelos autores do documento. Esse elevado índice 

de usos de DD pode ser indicativo de que o discurso religioso católico precisa 

recorrer bastante à voz alheia para desenvolver sua argumentação. Segue abaixo a 

análise de alguns excertos de DD.  

 

(2) 

C168 O Apóstolo refere-se a uma frase do Salmo 116, onde o salmista 

exclama: « Eu tinha confiança, mesmo quando disse: “A minha 

aflição é muito grande!” » (v. 10). (FRANCISCO, 2013, p. 74). 

DD 

 

(3) 

C19 E Santo Agostinho explica-o assim: « O homem fiel é aquele que 

crê no Deus que promete; o Deus fiel é aquele que concede o 

que prometeu ao homem ». (FRANCISCO, 2013, p. 13). 

DD 

 

(4) 

C30 O acto de fé do indivíduo insere-se numa comunidade, no « nós » 

comum do povo, que, na fé, é como um só homem: « o meu filho 

primogénito », assim Deus designará todo o Israel (cf. Ex4, 22). 

(FRANCISCO, 2013, p. 17) 

DD 

 

 No excerto 2 (C168), pode-se observar o quanto o discurso é perpassado 

pelo outro. Em um primeiro momento, os autores da encíclica remetem o leitor a um 

discurso outro: ao discurso do Apóstolo Paulo. Por sua vez, Paulo cita um trecho 

encontrado no livro dos Salmos, capítulo 116. O discurso citado direto do salmista, 

resgatado por Paulo, entretanto, convoca um enunciado produzido pelo próprio 
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salmista. Assim, o salmista cita um enunciado próprio; o Apóstolo cita o salmista; 

Francisco/Bento XVI citam o Apóstolo. 

A função basilar dessa forma de citação (DD) é trazer a palavra alheia de 

forma literal para a enunciação. O enunciador responsável pela citação se comporta 

como um “porta-voz” do discurso (MAINGUENEAU, 2002). Nesse caso, vê-se que 

existe uma citação da própria voz, do discurso próprio por parte do salmista e esse 

bloco de discurso próprio, complexo, por sua vez é empregado por outro enunciador, 

Paulo, que em seu turno, é citado pelos autores da encíclica.  

São três enunciadores em diálogo, três enunciadores que resgatam múltiplos 

dizeres em um texto curto. Isso demonstra o alto nível de interação que existe em 

um enunciado repleto de ideias e necessidades de argumentação. Corrobora ainda 

a tese de Bakhtin (2011) de concepção de linguagem dialógica. Dialógica com o 

outro e dialógica até consigo mesmo. 

Este é um exemplo da complexidade do recurso de transmissão da palavra 

alheia na Encíclica Lumen Fidei. Conforme este e outros excertos, observa-se que 

as citações no documento ocorrem, muitas vezes, de forma geminada, com 

discursos imbricados, atrelados uns aos outros. O termo “teia discursiva” cabe muito 

bem para se referir a este documento.  

No excerto 3 (C19), vê-se um caso prototípico de DD. Os autores retomam 

um discurso de Santo Agostinho, que pertence à esfera discursiva religiosa dos 

cânones da Igreja. Como se observou no gráfico 3, este tipo de esfera é a segunda 

mais utilizada pelos autores. Já no caso do excerto 4 (C30), observamos uma 

citação direta do Antigo Testamento, terceira esfera discursiva mais acessada. O 

DD, neste caso, é uma fala atribuída ao próprio Deus. 

No excerto abaixo, os autores acessam a esfera discursiva literária: 

 

(5) 

C161 Quando a fé esmorece, há o risco de esmorecerem também os 

fundamentos do viver, como advertia o poeta Thomas Sterls 

Eliot: « Precisais porventura que se vos diga que até aqueles 

modestos sucessos / que vos permitem ser orgulhosos de uma 

sociedade educada / dificilmente sobreviveriam à fé, a que 

devem o seu significado? » (FRANCISCO, 2013, p. 73). 

DD 
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Nesta citação, os autores da encíclica retomam uma fala do renomado poeta 

T. S. Eliot. O verbo “advertia” é um verbo dicendi. O trecho “advertia o poeta Thomas 

Sterls Eliot:” marca, de forma muito característica, a sintaxe própria que envolve o 

uso do DD. A estrutura sintática que a materialização de um DD exige pode ser 

descrita da seguinte forma: 

 

(sujeito + verbo dicendi + dd) 

 

Aparece um sujeito, um verbo dicendi (falava, dizia, advertia etc.) e a 

ocorrência de um discurso citado direto, geralmente depois do sinal tipográfico dos 

“dois-pontos” e entre aspas. Desta forma, o exemplo de DD em análise poderia ser 

assim escrito: 

 

Sujeito: “[...] o poeta Thomas Sterls Eliot” 

Verbo dicendi: advertia: 

DD = objeto direto: « Precisais porventura que se vos diga que até aqueles 

modestos sucessos/ que vos permitem ser orgulhosos de uma sociedade 

educada/dificilmente sobreviveriam à fé, a que devem o seu significado? ». 

 

Conforme o exemplo acima, pode-se dizer que a materialização de um DD 

envolve uma complexa estrutura sintática, além de marcas tipográficas auxiliares 

como os dois-pontos e as aspas. Estruturalmente, o DD se comporta como um 

complemento verbal direto ou objeto direto, segundo terminologia das gramáticas 

descritivo-normativas.  

Um dos usos mais conhecidos do DD é a retomada de enunciados de 

personagens ou sujeitos em diálogo, em conversa, conforme se pode observar no 

excerto a seguir: 

 

(6) 

C11, 

C12 

Nas Actas dos Mártires, lemos este diálogo entre o prefeito romano 

Rústico e o cristão Hierax: « Onde estão os teus pais? » — 

perguntava o juiz ao mártir; este respondeu: « O nosso verdadeiro 

DD 
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pai é Cristo, e nossa mãe a fé n’Ele ». (FRANCISCO, 2013, p. 07) 

 

Nesta citação, ocorre um diálogo (gênero discursivo) entre dois sujeitos. A 

forma de ocorrência do DD é basicamente a mesma: introdução depois de dois-

pontos, entre aspas, verbos dicendi (perguntava, respondeu). Ainda que as 

ocorrências de C11 e C12 acima sirvam para resgatar uma conversa entre dois 

sujeitos, a função premente deste mecanismo continua a mesma: trazer a fala do 

outro de forma integral, permitir que esse outro fale por si. A seguir, apresenta-se 

mais um exemplo: 

 

(7) 
 

C124 E aquilo que foi transmitido pelos Apóstolos, como afirma o Concílio 

Ecuménico Vaticano II, « abrange tudo quanto contribui para a 

vida santa do Povo de Deus e para o aumento da sua fé; e assim 

a Igreja, na sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a 

todas as gerações tudo aquilo que ela é e tudo quanto acredita ». 

(FRANCISCO, 2013, p. 55) 

DD 

 

 
No exemplo acima, vê-se a mesma estrutura característica dos exemplos 

anteriores. Há um sujeito - o Concílio Ecuménico Vaticano II -, responsável pela 

ação expressa pelo verbo dicendi – afirma – e o DD - abrange tudo quanto contribui 

para a vida santa do Povo de Deus e para o aumento da sua fé; e assim a Igreja, na 

sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo aquilo que 

ela é e tudo quanto acredita. Uma observação a ser feita sobre esse excerto é que o 

sujeito não é representado por um ser especificamente, mas por um grupo de 

indivíduos que, reunidos em um evento da Igreja Católica Apostólica Romana, 

congregam suas visões de mundo em forma de um “produto final”, falado e escrito, 

materialmente expresso.  

O Concílio Ecumênico Vaticano II representa a visão de mundo da instituição. 

Essa constatação é coerente com o pensamento de que a Encíclica Lumen Fidei, 

dada sua importância hierárquica no rol de escritos sagrados dos católicos, e o fato 

de ser um documento de coautoria de dois pontífices, torna-se a própria voz da 

Igreja, representa suas aspirações, sua ideologia em assuntos de fé. 
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O mecanismo de citação direta, ao convocar a palavra alheia de forma 

inalterada, a inscreve de forma intacta em um discurso citante. Torna-se um bloco 

definido e delimitado por fronteiras nítidas capazes de marcar não apenas limites 

sintáticos, como também limites de responsabilidade pelo dizer (MAINGUENEAU, 

2002).  

 

4.2.2 Análise de discursos citados indiretos 

 

Com relação à forma de discurso citado DI, constatou-se uma frequência de 

38,02% das ocorrências na encíclica, conforme demonstrado no Gráfico 3 acima. 

Individualmente, é a segunda forma de citação mais usada pelos autores. Se 

comparada com o índice de 49,47% das ocorrências de DD, observa-se a existência 

de um relativo equilíbrio quantitativo entre as duas formas predominantes. O que 

esse fato poderia evidenciar?  

Pode indicar que, ao mesmo tempo em que os autores da encíclica precisam 

convocar a voz alheia de forma literal, através do emprego de DD, há uma clara 

demonstração de trabalho intelectual intenso por parte dos dois enunciadores sobre 

os sentidos expressos por outros autores, de diferentes esferas discursivas, como a 

religiosa, a filosófica e a literária. Há, portanto, um trabalho em duas direções bem 

definidas: citar literalmente e negociar os sentidos com o outro. Qualquer forma de 

transmissão da palavra alheia demanda negociação de sentidos, trabalhos com 

significados, intenções enunciativas, porém, a citação indireta exige uma 

retextualização de um discurso materializado em um simulacro (MAINGUENEAU, 

2002) que exige um posicionamento mais aproximado do enunciador. A própria 

escolha de verbos discendi (disse, comentou, defendeu, argumentou etc.) pode ser 

indicativo do nível de aproximação/distanciamento entre o enunciador citante e o 

discurso citado. 

O discurso citado indireto exigirá por parte do enunciador a mobilização de 

outros mecanismos linguísticos assim como outro tipo de relação com a voz do 

outro. Se no DD a fronteira entre os discursos é claramente demarcada, o que põe a 

responsabilidade do dizer para o enunciador citado, no caso do DI, a perspectiva é 

outra. É aquele que cita, que trabalhará com suas próprias palavras para interpretar 

a palavra alheia, que terá a responsabilidade pela enunciação. Toda a estrutura do 

DI será sua, apesar de, obrigatoriamente, conter a ideia de outrem. 
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Primeiramente, observa-se que o DI exige a menção de um sujeito, 

igualmente ao que ocorre com o DD. É comum ainda a estrutura com um verbo 

dicendi introdutor + que, conforme os excertos 08 e 09 a seguir demonstram:  

 

(8) 

C07 Partindo daqui, Nietzsche desenvolverá a sua crítica ao 

cristianismo por ter diminuído o alcance da existência humana, 

espoliando a vida de novidade e aventura. (FRANCISCO, 2013, p. 

04) 

DI 

 

 

                                                        (9) 

C50 São João exprimiu a importância que a relação pessoal com 

Jesus tem para a nossa fé, através de vários usos do verbo crer. 

(FRANCISCO, 2013, p. 22) 

DI 

 

 

No caso do excerto 8 (C 07), observa-se uma estrutura introdutória diferente. 

Primeiro aparece o sujeito Nietzsche. Na sequência, a construção desenvolverá a 

sua crítica ao cristianismo. Observe-se que não há explicitamente o uso de um verbo 

dicendi. Entretanto, a estrutura desenvolverá a sua crítica corresponde ao dicendi 

criticar. Logo em seguida, aparece o complemento: por ter diminuído o alcance da 

existência humana, espoliando a vida de novidade e aventura.  

No excerto 9 (C50), observa-se a menção ao sujeito “São João”, seguida do 

verbo dicendi “exprimiu”, e um conteúdo temático que é trazido para a cena 

enunciativa com a versão própria dos autores. Sintaticamente, este conteúdo 

desempenha a função de complemento verbal direto do verbo dicendi “exprimir”. 

Entretanto, nem sempre o autor cita o enunciador citado, empregando outro 

recurso de citação direta: a referência. Não há uma presença sintática desse outro, 

mas há a referência que se encarrega de atribuir a ideia ao enunciador citado. 

Todavia, o autor citante emprega o mesmo recurso mental interpretativo sobre as 

ideias de quem cita. Esse mecanismo pode ser demonstrado nos excertos abaixo:  
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(10) 

C49 Precisamos também de alguém que seja fiável e perito nas coisas de 

Deus: Jesus, seu Filho, apresenta-Se como Aquele que nos 

explica Deus (cf. Jo 1, 18). (FRANCISCO, 2013, p. 22)  

DI 

 

 

(11) 

C70 A imagem do corpo não pretende reduzir o crente a simples parte de 

um todo anónimo, a mero elemento de uma grande engrenagem; 

antes, sublinha a união vital de Cristo com os crentes e de todos 

os crentes entre si. (cf. Rm 12, 4-5). (FRANCISCO, 2013, p. 26)  

DI 

 

 

(12) 

C90 A escuta da fé verifica-se segundo a forma de conhecimento própria 

do amor: é uma escuta pessoal, que distingue e reconhece a voz do 

Bom Pastor (cf. Jo 10, 3-5). (FRANCISCO, 2013, p. 38) 

DI 

 

O que se pode observar como tendência, mecanismo recorrente na Encíclica, 

é este tipo de discurso indireto em que os autores introduzem suas ideias através de 

comentários próprios e convocam as vozes de autores bíblicos para complementar 

ou confirmar sua argumentação. É o que mostram os excertos 10 (C 49), 11 (C70) 

e 12 (C90). 

No que se refere à materialização em si, a característica principal do DI é 

exatamente o apagamento da voz literal do outro. Para que isso aconteça, o 

enunciador trabalha não mais como “porta-voz” (MAINGUENEAU, 2002) da voz 

alheia, mas exerce papel de “tradutor” (AUTHIER-REVUZ, 2004) da palavra alheia, 

extraindo dela os sentidos para incorporar à sua argumentação. Pode-se, assim, 

afirmar que, enquanto o DD privilegia a palavra literal do outro, ou o próprio 

“significante”, o DI focaliza os sentidos, o jogo de ideias, ou seja, o “significado”. 

 

(13) 

C84 Neste sentido, escreveu São Gregório Magno que o próprio amor DI 
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é um conhecimento, traz consigo uma lógica nova. 

(FRANCISCO, 2013, p. 34-35) 

 

A estrutura sintática prototípica do DI pode ser demonstrada a partir do 

excerto 13 (C 84) acima. Conforme o exemplo, percebe-se a presença de sujeito, 

de verbo dicendi, de introdutor “que” e do conteúdo temático, que em casos de DI é 

uma “tradução” da ideia de outrem, segundo Authier-Revuz (2004). 

Esquematicamente, a estrutura do DI fica assim representada: 

 

(sujeito + verbo dicendi + que + tradução da ideia de outrem) 

 

Sujeito: São Gregório Magno 

Verbo dicendi: escreveu 

Pronome relativo: que 

Tradução da ideia de outrem: o próprio amor é um conhecimento, traz consigo 

uma lógica nova. 

 

(14) 

C118 Os grandes doutores e teólogos medievais declararam que a 

teologia, enquanto ciência da fé é uma participação no 

conhecimento que Deus tem de Si mesmo. (FRANCISCO, 2013, 

p. 47) 

DI 

 

A mesma estrutura prototípica de DI é demonstrada no excerto 14 (C 118) 

acima. A idiossincrasia do excerto se dá atribuição da ação por sujeitos que, embora 

se materializem sintaticamente, não são referenciados pessoalmente. Os “doutores” 

e “teólogos” demonstram uma citação muito generalista dos autores da Encíclica. 

Pode-se analisar a estrutura do excerto da seguinte forma: 

 

Sujeito: Os grandes doutores e teólogos medievais 

Verbo dicendi: declararam 

Pronome relativo: que 

Tradução de ideia de outrem: a teologia, enquanto ciência da fé é uma 

participação no conhecimento que Deus tem de Si mesmo. 
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Os casos de DI analisados nesta seção apresentam, portanto, duas 

características gerais: a mesma estruturação sintática e a mesma perspectiva em 

torno do esforço em lidar com os significados, em negociar os sentidos, ou ainda, 

interpretar as palavras que não são próprias, uma tendência muito utilizada na 

Encíclica. 

 

 

4.2.3 Análise de Ilhotas citacionais ou textuais 

 

A terceira forma de citação mais recorrente na Encíclica é a ilhota citacional. 

Primeiramente, ela é considerada uma forma mista de citação. Exige uma estrutura 

sintática complexa que demanda a mobilização de elementos de DI e de DD. A IC é 

um trecho curto de DD atrelado a uma estrutura de DI. Possui a peculiaridade de 

não quebrar a fluência sintática da sentença como ocorre com o DD, integrando-se 

perfeitamente ao enunciado citante como se fosse palavra própria (MAINGUENEAU, 

2002). Entretanto, o uso de aspas ou de itálico deixa claro que a IC pertence a um 

discurso outro. Guarda com o DD e com o DI a semelhança no que se refere à 

menção a um autor. 

Essas duas marcas linguísticas reforçam, assim, o pertencimento do dizer ao 

outro. As marcas tipográficas (aspas e itálico) e a menção a um autor remetem o 

discurso citado à outra enunciação. Na fala, costuma-se indicar essa materialidade 

por meio de mudanças entonacionais para conferir ênfase ao trecho de IC. Em 

muitos casos, gestos com as duas mãos, usando os dedos médio e indicador podem 

reforçar o uso de uma IC. Essa estratégia comunicativa funciona como um 

mecanismo substitutivo das aspas. É o mesmo mecanismo entonacional que 

podemos utilizar para dar ênfase a determinados vocábulos ou expressões. O 

excerto a seguir demonstra as características de uma IC: 

 

(15) 

C04 Conscientes do amplo horizonte que a fé lhes abria, os cristãos 

chamaram a Cristo o verdadeiro Sol, «cujos raios dão a vida». 

(FRANCISCO, 2013, p. 03) 

IC 
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No excerto 15 (C 04), observa-se um caso de ilhota citacional. Observe-se 

que as palavras colocadas entre as aspas angulares ou aspas francesas não 

pertencem ao locutor. Normalmente, uma IC é identificada como uma forma de DD 

integrada a um DI. A estrutura os cristãos chamaram a Cristo o verdadeiro Sol, « 

cujos raios dão a vida » não possui materialmente um verbo dicendi propriamente 

dito. Entretanto, o sentido expresso nesta sentença equivale a algo como os cristãos 

disseram que Cristo era o verdadeiro Sol « cujos raios dão a vida ». A estrutura 

sintática está implícita, não se materializou na superfície da língua17. 

No excerto 16 (C 131), exemplifica-se o que é considerado uma IC clássica 

conforme Maingueneau (2002): 

 

(16) 

C131 E mais adiante o Apóstolo diz que o cristão foi confiado a uma 

«forma de ensino» (typosdidachés), a que obedece de coração (cf. 

Rm 6, 17). (FRANCISCO, 2013, p. 56) 

IC 

 

A estrutura de uma IC está plenamente representada nesse excerto. Essa 

estrutura específica da IC, que a difere de DD e DI, pode ser esquematizada na 

sequência de elementos: 

 

Sujeito: o Apóstolo 

Verbo dicendi + “que”: diz que 

Objeto direto: o cristão foi confiado a uma « forma de ensino ». 

 

Abaixo, há mais exemplos desse mecanismo citacional: 

 

(17) 

C79 Este é o Deus que Isaías chamará mais adiante, por duas vezes, o 

Deus-Amen, o « Deus fiel » (cf. Is 65, 16), fundamento inabalável de 

fidelidade à aliança. (FRANCISCO, 2013, p. 29) 

IC 

 

                                                             
17

 No texto escrito ou falado, de maneira geral. 
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(18) 

C89 O conhecimento associado à palavra é sempre conhecimento 

pessoal, que reconhece a voz, se lhe abre livremente e a segue 

obedientemente. Por isso, São Paulo falou da « obediência da fé » 

(cf. Rm1, 5; 16, 26). (FRANCISCO, 2013, p. 36)  

IC 

 

 

Observa-se que a IC comporta-se simplesmente como um fragmento dentro 

do complemento verbal. Nos excertos 17 (C 79) e 18 (C 89), pode-se observar que 

a ilhota aparece imersa nos complementos verbais dos dicendi “chamar” e “falar”, 

respectivamente. Nas ocorrências de DD, a citação ocupa todo o complemento. 

Pode-se observar que a IC é apenas uma pequena expressão (podendo ser 

representada por apenas uma palavra ou poucas palavras) imersa na estrutura de 

um DI. Ela mantém a sintaxe integral do período e só é possível identificá-la 

enquanto dizer do outro, porque ela é demarcada por uma marca tipográfica, 

geralmente aspas ou itálico. 

 

 

4.2.4 A modalização em discurso segundo 

 

Outro mecanismo de citação empregado pelos autores da Encíclica Lumen 

Fidei é a modalização em discurso segundo, considerada uma forma não literal de 

transmissão da palavra do outro. Assim como no discurso indireto ou na evocação, 

predominam as ideias ou uma remissão a elas do que as palavras exatas do 

enunciador citado. Sua marca linguística específica é a presença de modalizadores 

discursivos18. Uma MDS exige uma fórmula de introdução do tipo: Segundo X..., de 

acordo com Y..., para Z..., em que X, Y, Z, representam os enunciadores cujos 

discursos foram citados. Observemos os exemplos abaixo: 

 

(19) 

C83 É conhecido o modo como o filósofo Ludwig Wittgenstein explicou a MDS 

                                                             
18Ingedore Koch (2000, p. 72) sustenta que a modalização demonstra as relações entre os 
interlocutores e pode evidenciar os movimentos em termos de ações e intenções dos enunciadores. 
Podem, portanto, representar índices de marcação de posicionamento. 
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ligação entre a fé e a certeza. Segundo ele, acreditar seria 

comparável à experiência do enamoramento, concebida como 

algo de subjectivo, impossível de propor como verdade válida 

para todos. (FRANCISCO, 2013, p. 33) 

 

(20) 

C101, 

C102: 

Compreendemos agora por que motivo, para João, a fé seja, 

juntamente com o escutar e o ver, um tocar, como nos diz na 

sua Primeira Carta: « O que ouvimos, o que vimos (…) e as 

nossas mãos tocaram relativamente ao Verbo da Vida… » (1 

Jo1, 1). (FRANCISCO, 2013, p. 40) 

MD

S, 

DD 

 

Em 19 (C 83), ocorre um caso típico de MDS em que os autores da Encíclica 

convocam a voz do filósofo Wittgenstein para expressar o conceito de fé relacionado 

à certeza. Pode-se observar que a responsabilidade do dizer é repassada 

completamente para a voz alheia (MAINGUENEAU, 2002). Ao mesmo tempo em 

que repassa essa responsabilidade enunciativa, os autores já utilizam a citação 

como mote, para elaboração de um comentário. Vê-se, nesse excerto que a 

modalização se dá por meio do introdutor “segundo ele”. Há também o reforço da 

modalização através do uso do verbo “ser” no futuro do pretérito, tempo verbal que 

coloca o evento, a ideia no campo na possibilidade.  

Esse mecanismo aponta para o não comprometimento dos autores com 

aquele dizer específico. Entretanto, a citação é empregada com o objetivo de 

complementar a ideia discutida, de possibilitar a exemplificação da argumentação 

através de um enunciado de uma esfera discursiva não religiosa.  

Em 20 (C 101, C102), ocorre uma MDS geminada com um DD. Os dois 

dizeres, expressos nas duas citações são de responsabilidade do mesmo 

enunciador: o Apóstolo João. Nesse caso, a MDS é introduzida por uma preposição: 

“para João”. Em seguida, a modalização é confirmada com o dizer do próprio 

apóstolo, através do uso do DD. O verbo ser aparece em uma conjugação que 

expressa mais firmeza argumentativa, expressa pela expressão “seja”. Além da 

conjugação verbal, vê-se que, apesar de os autores repassarem a responsabilidade 

do dizer para o apóstolo, eles se mostram colaborativos com a ideia. Ao escrever 

“Compreendemos agora por que motivo”, os autores demonstram compreensão, o 
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que pressupõe uma colaboração e não apenas um repasse da responsabilidade do 

dizer para o outro. 

Trata-se, portanto, de um mecanismo multifuncional. Através da MDS, cita-se 

e apoia-se em um discurso outro, repassando-lhe a responsabilidade do dizer, e 

comenta-se esse mesmo dizer, ou seja, ocorre seu uso como colaborador de 

desenvolvimento textual. Em sequência, há mais dois excertos para exemplificar a 

discussão: 

 

(21) 

C39 Não há nenhuma garantia maior que Deus possa dar para nos 

certificar do seu amor, como nos lembra São Paulo (cf. Rm 8, 31-

39). (FRANCISCO, 2013, p. 18-19) 

MDS 

 

(22) 

C33, 

C34 

« Abraão [...] exultou pensando em ver o meu dia; viu-o e fiou 

feliz » (Jo 8, 56). / De acordo com estas palavras de Jesus, a fé 

de Abraão estava orientada para Ele, de certo modo era visão 

antecipada do seu mistério. (FRANCISCO 2013, p. 18) 

DD, 

MDS 

 

No excerto 21 (C 39), o autor elabora uma MDS introduzindo primeiro o 

comentário Não há nenhuma garantia maior que Deus possa dar para nos certificar 

do seu amor. Em seguida, aparece o discurso modalizado, que neste caso é como 

nos lembra São Paulo. O mecanismo de modalização na sentença, o como nos 

lembra São Paulo pode ser intercambiado por uma estrutura do tipo: conforme São 

Paulo, Segundo São Paulo etc. Há, portanto, várias possibilidades de estruturar uma 

MDS. 

Já no caso do excerto 22 (C33, C34) ocorre mais um caso de mecanismos 

citacionais geminados. Há a ocorrência de um DD e de uma MDS. Os autores citam 

as palavras de Jesus, retiradas do Evangelho de João para elaborar a MDS 

introduzida por “De acordo com”. Nesse caso, os autores repassam a 

responsabilidade do dizer completamente para Jesus. Cristo é convocado a falar, 

concentrando em si a responsabilidade da ideia: a fé de Abraão estava orientada 

para Ele. A conclusão da citação ocorre com um breve comentário que se apoia na 

ideia anterior: de certo modo era visão antecipada do seu mistério. Esse excerto é 
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um dos muitos (cf. Tabela 1, em apêndice) em que as formas de citação ou se 

repetem ou se somam em um curto trecho, clara demonstração do nível de 

dialogismo estabelecido por meio de tais mecanismos.  

A MDS se assemelha ao DI, pois busca traduzir uma ideia, citando a fonte 

responsável por ela de forma não literal, ou seja, não há palavras próprias do 

discurso citado, demarcadas por nenhuma marca tipográfica. As duas principais 

marcas que diferenciam as duas formas de citação são a modalização e o 

comentário (MAINGUENEAU, 2002). 

 

4.2.5 O discurso direto com “que” 

 

Há uma variante do DD que também é utilizada dentro do rol de citações da 

Encíclica Lumen Fidei: o discurso citado direto com “que” (DDq). Um “discurso citado 

direto com ‘que’” é basicamente um DD com um diferencial sintático: o uso da 

estrutura sintática de um DI. Há uma referência a um sujeito, um verbo dicendi e o 

vocábulo “que” introdutório. O excerto 23 (C 110, C111, C112) exemplifica, na 

citação 111 esse mecanismo: 

 

 (23) 

C110, 

C111, 

C112 

A Carta aos Hebreus fala-nos do testemunho dos justos que, 

antes da Aliança com Abraão, já procuravam a Deus com fé; lá 

se diz, a propósito de Henoc, que « tinha agradado a Deus », 

sendo isso impossível sem a fé, porque « quem se aproxima de 

Deus tem de acreditar que Ele existe e recompensa àqueles 

que O procuram » (Heb11, 5.6). (FRANCISCO, 2013, p. 45) 

DI, 

DDq, 

DD 

 

 

Nesse fragmento, pode-se observar, mais uma vez, a presença constante do 

outro no discurso por meio de três mecanismos de transmissão da palavra alheia: na 

mesma sentença ocorrem um DI, um DDq e um DD. Na ocorrência do DI, a 

referência citada, a fonte discursiva é a Carta aos Hebreus, livro bíblico cuja autoria 

é atribuída ao Apóstolo Paulo. O tema tratado pela citação, consoante a presença do 

verbo dicendi “fala-nos”, é o testemunho dos justos que, antes da Aliança com 

Abraão, já procuravam a Deus com fé. 
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O vocábulo “lá”, da expressão lá se diz, a propósito de Henoc, que «tinha 

agradado a Deus» resgata a referência representada pela expressão “Carta aos 

Hebreus”. Desta forma, esse vocábulo locativo instaura a ocorrência de um DDq. A 

sentença poderia ser reconstruída como: A Carta aos Hebreus diz que Henoc «tinha 

agradado a Deus». Mesmo na sentença original pode-se conferir a presença de 

todos os requisitos de um DDq: uma referência responsável pelo dizer, um verbo 

dicendi + que ( estrutura típica de DI) e um DD integrado à sequência.  

No excerto 24 (C91), pode-se observar a mesma estrutura apontada no 

excerto 23, acima.  

 

(24) 

C91 [...] uma escuta que requer o seguimento, como acontece com os 

primeiros discípulos que, « ouvindo [João Baptista]19falar desta 

maneira, seguiram Jesus » (Jo 1, 37). (FRANCISCO, 2013, p. 38) 

DDq 

 

Observa-se que a voz que é citada dentro da estrutura do DD não é a voz dos 

“discípulos”, mas a voz do Apóstolo João. Apesar da posição do “que”, de introdutor 

de um DD, o agente (os discípulos) não é responsável pelo dizer entre aspas, o DD. 

Um DDq prototípico utilizaria uma estrutura como: Os discípulos disseram, 

afirmaram, argumentaram que: “enunciado”. Ou seja, haveria um agente (os 

discípulos) + verbo dicendi + que + enunciado (conteúdo do DD).  

 

4.2.6 A evocação 

 

Por fim, há a presença de uma forma bastante peculiar de citação: a 

evocação. De acordo com Boch e Grossmann (2002, p.100), a evocação “permite 

colocar em segundo plano os conhecimentos compartilhados, ou os elementos não 

essenciais ao propósito, inscrevendo, ao mesmo tempo, a pesquisa em um espaço 

epistêmico identificável.” Devido a sua natureza muito mais alusiva que citante, a 

evocação não insere a palavra literal do outro no discurso - como em casos de DD, 

nem resume ou traduz conteúdos e ideias – como em casos de DI, MDS etc.  

                                                             
19

 O mecanismo de intercalar a expressão “[João Baptista]”, empregado pelos autores serve para 
deixar claro a quem se refere o ato expresso pela construção “ouvindo falar”. É um mecanismo 
textual que rompe a sintaxe do discurso direto e que não pertence a ele materialmente. É 
responsabilidade dos autores do documento. 
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Na Encíclica Lumen Fidei, foi possível detectar apenas uma ocorrência de 

evocação, que consta no excerto 25 abaixo: 

 

(25) 

C14 Estas considerações sobre a fé - em continuidade com tudo o que o 

magistério da Igreja pronunciou acerca desta virtude teologal — 

pretendem juntar-se a tudo aquilo que Bento XVI escreveu nas 

cartas encíclicas sobre a caridade e a esperança. (FRANCISCO, 

2013, p. 08-09) 

Ev 

 

 

Esse mecanismo remete o discurso a uma autoridade. Essa autoridade é 

citada por possuir reconhecida relevância para a temática que o enunciador citante 

desenvolve. Essa forma de citação pode ser indicativa de grande conhecimento do 

assunto abordado por parte do enunciador, que já se tornou experiente por meio de 

suas leituras sobre o tema em questão e pode indicar as fontes exatas, os autores 

que ele apresenta e indica aos interlocutores.  

Ademais, o enunciador pode se valer desse recurso para revelar sua filiação 

teórica, ou seja, o lugar a partir do qual possui autoridade para dizer. Além disso, o 

uso de tal mecanismo pode indicar um movimento antecipatório do enunciador 

citante, pois o fato de evocar uma autoridade em vez de um enunciado concreto 

parece significar que ele deduz o conhecimento prévio de seus interlocutores sobre 

o trabalho das autoridades citadas, e, como consequência, de sua produção 

artística, literária, acadêmica etc.  

Em outros termos, a citação da autoridade desempenha a função substitutiva 

ou sumária de trocar toda uma produção de enunciados por apenas uma referência 

nominal. Pode-se ainda presumir que essa estratégia desempenha uma função de 

economia linguística. Assim, o excerto 25 (C14) remete o leitor a três trabalhos 

escritos por Bento XVI, sem, contudo, detalhar seu conteúdo. Esses escritos do 

antecessor de Francisco são as encíclicas: Deus caritas est, de 25/12/2005, Spe 

salvi, de 30/11/2007 e Caritas in veritate, de 29/06/2009. Os autores citam, através 

desse mecanismo de evocação, todas as enunciações que compõem os três 

documentos escritos por Bento XVI.  

 



75 
 

4.3 Reflexões sobre as ocorrências de discursos citados na Encíclica Lumen 

Fidei 

 

A Encíclica Lumen Fidei possui um caráter altamente dialógico. O discurso 

dos dois pontífices convocou, com elevada frequência, a voz do outro. Nas 86 

páginas totais do documento (82 de conteúdo textual), foram coletadas 192 citações. 

Esse foi um recorte necessário, pois, se a pesquisa levasse em consideração todas 

as outras formas marcadas de heterogeneidade mostrada (AUTHIER-REVUZ, 

2004), principalmente as palavras entre aspas e as expressões em itálico, 

certamente os dados apresentados seriam diferentes. Mas as metas da pesquisa 

também teriam de ser outras.  

A escolha pelo trabalho com a forma marcada de heterogeneidade mostrada 

específica, as formas de discurso citado, revelou-se profícuo, apesar de bastante 

árduo. Se por um lado, as classificações muitas vezes se mostram complicadas, por 

outro, pode-se ver nesse fato mais uma constatação de que o fenômeno analisado 

não está esgotado. Ainda há muito a se pesquisar sobre a heterogeneidade em suas 

múltiplas formas de materialização (AUTHIER-REVUZ, 1990). 

A análise fundamenta a ideia de que, o discurso religioso católico, no âmbito 

da Encíclica Lumen Fidei, elege como principais formas de transmissão da palavra 

de outrem, duas formas canônicas dentre aquelas apontadas por Bakhtin (2014), o 

discurso direto e o discurso indireto. O primeiro, responsável por 49,47% de todas as 

citações foi a forma de transmissão mais utilizada. Logo em seguida, com 38,02%, o 

discurso indireto representa a segunda forma de citação mais utilizada. Juntas, as 

duas formas respondem por 87,49% de todas as citações. 

Os índices de recorrência a determinadas formas de citação são reveladoras 

de práticas sociais mais amplas, pois o encontro sócio-verbal das vozes – que se dá 

também por meio da transmissão da palavra do outro – mostra o comportamento e o 

movimento ideológico de um grupo. Corrobora-se aqui o pensamento de Pêcheux 

(1983; 1999), segundo o qual, o discurso é estrutura e acontecimento. É por meio da 

utilização de categorias da linguística que se podem flagrar esses movimentos que 

apontam para além dela, para uma reflexão que se pretende translinguística 

(BAKHTIN, 2010).  
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Essa possibilidade analítica, compartilhada por estudiosos que se filiam ao 

pensamento bakhtiniano, parece ser sustentada por Pêcheux (1997, p. 53), quando 

afirma que: 

 
Todo enunciado, toda sequência de enunciados é, pois, linguisticamente 
descritível como uma série (léxico-sintaticamente determinada) de pontos 
de deriva possíveis, oferecendo lugar à interpretação. É nesse espaço que 
pretende trabalhar a análise de discurso. 
 
 

Não somente a AD de linha francesa, como também as análises dialógicas 

bakhtinianas sugerem esse percurso metodológico comum, de forma geral. Nesta 

esteira, o que sugere a maciça presença das formas DD e DI na Encíclica Lumen 

Fidei? Pode-se hipotetizar que, em um primeiro relance, o discurso religioso 

compartilha uma característica comum à maioria das outras esferas discursivas. De 

fato o DD e o DI são reconhecidamente formas canônicas de transmissão da palavra 

alheia. Outras esferas discursivas como a ciência, a filosofia, a educação, dentre 

outros, se utilizam recorrentemente destas e outras formas de citação. A citação da 

palavra alheia é um mecanismo que está intimamente relacionado com os processos 

de legitimação discursiva. A fala de uma autoridade torna um discurso digno de 

fiabilidade. 

Na esfera acadêmico-científica, por exemplo, é inimaginável a sustentação de 

uma ideia sem que se recorra a uma fonte confiável do dizer. Nessa esfera, falar 

sem a presença marcada do outro é sinal de desconhecimento de uma prática social 

que exige essa presença, materializada em forma de referências, de autorização, de 

evocações etc.  

O discurso religioso, guardadas as devidas idiossincrasias, parece refletir 

essa mesma prática. Da mesma forma que um acadêmico não poderia falar por si 

próprio, o discurso religioso, materializado nas falas dos líderes e presentes em 

livros sagrados, não poderia ser crível se falasse sozinho, monovocalmente. 

No caso da Encíclica Lumen Fidei, a presença do outro é fundamental para 

que a argumentação em torno da Luz da Fé, elaborada por Bento XVI e Francisco, 

ganhe credibilidade. Por isso, o texto é marcado, em sua quase totalidade, pelas 

vozes sagradas convocadas a partir da Bíblia, dos santos da Igreja e de textos da 

alta hierarquia da instituição. São praticamente 94% de todas as referências 

identificadas. Cerca de 6% das outras vozes, vêm de fora, de uma outra esfera, 

muitas vezes para corroborar a ideia. 
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Para construir sua argumentação em torno da Luz da Fé, os coautores 

convocam vozes de outras esferas discursivas. Esse fato atesta que os Papas Bento 

XVI e Francisco empreendem uma interação sócio-verbal ampla com vários setores 

da sociedade, cujas ideias vêm contribuir com a construção da grande teia 

argumentativa do documento. A recorrência a essas contribuições para além da 

esfera religiosa demonstra tal uso como forma de reforço daquilo que se diz ou se 

escreve. Segundo Zani (2003, p.128): 

 

Os discursos modernos e pós-modernos tendem a ser polifônicos e se 
relacionam com o presente e o passado, concebendo-se como uma 
montagem que é alcançada por meio da fusão de elementos oferecidos por 
outros discursos distintos, sem contudo, perder a singularidade de cada um, 
afirmando assim, o seu caráter intertextual para atingir seus objetivos. 

 

Na citação, o autor afirma que há a presença de vozes que podem advir tanto 

do passado quanto do presente, configurando-se em encontros que ocasionam 

fusões interdiscursivas. O outro sempre está presente. Entretanto, o que há por trás 

da chamada desse outro, de sua permissão no diálogo, é a consecução de fins 

enunciativos específicos, ou como o autor se refere, o outro é necessário para o 

autor “atingir seus objetivos”. 

Esse pensamento exposto acima remete à crítica que alguns estudiosos 

bakhtinianos como Castro (2009) tecem a respeito do tratamento que as gramáticas 

tradicionais oferecem à categoria. Um dos discursos mais sintomáticos do erro de 

status da categoria pode ser o próprio texto original de Marxismo e filosofia da 

linguagem, escrito no início do século XX, em que Bakhtin já apontava que as 

formas de citação são um assunto “nodal” e “altamente produtivo” para os estudos 

da linguagem. 

Essa centralidade apontada por Bakhtin (2014) e por Castro (2009) pode ser 

aqui reiterada, no âmbito deste estudo, em que, ainda que haja uma boa porção de 

análise estrutural das categorias de citação (conforme necessidade analítico-

metodológica apontada pelo próprio Bakhtin), as análises das formas de transmissão 

da palavra alheia se prestam a fins extralinguísticos. 

Essa possibilidade de se chegar ao extralinguístico, a questões dialógicas, de 

constituição heterogênea do discurso, de divisão do sujeito enunciador, de formação 

da consciência individual, de enunciação linguística como fato socioideológico, 

enfim, tudo isso tem sido retirado da pauta de discussão dos compêndios 



78 
 

tradicionais. Com isso, os estudantes são alijados de uma compreensão muito mais 

crítica e problematizadora dos processos que envolvem os usos linguísticos da 

citação, dos embates ideológicos que eles materializam.  

Voltando à Encíclica, podemos nos perguntar: como conseguir um maior 

efeito argumentativo se se usa apenas a fala alheia próxima, comum às rotinas e 

práticas religiosas, a fala de quem produz o discurso que constitui o próprio sujeito? 

Em outras palavras, quais efeitos de sentido e, principalmente, quais efeitos 

argumentativos que os autores da encíclica alcançariam se utilizassem somente 

citações bíblicas? Se assim fosse, o discurso seria mais homogêneo, mais restrito. 

De fato ele caracteriza-se como preponderantemente homogêneo, mas mostra 

aberturas. 

A partir do momento em que se negocia um sentido, uma ideia com um 

discurso de uma esfera diferente, estabelece-se o diálogo, não apenas entre os 

sujeitos como também entre as próprias esferas, pois elas terão que se tocar em um 

ponto de intersecção. Necessariamente dialogam.  

Todavia, os movimentos discursivos20 que o autor elabora ao convocar uma 

citação nem sempre representam a mesma intenção. O autor pode citar para 

complementar uma ideia, para aceitá-la integralmente ou em partes ou mesmo para 

refutá-la completamente. A explicitação de fronteiras por meio de marcas 

tipográficas (aspas, itálico etc.) põe o enunciado citado em evidência, mas essa 

atitude pode representar diferentes objetivos argumentativos, inclusive de recusa 

total da fala alheia. Esses movimentos representam o intricado jogo de sentidos que 

as citações podem provocar, conforme demonstra o excerto a seguir: 

 

(26) 

C06 O jovem Nietzsche convidava a irmã Elisabeth a arriscar, 

percorrendo vias novas […], na incerteza de proceder de forma 

autónoma. E acrescentava: « Neste ponto, separam-se os 

caminhos da humanidade: se queres alcançar a paz da alma e a 

felicidade, contenta-te com a fé; mas, se queres ser uma 

discípula da verdade, então investiga ». (FRANCISCO, 2013, p. 

04) 

DD 

                                                             
20 O emprego desse termo refere-se a conceitos como aceitação, refutação, complementação etc. da 
palavra alheia. 
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Como se vê, há um caso de DD com a palavra de Nietzsche. Os autores da 

Encíclica convocam essa palavra exatamente para elaborarem seu contraponto. 

Introduzem-na com os termos: “Nesta perspectiva, a fé aparecia como uma luz 

ilusória, que impedia o homem de cultivar a ousadia do saber” (FRANCISCO, 

2013, p. 04). Mas essa citação é logo refutada, no momento em que os 

autores afirmam que: 

 

Entretanto, pouco a pouco, foi-se vendo que a luz da razão autónoma não 
consegue iluminar suficientemente o futuro; este, no fim de contas, 
permanece na sua obscuridade e deixa o homem no temor do 
desconhecido. E, assim, o homem renunciou à busca de uma luz grande, de 
uma verdade grande, para se contentar com pequenas luzes que iluminam 
por breves instantes, mas são incapazes de desvendar a estrada. Quando 
falta a luz, tudo se torna confuso: é impossível distinguir o bem do mal, 
diferenciar a estrada que conduz à meta daquela que nos faz girar 
repetidamente em círculo, sem direcção. (FRANCISCO, 2013, p. 05) 

 

Essa fala dos autores da Encíclica revela sua discordância, refutação total da 

visão do filósofo Nietzsche, que contrapõe a fé com a luz verdadeira, atrelada à 

razão, ao raciocínio. Nietzsche é convocado para demonstrar sua posição axiológica 

enquanto sujeito que compreende a realidade da fé segundo seu ponto de vista. 

Entretanto, o ponto de vista dos autores da Encíclica Lumen Fidei é completamente 

oposto ao do filósofo. Para os religiosos, a fé em si é a luz de que o mundo precisa 

para encontrar o caminho, a meta. Chamam ainda a luz puramente racional de luz 

temporária, “pequenas luzes incapazes de desvendar a estrada”. Comparativamente 

a essa luz menor defendida pelo filósofo, os autores defendem que a fé irradia uma 

luz maior, capaz de nos mostrar a saída, pois é capaz de desvelar os segredos do 

bem e do mal. 

A presença do outro, no discurso religioso é fundamental. E nada seria mais 

coerente do que convocar as vozes de autoridades da própria esfera discursiva. Se 

o texto é religioso, convém que ele seja marcado pela presença de um outro 

discursivo religioso, estabelecendo-se assim uma espécie de diálogo caseiro. Já o 

outro exterior é convocado para que sua opinião sirva de parâmetro comparativo, 

contrastivo ou complementar da ideia que se desenvolve. É isso que se percebe 
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quando os autores da encíclica convocam as vozes da literatura e da filosofia, como 

no excerto 26 acima e no excerto 27, logo a seguir: 

 

(27) 

C08 Dante, na Divina Comédia, depois de ter confessado diante de São 

Pedro a sua fé, descreve-a como uma « centelha / que se expande 

depois em viva chama / e, como estrela no céu, em mim cintila ». 

(FRANCISCO, 2013, p. 06) 

DD 

 

No caso do exceto 27 (C08), observa-se que os autores fazem uso de um DD 

para convocar a voz de uma esfera discursiva diferente da sua. É Dante, que se filia 

ao discurso literário, que fala sobre a fé, segundo sua perspectiva. Nota-se que há 

um estilo enunciativo próprio da literatura, modus próprio de jogar com símbolos e 

construir conceitos a partir de imagens sugestivas. Nesse exemplo, a esfera 

discursiva literária ajuda a complementar a argumentação dos autores da Encíclica, 

possibilitando ao leitor um ponto de vista diferenciado (não religioso) acerca da 

questão da luz da fé.  

Os 49,47% de casos de DD, coletados na Encíclica, apontam para uma 

necessidade constante da chamada da voz alheia de forma literal, em testemunho 

claro ao que se diz. Permitir que o outro fale é uma estratégia que, segundo 

Maingueneau (2002) atribui a responsabilidade do dizer para o enunciador citado. 

Ressalte-se que no âmbito religioso, esse “dizer literal” é de fundamental 

importância para a fiabilidade do discurso.  

Não se trata de simplesmente atribuir uma responsabilidade. Trata-se, acima 

de tudo, de uma estratégia de credibilidade, que parece bastante característica, 

como um ponto de intersecção, das esferas acadêmico-científica e religiosa. Desta 

forma, pode-se argumentar que se os gêneros discursivos são “tipos relativamente 

estáveis de enunciados” (BAKHTIN, 2011, p. 262), as esferas discursivas possuem 

mecanismos que representam alguma forma de rotina ou de estilo. Em outras 

palavras, discurso religioso e discurso acadêmico-científico sem citações 

constituiriam uma descaracterização de tais esferas. Essas características que aqui 

se denominam de formas de rotina, são mais bem argumentadas por Bakhtin (2014, 

p. 83), ao afirmar que: 
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[...] na esfera ideológica, existem diferenças profundas, pois este domínio é, 
ao mesmo tempo, o da representação, 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 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.  

 

De acordo com as palavras do autor, os diferentes campos ou esferas 

discursivas, apresentam peculiaridades em sua relação com o mundo. A análise 

empreendida demonstra bem isso, quando explicita as preferências de 

atravessamento discursivo, quando mostra, em linhas gerais, quem é o outro 

principal que constitui o discurso encíclico.  

Todavia, pode-se afirmar que, na esfera do discurso religioso católico, há a 

predominância de formas de citação consideradas canônicas, e, neste aspecto, essa 

esfera guarda semelhanças, em termos de recorrências, com outras esferas 

discursivas. Porém, sua função social de religar o homem a Deus, só poderia ser 

empreendida com o uso maciço da voz do próprio Deus ou de seus mensageiros, 

guardiões etc., fato atestado pela grande recorrência de usos de DD e DI, e, 

principalmente, pela identificação das esferas discursivas fontes que demonstram a 

quase unanimidade da constituição discursiva religiosa da Encíclica Lumen Fidei.  

É possível ainda entrever que a maioria absoluta das citações na Encíclica 

são integradas ao texto como forma de diálogo orientado para convergências de 

pontos de vista. Não se pretende, no âmbito desse estudo, quantificar os índices de 

aceitação, rejeição etc. da voz alheia ensejada pelos discursos citados, mas pode-

se, de forma qualitativa, apontar para as tendências gerais, com base na 

identificação do outro constituinte do discurso dos autores. Observe-se o excerto a 

seguir: 

 

(28) 

C20 Deus associa a sua promessa com aquele « ponto » onde desde 

sempre a existência do homem se mostra promissora, ou seja, a 

paternidade, a geração duma nova vida: « Sara, tua mulher, dar-te-

á um filho, a quem hás de chamar Isaac » (Gn17, 19). 

(FRANCISCO, 2013, p. 13) 

DD 
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Esse excerto demonstra que os autores empregam as citações, para 

complementar sua argumentação, assegurar-lhe fiabilidade, ou seja, para 

complementar ou até mesmo arrematar a ideia.  

O índice de praticamente 94 % de citações de fontes religiosas bíblicas e 

católicas demonstra que esse discurso encíclico é bastante hermético e que essas 

citações sempre oferecem um ponto de apoio para o mesmo apontado como dois 

movimentos discursivos básicos que podemos identificar: a aceitação (total, parcial) 

da voz alheia e a complementação de uma ideia através da voz alheia.  

Pouquíssimas vozes foram convocadas para provocar rejeição ou refutação. 

Quando esse procedimento ocorreu, serviu de base para que os autores 

elaborassem um contraponto a sua posição axiológica. É o que se pode observar 

com a convocação da voz de Rousseau, no excerto a seguir: 

 

(29) 

C32, 

C33 

Jean Jacques Rousseau lamentava-se por não poder ver Deus 

pessoalmente: « Quantos homens entre mim e Deus! » « Será 

assim tão simples e natural que Deus tenha ido ter com Moisés 

para falar a Jean Jacques Rousseau? » (FRANCISCO, 2013, p. 

17) 

DD, 

DD 

 

 

A citação é logo refutada de forma veemente, o que estabelece um 

posicionamento axiológico completamente contrário ao filósofo citado: 

 

A partir de uma concepção individualista e limitada do conhecimento é 
impossível compreender o sentido da mediação: esta capacidade de 
participar na visão do outro, saber compartilhado que é o conhecimento 
próprio do amor. A fé é um dom gratuito de Deus, que exige a humildade e 
a coragem de fiar-se e entregar-se para ver o caminho luminoso do encontro 
entre Deus e os homens, a história da salvação. (FRANCISCO, 2013, p. 17 
– 18) 

 

Os autores definem a ideia do filósofo como “individualista e limitada”. É um 

exemplo de rejeição completa da voz do outro. Segundo os pontífices, a mediação 

se relaciona com “saber compartilhado”, o que exige fé e confiança no testemunho 

do outro, o que o filósofo demonstrou não possuir. Além disso, para que se atinja 

essa fé, necessária para dar crédito à voz do mediador, é necessário que se tenha 
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humildade, segundo se pode entender da mensagem de rejeição elaborada pelos 

dois papas.   

Observa-se, dessa forma, que há diferentes movimentos discursivos para 

aceitar, recusar, complementar ideias na Encíclica Lumen Fidei. É um conjunto de 

vozes que entram em constante diálogo com os autores e que tornam o documento 

um emaranhado jogo dialógico em defesa do ponto de vista de que a fé é uma luz 

que pode iluminar a existência humana e atribuir-lhe sentido, apontando o caminho 

para a salvação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O itinerário desta pesquisa, desde sua apresentação até aqui, buscou 

contemplar uma análise que se fundamenta na tese central do pensamento 

bakhtiniano a respeito da linguagem: o dialogismo. Apesar de esse tema não ser a 

categoria analítica foco do estudo, como se pôde perceber, através dos dados 

levantados e das contribuições dos vários teóricos pós-bakhtinianos, a noção de 

diálogo perpassa todo o pensamento do mestre russo. 

O discurso citado, em uma primeira aproximação, parece não guardar 

relações com o tema estruturante de Bakhtin (2014) de linguagem enquanto 

fenômeno essencialmente dialógico. Entretanto, através da discussão e com as 

convocações de vozes do próprio autor, pôde-se perceber que as duas categorias 

(discurso citado e dialogismo) guardam relações de intersecção. As relações 

dialógicas entre os enunciados devem ser captadas pelo analista de discurso em 

termos de confrontação de sentido, conforme aponta o próprio Bakhtin (2010). 

Nesse sentido, a convocação da voz alheia, por meio das diversas formas de 

discurso citado, refletem discussões sobre temáticas em comum, ainda que tais 

citações sejam convocadas para serem rechaçadas completamente.  

A análise empreendida nesta pesquisa surgiu da necessidade de um 

tratamento mais dialógico da categoria discurso citado, dentro do escopo da esfera 

do discurso religioso católico contemporâneo, materializado no texto da Encíclica 

Lumen Fidei. O discurso religioso, pelo fato de convocar as mais diversas vozes, de 

seres divinos ou figuras de hierarquia espiritual superior sempre provocou a mente 

humana a um ato de escuta e, acima de tudo, de réplica. O discurso religioso é 

sempre provocativo. A despeito da crença ou descrença em face do mesmo, é 

praticamente impossível que ele não desperte a curiosidade do auditório social uma 

vez que ele advém de alguém e é sempre endereçado para alguém (BAKHTIN, 

2014).  

Em linhas gerais, pode-se afirmar que a maioria dos seres humanos 

desenvolve, em alguma fase da vida, algum nível de religiosidade. Em outros 

termos, o contato com algum tipo de discurso religioso (católico, protestante, judaico, 

muçulmano etc.) é praticamente inevitável. Esse tipo de discurso parece atuar de 

forma muito mais prolongada e profunda nas vidas das pessoas, pois desde as 

primeiras fases da vida, entramos em contato com algum sistema religioso. Para 
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corroborar essa ideia, basta lembrar que praticamente todas as sociedades 

humanas desenvolveram alguma forma de religião. 

O discurso religioso é um “já dito” que invade as rotinas diárias dos 

indivíduos. Antes de nascermos, ele já está lá, já é um “já dito”, pronto para 

submergir o indivíduo em toda a sua simbologia de representação da realidade, suas 

explicações de começo, meio e fim e o sentido, por meio de respostas fechadas 

(porque geralmente se baseiam em ditos e escritos que não podem ser alterados), 

para a vida humana. Ele cumpre o papel que outros discursos não conseguem 

cumprir: proporcionar respostas para aquelas questões que mais nos angustiam: 

causas e finalidades da vida, da morte e do pós-morte. Por isso, essa é uma das 

esferas discursivas mais acessadas por todos os sujeitos; é impossível não ser 

tocado por ela, ainda que seja para rejeitá-la, conjurá-la.  

O nível de interesse aumenta a partir do momento em que se materializa um 

enunciado, um documento eclesiástico de alta hierarquia, composto por dois 

pontífices romanos. Constitui uma relíquia discursiva, pois ao longo da história 

milenar da instituição Igreja Católica Apostólica Romana, pouquíssimas vezes dois 

pontífices puderam dialogar face a face, muito menos dividir a autoria de um 

documento doutrinal e filosófico como a Encíclica Lumen Fidei.  

Outra questão de grande interesse foi aprofundar, para outros estudiosos que 

se interessem por estudos bakhtinianos relacionados, o conhecimento acerca da 

categoria linguística discurso citado, enquanto indicador da presença do outro no fio 

do discurso. Realizada a análise, pode-se afirmar que a metodologia proposta 

obteve resultados satisfatórios. Foi possível não somente analisar as formas de 

discurso citado, caracterizando-as estruturalmente, mas também abstrair relações 

dialógicas para além da categoria em análise. A proposta de Bakhtin (2010) de 

utilizar categorias lógicas para se chegar às relações dialógicas pôde ser averiguada 

por meio da análise da categoria linguística delimitada pela pesquisa. 

Colocados estes primeiros pontos gerais sobre um “enfrentamento dialógico 

da linguagem” (BRAIT, 2007) e sobre a categoria analítica escolhida para a 

pesquisa, passamos a considerar se a análise conseguiu responder às perguntas 

que colocamos no início deste percurso. Apontamos os aspectos de aplicação da 

teoria adotada na abordagem do fenômeno em escrutínio. 

Em geral, acreditamos que algumas respostas puderam aparecer para nossas 

questões de pesquisa e objetivos traçados. Perguntávamos, de início sobre “como” 
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se dá, ou seja, quais são as características gerais da heterogeneidade discursiva na 

Encíclica Lumen Fidei; em outras palavras, a intenção era caracterizar o 

atravessamento do outro no discurso religioso expresso no documento. 

Em uma primeira resposta, pode-se afirmar que o texto analisado é 

entrecortado do início ao fim pela presença do outro. Foram identificadas 192 

citações cuja variedade foi representada por seis diferentes formas: discurso citado 

direto (DD), discurso citado indireto (DI), discurso citado direto com “que” (DDq), 

modalização em discurso segundo (MDS), ilhota citacional – ou textual – (IC) e 

Evocação (Ev). Desta forma, acreditamos que foi possível caracterizar a Encíclica 

enquanto texto marcadamente heterogêneo.  

Conseguiu-se observar que o discurso religioso católico da Encíclica utiliza 

com maior frequência, duas das três formas canônicas de discurso citado, o DD e o 

DI. O primeiro tipo de discurso foi o mais empregado com um índice de 49,47% de 

todas as ocorrências; já o segundo, alcançou um índice de 38,02%, o que 

demonstra que essas duas formas foram preponderantes.  

Esses dados indicam um trabalho de escrita que aponta para duas direções 

simultaneamente: o discurso religioso necessita da presença do outro (quase 

sempre um ser superior ou hierarquicamente mais elevado) de forma mais concreta. 

Por isso, metade de todas as citações encontradas forma do tipo DD. O segundo 

movimento, compreendido pelo expressivo emprego de DI, que representou quase 

40% de todas as citações, mostra uma atividade interpretativa constante, uma 

negociação de sentidos, uma responsividade acentuada por parte dos autores. 

Outras importantes relações dialógicas puderam ser observadas. Se por um 

lado, foi possível detectar a convocação de inúmeros sujeitos (evangelistas, 

profetas, pontífices, poetas, filósofos etc.), também foi possível perceber que os 

diálogos ocorrem em um nível discursivo interesférico21. O outro, responsável pela 

heterogeneidade discursiva mostrada (AUTHIER-REVUZ, 2004), no âmbito da 

análise, é também um outro que fala de outras esferas. Ainda que a temática acerca 

da luz da fé tenha delimitado de certa forma os enunciados, os sujeitos foram 

convidados a falar a partir de outras esferas. Neste sentido, poetas e escritores 

falaram de fé segundo as impressões da literatura; filósofos questionaram essa tal 

                                                             
21

 Entre esferas ou domínios discursivos (ciência e religião, religião e filosofia etc.). 
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luz com base em suas indagações filosóficas. O atravessamento se deu, portanto, 

em termos de sujeitos e de esferas.  

Destaca-se o fato de que a esfera discursiva religiosa constitui em 

praticamente 94% o discurso citado da encíclica. Em outras palavras, o Outro que 

tanto se quis conhecer na pesquisa, é um Outro muito próximo, bastante conhecido, 

composto por vozes advindas da Bíblia Sagrada e de vozes sacras como santos, 

antigos pontífices ou documentos que marcaram a história da igreja. O espaço 

reservado para um Outro distante, que fala de outras esferas discursivas, foi limitado 

a pouco mais de 6% do total de citações, porém, esse espaço ocasionou um diálogo 

mais tenso, muitas vezes orientados para a rejeição total da palavra alheia. Vozes 

advindas principalmente da filosofia e da literatura puderam entrar na teia discursiva 

da Encíclica Lumen Fidei e estabelecer com os autores diferentes movimentos de 

aproximação e distanciamento. 

Como contribuição para os estudos discursivos de cunho dialógico, 

acreditamos que a metodologia empregada pode servir de base para novas 

pesquisas que busquem caracterizar, de dentro para fora, a partir de dados 

linguísticos concretos, tendências de heterogeneidade mostrada. Esse foi um dos 

compromissos assumidos, quando foi proposta uma análise que mergulhasse no fio 

discursivo e que, de dentro para fora pudesse apontar para relações dialógicas, 

conforme intenciona Bakhtin (2011). E com base nas considerações deste mesmo 

autor, não se rejeitou uma proposta de análise mais estrutural, que concebesse as 

formas de citação enquanto fenômeno sintático. Entretanto, por limitações de 

escopo teórico e metodológico, o foco sempre foi translinguístico ou metalinguístico 

(BAKHTIN, 2010). 

Em termos da intenção inicial de abordar os movimentos discursivos 

relacionados à aceitação, rejeição etc. da palavra alheia, acreditamos que a análise 

conseguiu apontar que os enunciadores encíclicos convocaram a voz alheia quase 

sempre em movimento de aceitação ou complementação de argumentações. Prova 

disto é que a maioria absoluta das citações foi convocada do Antigo e do Novo 

Testamento, além de larga contribuição de vozes de santos e pontífices da própria 

Igreja Católica, ou seja, discursos fundantes e atravessadores da constituição que 

perpassa o discurso católico. Ainda assim, mesmo levando-se em consideração que 

pouco mais de 6% das citações foram de representantes de outras esferas 

discursivas (filosofia, literatura), há, dentro deste pequeno bloco, poucas vozes de 
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discordância. Ou seja, mesmo em um contexto extraesférico22, nem sempre a 

palavra citada representou movimentos de rejeição. 

Os principais encontros em que se pôde observar uma tensão dialógica mais 

acentuada foram aqueles em que se convocaram as vozes de Nietzsche e 

Rousseau, momentos em que se pôde observar claramente movimentos de rejeição 

total da voz alheia. Em tais casos, os autores buscaram “descontruir” as visões e 

impressões de tais pensadores sobre o tema fé. 

Por meio desta análise, acreditamos em uma contribuição que, embora 

pontual, acrescenta um pouco mais de conhecimento sobre o discurso citado e sua 

relação com o diálogo no discurso religioso. Apesar das dificuldades em se trabalhar 

no terreno dos sentidos, foi possível encontrar características do discurso religioso 

da Encíclica Lumen Fidei. E esse conhecimento é importante para o prosseguimento 

de novos estudos que possam caracterizar esse e outros tipos de discursos, sejam 

eles políticos, midiáticos, científicos, educacionais, literários etc. 

A análise também demonstrou que os discursos estão marcados por 

heterogeneidades que, longe de indicarem pobreza discursiva (MAINGUENEAU, 

1997), indicam o objeto heterolítico que o discurso constitui. O pensamento 

bakhtiniano de diálogo que perpassa toda a produção socioideológica dos signos 

linguísticos se confirma com a análise. A relação entre as categorias discurso citado 

e relações dialógicas também podem ser vislumbradas na análise. Com isso, 

pretendemos alcançar aquelas contribuições colocadas na justificativa da pesquisa, 

a começar pela queixa de Castro (2009) sobre a necessidade de mais trabalhos 

sobre o tema da citação e, principalmente, demonstrar a atualidade e proficuidade 

do pensamento de Bakhtin para um enfrentamento dialógico de um corpus 

discursivo.  

Além disso, o trabalho vem se inscrever como contribuição à produção 

teórico-prática do Grupo de Estudos do Discurso (GRED) da UERN. Para além 

disso, pretende-se configurar como um trabalho (entre outros tantos sobre citação) 

demonstrativo de que a citação não é um fenômeno meramente gramatical e, 

portanto, contribuir para um reforço da visão de que as gramáticas tradicionais 

precisam repensar o valor imanente (estrutural) que atribuem à categoria, 

realocando-a para uma perspectiva mais crítica, social e histórica.    

                                                             
22 Extraesférico se refere aqui às citações advindas das esferas não religiosas, como a filosofia e a 
literatura, no âmbito da Encíclica Lumen Fidei. 
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Por fim, acrescente-se que as intenções analíticas aqui propostas nunca 

intencionaram desconstruir o discurso católico contemporâneo ou apontar para 

questões de manipulações ideológicas ou algo do tipo. O que se traçou desde o 

começo foi a busca pela caracterização discursiva da Encíclica em seu conteúdo 

sintático-semântico, o que demonstrou que ela é marcadamente perpassada pelo 

Outro, por meio de variados tipos de materializações e que as vozes, em sua 

maioria, são vozes de um Outro bem próximo, quase sempre compartilhadores do 

mesmo posicionamento axiológico acerca da luz da fé.     
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Tabela 1 – Recorrências das Formas de Citação na Encíclica Lumen Fidei e 

Classificação. 

Citação Classificação 

C01: Eis como Ele Se nos apresenta, no Evangelho de João: « Eu 

vim ao mundo como luz, para que todo o que crê em Mim não 

fique nas trevas »23 (Jo12, 46). (FRANCISCO, 2013, p. 03) 

DD 

 

C0224: E São Paulo exprime-se nestes termos: « Porque o Deus 

que disse: “das trevas brilhe a luz”, foi quem brilhou nos 

nossos corações » (2 Cor 4, 6). (FRANCISCO, 2013, p. 03) 

DD 

 

C03: Aliás « nunca se viu ninguém — afirma o mártir São Justino 

— pronto a morrer pela sua fé no sol ». (FRANCISCO, 2013, p. 

03) 

DD 

C04: Conscientes do amplo horizonte que a fé lhes abria, os 

cristãos chamaram a Cristo o verdadeiro Sol, « cujos raios dão a 

vida ». (FRANCISCO, 2013, p. 03) 

IC 

 

C05: A Marta, em lágrimas pela morte do irmão Lázaro, Jesus diz-

lhe: « Eu não te disse que, se acreditares, verás a glória de 

Deus? » (Jo11, 40). (FRANCISCO, 2013, p. 03) 

DD 

C06: O jovem Nietzsche convidava a irmã Elisabeth a arriscar, 

percorrendo vias novas […], na incerteza de proceder de forma 

autónoma. E acrescentava: « Neste ponto, separam-se os 

caminhos da humanidade: se queres alcançar a paz da alma e a 

felicidade, contenta-te com a fé; mas, se queres ser uma 

discípula da verdade, então investiga ». (FRANCISCO, 2013, p. 

04) 

DD 

C07: Partindo daqui, Nietzsche desenvolverá a sua crítica ao 

cristianismo por ter diminuído o alcance da existência humana, 

espoliando a vida de novidade e aventura. (FRANCISCO, 2013, 

p. 04) 

DI 

                                                             
23 O sinal tipográfico («…») é pouco conhecido no Brasil. É conhecido como aspas angulares ou 
aspas francesas e suas funções são as mesmas das aspas curvas, com as quais, nós brasileiros 
(“…”) estamos mais acostumados. Essa e outras marcas textuais demonstram que a Encíclica 
LumenFidei foi traduzida para o português europeu.  
24 Eis um caso de extrema complexidade: uma ocorrência de um DD dentro de outro DD. A voz de 
Deus “das trevas brilhe a luz” encontra-se embutida na fala do Apóstolo Paulo. Observe-se que o 
autor da encíclica dá ênfase ao texto de Paulo e não diretamente ao DD que nele vem embutido.  
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C08: Dante, na Divina Comédia, depois de ter confessado diante de 

São Pedro a sua fé, descreve-a como uma « centelha / que se 

expande depois em viva chama / e, como estrela no céu, em 

mim cintila ». (FRANCISCO, 2013, p. 06) 

DD 

C09, C10: Antes da sua paixão, o Senhor assegurava a Pedro: « Eu 

roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça » (Lc22, 32). 

Depois pediu-lhe para « confirmar os irmãos » na mesma fé. 

(FRANCISCO, 2013, p. 07) 

DD, DD 

C11, C12: Nas Actas dos Mártires, lemos este diálogo entre o 

prefeito romano Rústico e o cristão Hierax: « Onde estão os teus 

pais? » — perguntava o juiz ao mártir; este respondeu: « O nosso 

verdadeiro pai é Cristo, e nossa mãe a fé n’Ele ». (FRANCISCO, 

2013, p. 07) 

DD, DD 

C1325: « Embora o Concílio não trate expressamente da fé, 

todavia fala dela em cada página, reconhece o seu carácter vital 

e sobrenatural, supõe-na íntegra e forte e constrói sobre ela os 

seus ensinamentos. Bastaria lembrar as declarações 

conciliares (...) para nos darmos conta da importância essencial 

que o Concílio, coerente com a tradição doutrinal da Igreja, 

atribui à fé, à verdadeira fé, aquela que tem Cristo como fonte e, 

como canal, o magistério da Igreja ». (FRANCISCO, 2013, p. 08) 

DD 

C14: Estas considerações sobre a fé - em continuidade com tudo o 

que o magistério da Igreja pronunciou acerca desta virtude teologal 

— pretendem juntar-se a tudo aquilo que Bento XVI escreveu nas 

cartas encíclicas sobre a caridade e a esperança. (FRANCISCO, 

2013, p. 08-09) 

Ev26 

C15: De facto, o Sucessor de Pedro, ontem, hoje e amanhã, sempre 

está chamado a « confirmar os irmãos » no tesouro 

incomensurável da fé que Deus dá a cada homem como luz para o 

DD 

                                                             
25 Esta citação aparece como a nota de rodapé 6, p. 08. São palavras que os autores citaram do 
Papa Paulo VI sobre o Concílio Vaticano II. [PAULO VI, Audiência Geral (8 de Março de 1967): 
Insegna menti V (1967), 705]. 
26 A evocação elaborada nesse trecho aponta para as três encíclicas escritas exclusivamente pelo 
Papa Bento XVI: Deus caritas est de 25 de dezembro de 2005,  Spe salvi de 30 de novembro de 2007 
e Caritas in veritate de 29 de junho de 2009. 
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seu caminho. (FRANCISCO, 2013, p. 09) 

C16: Acreditámos no amor (cf. 1 Jo4, 16). (FRANCISCO, 2013, p. 

11) 

DD 

C17: Mas tal Palavra contém ainda uma promessa: a tua 

descendência será numerosa, serás pai de um grande povo (cf. 

Gn13, 16; 15, 5; 22, 17). (FRANCISCO, 2013, p. 12) 

DI 

C18: [...] São Cirilo de Jerusalém exaltará a dignidade do 

cristão, que recebe o mesmo nome de Deus: ambos são chamados 

« fiéis »27. (FRANCISCO, 2013, p. 13) 

DI 

C19: E Santo Agostinho explica-o assim: « O homem fiel é aquele 

que crê no Deus que promete; o Deus fiel é aquele que concede 

o que prometeu ao homem ». (FRANCISCO, 2013, p. 13)  

DD 

C20: Deus associa a sua promessa com aquele « ponto » onde 

desde sempre a existência do homem se mostra promissora, ou 

seja, a paternidade, a geração duma nova vida: « Sara, tua mulher, 

dar-te-á um filho, a quem hás de chamar Isaac » (Gn17, 19). 

(FRANCISCO, 2013, p. 13) 

DD 

C21, C22: ...o Deus que chama Abraão é o Deus criador, aquele 

que « chama à existência o que não existe » (Rm4, 17), aquele 

que, « antes da fundação do mundo, (...) nos predestinou para 

sermos adoptados como seus filhos » (Ef1, 4-5). (FRANCISCO, 

2013, p. 13-14) 

DDq, DDq 

C23, C24: A Palavra que foi capaz de suscitar um filho no seu corpo 

« já sem vida […], como sem vida estava o seio » de Sara estéril 

(Rm4, 19), também será capaz de garantir a promessa de um 

futuro para além de qualquer ameaça ou perigo (cf. Heb11, 19; 

Rm4, 21). (FRANCISCO, 2013, p. 14) 

DD, DI 

C25: O amor divino possui os traços de um pai que conduz seu 

filho pelo caminho (cf. Dt1, 31). (FRANCISCO, 2013, p. 14) 

DI 

C26: A confissão de fé de Israel desenrola-se como uma DI 

                                                             
27 O mecanismo em destaque – a palavra entre aspas - refere-se a um fenômeno sintaticamente 
parecido com a ilhota citacional, porém a ilhota está muito mais próxima de um DD curto integrado à 
sintaxe de um DI. O mecanismo do aspeamento, nesse caso, é enfático.  
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narração dos benefícios de Deus, da sua acção para libertar e 

conduzir o povo (cf. Dt26, 5-11). (FRANCISCO, 2013, p. 14-15) 

C2728: Martin Buber citava esta definição da idolatria, dada pelo 

rabino de Kock: há idolatria, « quando um rosto se dirige 

reverente a um rosto que não é rosto ». (FRANCISCO, 2013, p. 

15-16) 

DD 

C28: Diante do ídolo, não se corre o risco de uma possível chamada 

que nos faça sair das próprias seguranças, porque os ídolos « têm 

boca, mas não falam » (Sal 115, 5). (FRANCISCO, 2013, p. 16) 

DD 

C29: Quem não quer confiar-se a Deus, deve ouvir as vozes dos 

muitos ídolos que lhe gritam: « Confia-te a mim! » (FRANCISCO, 

2013, p. 16) 

DD 

C30: O acto de fé do indivíduo insere-se numa comunidade, no « 

nós » comum do povo, que, na fé, é como um só homem: « o meu 

filho primogénito »,assim Deus designará todo o Israel (cf. Ex4, 

22). (FRANCISCO, 2013, p. 17) 

DD 

C31, C32: Jean Jacques Rousseau lamentava-se por não poder ver 

Deus pessoalmente: « Quantos homens entre mim e Deus! »« 

Será assim tão simples e natural que Deus tenha ido ter com 

Moisés para falar a Jean Jacques Rousseau? » (FRANCISCO, 

2013, p. 17) 

DD, DD 

C33, C3429: « Abraão [...] exultou pensando em ver o meu dia; 

viu-o e fiou feliz » (Jo8, 56). De acordo com estas palavras de 

Jesus, a fé de Abraão estava orientada para Ele, de certo modo 

era visão antecipada do seu mistério. (FRANCISCO 2013, p. 18) 

DD, MDS 

C35: Assim o entende Santo Agostinho, quando afirma que os 

Patriarcas se salvaram pela fé; não fé em Cristo já chegado, 

mas fé em Cristo que havia de vir, fé proclive para o evento 

MDS 

                                                             
28 Neste exemplo, ocorre a citação de uma citação. O autor não teve contato direto com o enunciado 
citado, sendo apresentado a este por meio de um outro enunciador. 
29

 O excerto inicia com um DD. Em seguida, o enunciador elabora uma espécie de comentário 
introduzido pela expressão “De acordo com estas palavras de Jesus...”. Maingueneau (2002) atesta a 
introdução de MDS por meio de expressões como de acordo com, segundo, conforme, etc. Estes 
modalizadores indicam que, embora o enunciador se apoie em palavras alheias, ele não assume 
pessoalmente a responsabilidade pelas ideias abordadas. 
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futuro de Jesus. (FRANCISCO, 2013, p. 18) 

C36: A fé cristã está centrada em Cristo; é confissão de que Jesus 

é o Senhor e que Deus O ressuscitou de entre os mortos (cf. 

Rm10, 9). (FRANCISCO, 2013, p. 18) 

DI 

C37: Todas as linhas do Antigo Testamento se concentram em 

Cristo: Ele torna-Se o « sim » definitivo a todas as promessas, 

fundamento último do nosso « Amen » a Deus (cf. 2Cor 1, 20). 

(FRANCISCO, 2013, p. 18) 

DD 

C38: A palavra que Deus nos dirige em Jesus já não é uma 

entre 

muitas outras, mas a sua Palavra eterna (cf. Heb1, 1-2). 

(FRANCISCO, 2013, p. 18-19) 

DI 

C39: Não há nenhuma garantia maior que Deus possa dar para 

nos certificar do seu amor, como nos lembra São Paulo (cf. 

Rm8, 31-39). (FRANCISCO, 2013, p. 18-19) 

MDS 

C40: Portanto, a fé cristã é fé no Amor pleno, no seu poder eficaz, 

na sua capacidade de transformar o mundo e iluminar o tempo. « 

Nós conhecemos o amor que Deus nos tem, pois cremos nele » 

(1Jo4, 16). (FRANCISCO, 2013, p. 19) 

DD 

C41: Se dar a vida pelos amigos é a maior prova de amor (cf. 

Jo15, 13), Jesus ofereceu a sua vida por todos, mesmo por aqueles 

que eram inimigos, para transformar o coração. (FRANCISCO, 

2013, p. 19) 

DI 

C42, C43: São João colocará aqui o seu testemunho solene, 

quando, juntamente com a Mãe de Jesus, contemplou Aquele que 

trespassaram (cf. Jo19, 37): « Aquele que viu estas coisas é que 

dá testemunho delas e o seu testemunho é verdadeiro. E ele 

bem sabe que diz a verdade, para vós crerdes também » (Jo19, 

35). (FRANCISCO, 2013, p. 19) 

DI, DD 

C44: Na sua obra O Idiota, Fiódor Mikhailovich Dostoiévski faz o 

protagonista — o príncipe Myskin — dizer, à vista do quadro de 

Cristo morto no sepulcro, pintado por Hans Holbein o Jovem: « 

Aquele quadro poderia mesmo fazer perder a fé a alguém »; 

DD 
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(FRANCISCO, 2013, p. 19-20) 

C45: Enquanto ressuscitado, Cristo é testemunha fiável, digna 

de fé (cf. Ap1, 5; Heb2, 17), apoio firme para a nossa fé. (Francisco, 

2013, p. 19-20) 

DI 

C46: « Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé », afirma São 

Paulo (1 Cor 15, 17). (FRANCISCO, 2013, p. 19-20) 

DD 

C47: Quando São Paulo fala da sua nova vida em Cristo, refere que 

a vive « na fé do Filho de Deus que me amou e a Si mesmo Se 

entregou por mim » (Gl2, 20). (FRANCISCO, 2013, p. 20) 

DD 

C48: Esta « fé do Filho de Deus » é certamente a fé do Apóstolo 

dos gentios em Jesus, mas supõe também a fiabilidade de Jesus... 

(FRANCISCO, 2013, p. 20) 

DD 

C49: Precisamos também de alguém que seja fiável e perito nas 

coisas de Deus: Jesus, seu Filho, apresenta-Se como Aquele 

que nos explica Deus (cf. Jo1, 18). (FRANCISCO, 2013, p. 22) 

DI 

C50: São João exprimiu a importância que a relação pessoal 

com Jesus tem para a nossa fé, através de vários usos do 

verbo crer. (Francisco, 2013, p. 22) 

DI 

C51, C5230, C53: Juntamente com o « crer que » é verdade o que 

Jesus nos diz (cf. Jo14, 10; 20, 31), João usa mais duas 

expressões: « crer a (sinónimo de dar crédito a) » Jesus e « crerem 

» Jesus. (FRANCISCO, 2013, p. 22) 

DD, DD, DD 

C54: « Cremos a » Jesus, quando aceitamos a sua palavra, o seu 

testemunho, porque Ele é verdadeiro (cf. Jo 6, 30). (FRANCISCO, 

2013, p. 22) 

DD 

C55: « Cremos em » Jesus, quando O acolhemos pessoalmente na 

nossa vida e nos confiamos a Ele, aderindo a Ele no amor e 

seguindo-O ao longo do caminho (cf. Jo2, 11; 6, 47; 12, 44). 

(FRANCISCO, 2013, p. 22) 

DD 

C56: A partir desta participação no modo de ver de Jesus, o 

apóstolo Paulo deixou-nos, nos seus escritos, uma descrição 

DI 

                                                             
30 Este excerto tem um valor pedagógico, em que o autor utiliza três ilhotas e uma citação indireta 
atestada pela referência ao texto bíblico.  
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da existência crente. (FRANCISCO, 2013, p. 23) 

C57: « Abbá, Pai » é a palavra mais característica da experiência 

de Jesus, que se torna centro da experiência cristã (cf. Rm8, 15). 

(FRANCISCO, 2013, p. 23) 

DD 

C58: A vida na fé, enquanto existência filial, é reconhecer o dom 

originário e radical que está na base da existência do homem, 

podendo resumir-se nesta frase de São Paulo aos Coríntios: « Que 

tens tu que não tenhas recebido? » (1 Cor 4, 7). (FRANCISCO, 

2013, p. 23) 

DD 

C59: Assim se exprime Santo Agostinho com a sua linguagem 

concisa e eficaz: « Não te afastes d’Aquele que te fez, nem 

mesmo para te encontrares a ti ». (FRANCISCO, 2013, p. 24) 

DD 

C60: Quando o homem pensa que, afastando-se de Deus, 

encontrar-se-á a si mesmo, a sua existência fracassa (cf. Lc15, 

11-24). (FRANCISCO, 2013, p. 24) 

DI 

C61: A salvação pela fé consiste em reconhecer o primado do dom 

de Deus, como resume São Paulo: « Porque é pela graça que 

estais salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de 

Deus » (Ef2, 8). (FRANCISCO, 2013, p. 24) 

DD 

C62, C63: Moisés diz ao povo que o mandamento de Deus não está 

demasiado alto nem demasiado longe do homem; não se deve 

dizer: « Quem subirá por nós até ao céu e no-la irá buscar? » ou 

« Quem atravessará o mar e no-la irá buscar? » (cf. Dt30, 11-14). 

(FRANCISCO, 2013, p. 24-25) 

DD, DD 

C64: Esta proximidade da palavra de Deus é concretizada por São 

Paulo na presença de Jesus no cristão. « Não digas no teu 

coração: Quem subirá ao céu? Seria para fazer com que Cristo 

descesse. Nem digas: Quem descerá ao abismo? Seria para 

fazer com que Cristo subisse de entre os mortos » (Rm10, 6-7). 

(FRANCISCO, 2013, p. 25) 

DD 

C65, C66: São Paulo pode afirmar: « Já não sou eu que vivo, mas 

é Cristo que vive em mim » (Gl2, 20), e exortar: « Que Cristo, 

pela fé, habite nos vossos corações » (Ef3, 17). (FRANCISCO, 

DD, DD 
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2013, p. 25) 

C67, C68: Fora desta conformação no Amor, fora da presença 

do Espírito que o infunde nos nossos corações (cf. Rm5, 5), é 

impossível confessar Jesus como Senhor (cf. 1 Cor 12, 3). 

(FRANCISCO, 2013, p. 26) 

DI, DI 

C69: Quando São Paulo fala aos cristãos de Roma do único 

corpo que todos os crentes formam em Cristo, exorta-os a não 

se vangloriarem, mas a avaliarem-se« de acordo com a medida 

de fé que Deus distribuiu a cada um » (Rm 12, 3). (FRANCISCO, 

2013, p. 26) 

DD 

C70: A imagem do corpo não pretende reduzir o crente a 

simples parte de um todo anónimo, a mero elemento de uma 

grande engrenagem; antes, sublinha a união vital de Cristo com 

os crentes e de todos os crentes entre si. (cf. Rm12, 4-5). 

(FRANCISCO, 2013, p. 26) 

DI 

C71: Os cristãos sejam « todos um só » (cf. Gl3, 28), sem perder a 

sua individualidade, e, no serviço aos outros, cada um ganha 

profundamente o próprio ser. (FRANCISCO, 2013, p. 26) 

DD 

C72: Compreende-se assim por que motivo, fora deste corpo, desta 

unidade da Igreja em Cristo - desta Igreja que, segundo as 

palavras de Romano Guardini, « é a portadora histórica do 

olhar global de Cristo sobre o mundo » -, a fé perca a sua « 

medida », já não encontre o seu equilíbrio, nem o espaço 

necessário para se manter de pé. (FRANCISCO, 2013, p. 26-27) 

DD 

C73: São Paulo afirma: « Realmente com o coração se crê (…) e 

com a boca se faz a profisão de fé » (Rm10, 10). (FRANCISCO, 

2013, p. 27) 

DD 

C74: Com efeito, « como hão-de acreditar n’Aquele de quem não 

ouviram falar? E como hão-de ouvir falar, sem alguém que O 

anuncie? » (Rm10, 14). (FRANCISCO, 2013, p. 27) 

DD 

C75: Concluindo, a fé torna-se operativa no cristão a partir do 

dom recebido, a partir do Amor que o atrai para Cristo (cf. Gl5, 

6)... (FRANCISCO, 2013, p. 27) 

DI 
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C76: Se não acreditardes, não compreendereis (cf. Is7, 9): foi 

assim que a versão grega da Bíblia hebraica — a tradução dos 

Setenta, feita em Alexandria do Egipto — traduziu as palavras do 

profeta Isaías ao rei Acaz... (FRANCISCO, 2013, p. 29) 

DI 

C77: Entretanto, no texto hebraico, há uma leitura diferente; aqui o 

profeta diz ao rei: « Se não o acreditardes, não subsistireis ». 

(FRANCISCO, 2013, p. 29) 

DD 

C78: Apavorado com a força dos seus inimigos, o rei busca a 

segurança que lhe pode vir de uma aliança com o grande 

império da Assíria; mas o profeta convida-o a confiar apenas na 

verdadeira rocha que não vacila: o Deus de Israel. 

(FRANCISCO, 2013, p. 29) 

DI 

C79: Este é o Deus que Isaías chamará mais adiante, por duas 

vezes, o Deus-Amen, o « Deus fiel » (cf. Is65, 16), fundamento 

inabalável de fidelidade à aliança. (FRANCISCO, 2013, p. 29) 

IC 

C80: Esta síntese entre o « compreender » e o « subsistir » é 

expressa por Santo Agostinho, nas suas Confissões, quando fala da 

verdade em que se pode confiar para conseguirmos ficar de pé: « 

Estarei firme e consolidar-me-ei em Ti, (…) na tua verdade ». 

(FRANCISCO, 2013, p. 30) 

DD 

C81: Lido a esta luz, o texto de Isaías faz-nos concluir: o homem 

precisa de conhecimento, precisa de verdade, porque sem ela 

não se mantém de pé, não caminha. (FRANCISCO, 2013, p. 30) 

DI 

C82: Pode ajudar-nos esta frase de Paulo: « Acredita-se com o 

coração » (Rm 10, 10). (FRANCISCO, 2013, p. 32) 

DD 

C8331: É conhecido o modo como o filósofo Ludwig Wittgenstein 

explicou a ligação entre a fé e a certeza. Segundo ele, acreditar 

seria comparável à experiência do enamoramento, concebida 

como algo de subjectivo, impossível de propor como verdade 

válida para todos. (FRANCISCO, 2013, p. 33) 

MDS 

C84: Neste sentido, escreveu São Gregório Magno que o próprio DI 

                                                             
31 Esta citação refere-se à nota de rodapé nº 19 da Encíclica LumenFidei: Cf. G. H. vonWright 
(coord.), VermischteBemerkungen / CultureandValue (Oxford 1991), 32-33 e 61-64. 
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amor é um conhecimento, traz consigo uma lógica nova. 

(FRANCISCO, 2013, p. 34-35) 

C85, C86: Na Idade Média, Guilherme de Saint Thierry adopta 

esta tradição, ao comentar um versículo do Cântico dos 

Cânticos no qual o amado diz à amada: « Como são lindos os 

teus olhos de pomba! » (Ct1, 15). (FRANCISCO, 2013, p. 35) 

DI, DD 

C87: Estes dois olhos — explica Saint Thierry - são a razão crente e 

o amor, que se tornam um único olhar para chegar à contemplação 

de Deus, quando a inteligência se faz « entendimento de um amor 

iluminado ». (FRANCISCO, 2013, p. 36) 

IC 

C8832: São Paulo usará uma fórmula que se tornou clássica: « fides 

ex auditu - a fé vem da escuta » (Rm10, 17). (FRANCISCO, 2013, 

p. 36) 

DD 

C89: O conhecimento associado à palavra é sempre conhecimento 

pessoal, que reconhece a voz, se lhe abre livremente e a segue 

obedientemente. Por isso, São Paulo falou da « obediência da fé » 

(cf. Rm1, 5; 16, 26). (FRANCISCO, 2013, p. 36) 

IC 

C90: A escuta da fé verifica-se segundo a forma de conhecimento 

própria do amor: é uma escuta pessoal, que distingue e 

reconhece a voz do Bom Pastor (cf. Jo 10, 3-5). (FRANCISCO, 

2013, p. 38) 

DI 

C91: [...] uma escuta que requer o seguimento, como acontece com 

os primeiros discípulos que, « ouvindo [João Baptista]33 falar desta 

maneira, seguiram Jesus » (Jo1, 37). (FRANCISCO, 2013, p. 38) 

DDq 

C92: [...] como sucede com os judeus que, depois da ressurreição 

de Lázaro, « ao verem o que Jesus fez, creram n’Ele » (Jo11, 45). 

(FRANCISCO, 2013, p. 38) 

DD 

                                                             
32

 Nesta citação, o autor preferiu utilizar um excerto primeiro em latim, para então, expressá-lo em 
português. O recurso do uso de itálico para citar palavras ou expressões de uma língua estrangeira é 
um mecanismo difundido e recomendado para marcar a entrada de outra língua na língua em que se 
enuncia. No caso desta citação, o autor optou por reproduzir a expressão nas duas línguas, em um 
processo de tradução, a fim de recorrer a uma versão que aproxima o texto mais do original. O 
mecanismo serve para dar confiabilidade ao que se diz e à análise que se propõe a fazer. 
33 O mecanismo de intercalar a expressão “[João Baptista]”, empregado pelos autores serve para 
deixar claro a quem se refere o ato expresso pela construção “ouvindo falar”. É um mecanismo 
textual que rompe a sintaxe do discurso direto e que não pertence a ele. 
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C93: [...]outras vezes, é a fé que leva a uma visão mais profunda: « 

Se acreditares, verás a glória de Deus » (Jo11, 40). (Francisco, 

2013, p. 38) 

DD 

C94: Por fim, acreditar e ver cruzam-se: « Quem crê em Mim (...) 

crê n’Aquele que Me enviou; e quem Me vê a Mim, vê Aquele 

que me enviou » (Jo12, 44-45). (FRANCISCO, 2013, p. 38) 

DD 

C95, C96, C9734: E assim, na manhã de Páscoa, de João - que, 

ainda na escuridão perante o túmulo vazio, « viu e começou a crer 

» (Jo20, 8) - passa-se a Maria Madalena - que já vê Jesus (cf. 

Jo20, 14) e quer retê-Lo, mas é convidada a contemplá-Lo no seu 

caminho para o Pai - até à plena confissão da própria Madalena 

diante dos discípulos: « Vi o Senhor! » (Jo20, 18). (FRANCISCO, 

2013, p. 39) 

DD, DI, DD 

C98: Ele é a Palavra que Se fez carne e cuja glória 

contemplámos (cf. Jo1, 14). (Jo20, 18). (FRANCISCO, 2013, p. 39) 

DI 

C99: De facto, no quarto Evangelho, a verdade que a fé 

apreende é a manifestação do Pai no Filho, na sua carne e nas 

suas obras terrenas; verdade essa, que se pode definir como a « 

vida luminosa » de Jesus. (FRANCISCO, 2013, p. 39) 

DI 

C100: Neste sentido e a propósito da visão corpórea do 

Ressuscitado, São Tomás de Aquino fala de oculata fides (uma fé 

que vê) dos Apóstolos... (FRANCISCO, 2013, p. 39) 

DI 

C101, C102: Compreendemos agora por que motivo, para João, a 

fé seja, juntamente com o escutar e o ver, um tocar, como nos 

diz na sua Primeira Carta: « O que ouvimos, o que vimos […] e as 

nossas mãos tocaram relativamente ao Verbo da Vida […] » (1 

Jo1, 1). (FRANCISCO, 2013, p. 40) 

MDS, DD 

C103: Santo Agostinho, comentando a passagem da hemorroíssa 

que toca Jesus para ser curada (cf. Lc8, 45-46), afirma: « Tocar 

com o coração, isto é crer ». (FRANCISCO, 2013, p. 40) 

DD 

C104: O Beato João Paulo II, na sua carta encíclica Fides DI 

                                                             
34 O excerto demonstra a complexa produção da Encíclica Lumen Fidei, com sua elevada quantidade 
e tipologia de citações, algumas vezes dentro de um mesmo período. 
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etratio, mostrou como fé e razão se reforçam mutuamente. 

(FRANCISCO, 2013, p. 41) 

C105, C106: Mas, por outro lado, na experiência concreta de 

Agostinho, que ele próprio narra nas suas Confisões, o 

momento decisivo no seu caminho de fé não foi uma visão de 

Deus para além deste mundo, mas a escuta, quando no jardim 

ouviu uma voz que lhe dizia: «Toma e lê ». (FRANCISCO, 2013, p. 

42) 

MDS, DD 

C107: [...] ele pegou no tomo com as Cartas de São Paulo, detendo-

se no capítulo décimo terceiro da Carta aos Romanos. Temos aqui 

o Deus pessoal da Bíblia, capaz de falar ao homem, descer para 

viver com ele e acompanhar o seu caminho na história, 

manifestando-Se no tempo da escuta e da resposta. 

(FRANCISCO, 2013, p. 42) 

DI 

C108: Deste modo, associando escuta e visão, Santo Agostinho 

pôde referir-se à « palavra que resplandece no interior do 

homem ». (Francisco, 2013, p. 43) 

IC 

C109: Por outro lado, o desejo da visão do todo, e não apenas 

dos fragmentos da história, continua presente e cumprir-se-á 

no fim, quando o homem – como diz o Santo de Hipona - 

poderá ver e amar [...] (FRANCISCO, 2013, p. 43) 

MDS 

C110, C111, C112: A Carta aos Hebreus fala-nos do testemunho 

dos justos que, antes da Aliança com Abraão, já procuravam a 

Deus com fé; lá se diz, a propósito de Henoc, que « tinha 

agradado a Deus », sendo isso impossível sem a fé, porque « 

quem se aproxima de Deus tem de acreditar que Ele existe e 

recompensa àqueles que O procuram » (Heb11, 5.6). 

(FRANCISCO, 2013, p. 45) 

DI, DDq, DD 

C113: Ainda antes de Henoc, encontramos a figura de Abel, de 

quem se louva igualmente a fé, em virtude da qual foram 

agradáveis a Deus os seus dons, a oferenda dos primogénitos 

dos seus rebanhos (cf. Heb11, 4). (FRANCISCO, 2013, p. 45-46) 

DI 

C114: Imagem desta busca são os Magos, guiados pela estrela até DI 
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Belém (cf. Mt2, 1-12). (FRANCISCO, 2013, p. 45-46) 

C115, C116, C117: Santo Ireneu de Lião refere que Abraão, antes 

de ouvir a voz de Deus, já O procurava « com o desejo ardente do 

seu coração » e « percorria todo o mundo, perguntando-se 

onde pudesse estar Deus », até que « Deus teve piedade 

daquele que, sozinho, O procurava no silêncio ». (FRANCISCO, 

2013, p. 47) 

DD, DD, DD 

C118: Os grandes doutores e teólogos medievais declararam 

que a teologia, enquanto ciência da fé é uma participação no 

conhecimento que Deus tem de Si mesmo. (FRANCISCO, 2013, 

p. 47) 

DI 

C11935: Por isso, a teologia não é apenas palavra sobre Deus, 

mas, antes de tudo, acolhimento e busca de uma compreensão 

mais profunda da palavra que Deus nos dirige: palavra que 

Deus pronuncia sobre Si mesmo, porque é um diálogo eterno 

de comunhão, no âmbito do qual é admitido o homem. 

(FRANCISCO, 2013, p. 48-49) 

DI 

C12036: Transmito-vos aquilo que recebi (cf. 1 Cor 15, 3). 

(Francisco, 2013, p. 51) 

DI 

C121: Por um lado, diz: « Animados do mesmo espírito de fé, 

conforme o que está escrito: Acreditei e por isso falei, também 

nós acreditamos e por isso falamos [...] » (2 Cor 4, 13). 

(FRANCISCO, 2013, p. 51) 

DD 

C122: Por outro, São Paulo refere-se também à luz: « E nós todos 

que, com o rosto descoberto, reflectimos a glória do Senhor, 

somos transfigurados na sua própria imagem » (2Cor 3, 18). 

(FRANCISCO, 2013, p. 51) 

DD 

C123: «[Deus] brilhou nos nossos corações, para irradiar o 

conhecimento da glória de Deus, que resplandece na face de 

Cristo » (2 Cor 4, 6). (FRANCISCO, 2013, p. 51) 

DD 

                                                             
35

 Citação indireta remetida à nota de rodapé nº 33: “[Cf. BOAVENTURA, Breviloquium, Prol.:Opera 
Omnia, V (Quaracchi 1891), 201; In I librum sententiarum, Proem., q. 1, resp.: Opera Omnia, I 
(Quaracchi 1891), 7; TOMÁS DE AQUINO, Summa theologiae, I, q. 1.].” 
36

 Título do Capítulo III. 



108 
 

C124, C125: São João insistiu sobre este aspecto no seu 

Evangelho, unindo conjuntamente fé e memória e associando 

as duas à acção do Espírito Santo que, como diz Jesus, « há-de 

recordar-vos tudo » (Jo14, 26). (FRANCISCO, p. 52) 

DI, DD 

C126: Assim o exprimiu vigorosamente Tertuliano ao dizer do 

catecúmeno que, tendo sido recebido numa nova família « depois 

do banho do novo nascimento », é acolhido na casa da Mãe para 

erguer as mãos e rezar, juntamente com os irmãos, o Pai Nosso. 

(FRANCISCO, 2013, p. 54) 

IC 

C127: E aquilo que foi transmitido pelos Apóstolos, como afirma o 

Concílio Ecuménico Vaticano II, « abrange tudo quanto contribui 

para a vida santa do Povo de Deus e para o aumento da sua fé; 

e assim a Igreja, na sua doutrina, vida e culto, perpetua e 

transmite a todas as gerações tudo aquilo que ela é e tudo 

quanto acredita ». (FRANCISCO, 2013, p. 55) 

DD 

C12837: Por isso, se é verdade que os sacramentos são os 

sacramentos da fé, há que afirmar também que a fé tem uma 

estrutura sacramental [...] (Cf. CONC. ECUM. VAT. II, Const. 

sobre a sagrada Liturgia Sacro sanctum Concilium, 59.). 

(FRANCISCO, 2013, p. 55-56) 

DI 

C129: Mas não é assim, como no-lo recorda uma palavra de São 

Paulo: « Pelo Baptismo fomos sepultados com Cristo na morte, 

para que, tal como Cristo foi ressuscitado de entre os mortos 

pela glória do Pai, também nós caminhemos numa vida nova » 

(Rm6, 4). (FRANCISCO, 2013, p. 55-56) 

DD 

C130: E mais adiante o Apóstolo diz que o cristão foi confiado a 

uma « forma de ensino » (typosdidachés), a que obedece de 

coração (cf. Rm6, 17). (FRANCISCO, 2013, p. 56) 

IC 

C131: Quais são os elementos baptismais que nos introduzem 

nesta nova « forma de ensino »? (FRANCISCO, 2013, p. 57) 

DD 

C132: Para compreender a ligação entre o Baptismo e a fé, pode 

ajudar-nos a recordação de um texto do profeta Isaías, que já 

DD 
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 Citação indireta remetida à nota de rodapé nº 36 do documento. 
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aparece associado com o Baptismo na literatura cristã antiga: « 

Terá o seu refúgio em rochas elevadas, terá (…) água em 

abundância » (Is33, 16). (FRANCISCO, 2013, p. 58) 

C133: O texto grego descrevia-a como água pistòs, água « fiel 

»: a água do Baptismo é fiel, podendo confiar-nos a ela porque a 

sua corrente entra na dinâmica de amor de Jesus, fonte de 

segurança para o nosso caminho na vida. (FRANCISCO, 2013, p. 

58) 

IC 

C134: Os pais são chamados — como diz Santo Agostinho — 

não só a gerar os filhos para a vida, mas a levá-los a Deus, para 

que sejam, através do Baptismo, regenerados como filhos de 

Deus, recebam o dom da fé. (FRANCISCO, 2013, p. 59) 

MDS 

C135: [...] o Decálogo adquire a sua verdade mais profunda, contida 

nas palavras que introduzem os Dez Mandamentos: « Eu sou o 

Senhor, teu Deus, que te fiz sair da terra do Egipto » (Ex20, 2). 

(FRANCISCO, 2013, p. 62) 

DD 

C136: E este caminho recebe uma luz nova de tudo aquilo que 

Jesus ensina no Sermão da Montanha (cf. Mt5 — 7). 

(FRANCISCO, 2013, p. 62) 

DI 

C13738: À volta deles se estruturou tradicionalmente a catequese da 

Igreja, como se pode ver no Catecismo da Igreja Católica, 

instrumento fundamental para aquele acto com que a Igreja 

comunica o conteúdo inteiro da fé, « tudo aquilo que ela é e tudo 

quanto acredita ». (FRANCISCO, 2013, p. 62) 

DD 

C138: A unidade da Igreja, no tempo e no espaço, está ligada com 

a unidade da fé: « Há um só Corpo e um só Espírito, (...) uma só 

fé » (Ef4, 4-5). (FRANCISCO, 2013, p. 62) 

DD 

C139: Esta é também a alegria da fé: a unidade de visão num só 

corpo e num só espírito. Neste sentido, São Leão Magno podia 

afirmar: « Se a fé não é una, não é fé ». (FRANCISCO, 2013, p. 

63) 

DD 

                                                             
38 Citação direta remetida à referência nº 39 (CONC. ECUM. VAT. II, Const. dogm. sobre a divina 
Revelação Dei Verbum, 8). 
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C140: Depois, a fé é una, porque se dirige ao único Senhor, à 

vida de Jesus, à história concreta que Ele partilha connosco. 

Santo Ireneu de Lião deixou isto claro, contrapondo-o aos 

hereges gnósticos. (FRANCISCO, 2013, p. 64) 

DI 

C141: Santo Ireneu reafirma que a fé é uma só, porque passa 

sempre pelo ponto concreto da encarnação, sem nunca superar 

a carne e a história de Cristo, dado que Deus Se quis revelar 

plenamente nela. (FRANCISCO, 2013, p. 64) 

DI 

C142: [...] por isso, é importante vigiar para que se transmita 

todo o depósito da fé (cf. 1 Tm6, 20) e para que se insista 

oportunamente sobre todos os aspectos da confissão de fé. 

(FRANCISCO, 2013, p. 64) 

DI 

C14339: Os Padres descreveram a fé como um corpo, o corpo 

da verdade, com diversos membros, analogamente ao que se 

passa no corpo de Cristo com o seu prolongamento na Igreja. 

(FRANCISCO, 2013, p. 65). 

DI 

C14440: A integridade da fé foi associada também com a 

imagem da Igreja virgem, com o seu amor esponsal fiel a 

Cristo: danificar a fé significa danificar a comunhão com o 

Senhor. (FRANCISCO, 2013, p. 65). 

DI 

C145: A unidade da fé é, por conseguinte, a de um organismo 

vivo, como bem evidenciou o Beato John Henry Newman, 

quando enumera, entre as notas características para distinguir 

a continuidade da doutrina no tempo, o seu poder de assimilar 

em si tudo o que encontra [...] (FRANCISCO, 2013, p. 65). 

DI 

C14641: [...] por isso, o magistério fala sempre em obediência à 

Palavra originária, sobre a qual se baseia a fé, e é fiável porque 

se entrega à Palavra que escuta, guarda e expõe. (FRANCISCO, 

2013, p. 66). 

DI 

                                                             
39

 Citação indireta remetida à referência nº 42 (Cf. ibid., II, 27, 1: o. c., 294, 264.). 
40

 Citação indireta remetida à referência nº 43 (Cf. AGOSTINHO, De sancta virginitate, 48, 48: PL 40, 
424-425.). 
41 Citação indireta remetida à referência nº 45 (Cf. CONC. ECUM. VAT. II, Const. dogm. sobre a 
divina Revelação Dei Verbum, 10.). 
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C147: No discurso de despedida aos anciãos de Éfeso, em Mileto, 

referido por São Lucas nos Actos dos Apóstolos, São Paulo atesta 

que cumpriu o encargo, que lhe foi confiado pelo Senhor, de 

lhes anunciar toda a vontade de Deus (cf. Act 20, 27); 

(FRANCISCO, 2013, p. 66). 

DI 

C14842: DEUS PREPARA PARA ELES UMA CIDADE (cf. Heb11, 

16). (FRANCISCO, 2013, p. 67). 

DD 

C149: Ao apresentar a história dos patriarcas e dos justos do Antigo 

Testamento, a Carta aos Hebreus põe em relevo um aspecto 

essencial da sua fé; esta não se apresenta apenas como um 

caminho, mas também como edificação, preparação de um 

lugar onde os homens possam habitar uns com os outros. 

(FRANCISCO, 2013, p. 67). 

DI 

C150: O primeiro construtor é Noé, que, na arca, consegue 

salvar a sua família (cf. Heb11, 7). (FRANCISCO, 2013, p. 67). 

DI 

C151: Depois aparece Abraão, de quem se diz que, pela fé, 

habitara em tendas, esperando a cidade de alicerces firmes (cf. 

Heb11, 9-10). (FRANCISCO, 2013, p. 67). 

DI 

C152: Se o homem de fé assenta sobre o Deus-Amen, o Deus 

fiel (cf. Is65, 16), tornando-se assim firme ele mesmo, podemos 

acrescentar que a firmeza da fé se refere também à cidade que 

Deus está a preparar para o homem. (FRANCISCO, 2013, p. 67). 

DI 

C153: Devido precisamente à sua ligação com o amor (cf. Gl5, 6), 

a luz da fé coloca-se ao serviço concreto da justiça, do direito e da 

paz. (FRANCISCO, 2013, p. 68). 

DI 

C154: A Carta aos Hebreus oferece um exemplo disto mesmo, ao 

nomear entre os homens de fé Samuel e David, a quem a fé 

permitiu « exercerem a justiça » (11, 33). (FRANCISCO, 2013, p. 

68-69). 

IC 

C155: A expressão refere-se aqui à sua justiça no governar, 

àquela sabedoria que traz a paz ao povo (cf. 1 Sm12, 3-5; 2Sm 8, 

DI 

                                                             
42 Citação que dá título ao capítulo IV da Encíclica. Apesar de ser uma citação direta da fonte bíblica, 
o autor não demarcou o enunciado com aspas ou itálico. 
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15). (FRANCISCO, 2013, p. 68-69). 

C156: No caminho de Abraão para a cidade futura, a Carta aos 

Hebreus alude à bênção que se transmite dos pais aos filhos 

(cf. 11, 20-21). (FRANCISCO, 2013, p. 69). 

DI 

C157: Tal união nasce do seu amor, sinal e presença do amor de 

Deus, nasce do reconhecimento e aceitação do bem que é a 

diferença sexual, em virtude da qual os cônjuges se podem unir 

numa só carne (cf. Gn2, 24) e são capazes de gerar uma nova 

vida [...] (FRANCISCO, 2013, p. 69). 

DI 

C158: [...] foi assim que Sara, pela sua fé, se tornou mãe, 

apoiando-se na fidelidade de Deus à sua promessa (cf. Heb11, 

11). (Francisco, 2013, p. 70). 

DI 

C159: Deus chama Abraão para sair da sua terra, prometendo 

fazer dele uma única e grande nação, um grande povo, sobre o 

qual repousa a Bênção divina (cf. Gn 12, 1-3). (FRANCISCO, 

2013, p. 71). 

DI 

C160: No século II, o pagão Celso censurava os cristãos por 

algo que lhe parecia uma ilusão e um engano: pensar que Deus 

tivesse criado o mundo para o homem, colocando-o no vértice 

do universo inteiro. (FRANCISCO, 2013, p. 72). 

DI 

C16143: « Porquê pretender que [a verdura] cresça para os 

homens, em vez de crescer para os mais selvagens dos 

animais sem razão? » (FRANCISCO, 2013, p. 72). 

DD 

C16244: « Se olhássemos a terra do alto do céu, que diferença 

se nos ofereceria entre as nossas actividades e as das 

formigas e das abelhas? » (FRANCISCO, 2013, p. 72). 

DD 

C163: Quando a fé esmorece, há o risco de esmorecerem também 

os fundamentos do viver, como advertia o poeta Thomas Sterls 

Eliot:« Precisais porventura que se vos diga que até aqueles 

modestos sucessos / que vos permitem ser orgulhosos de uma 

sociedade educada / dificilmente sobreviveriam à fé, a que 

DD 

                                                             
43 Citação direta remetida à nota de rodapé nº 46 (ORÍGENES, Contra Celsum, IV, 75: SC136, 372). 
44

 Citação direta remetida à nota de rodapé nº 47 (Ibid., 85: o. c., 136, 394). 
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devem o seu significado? » (FRANCISCO, 2013, p. 73). 

C16445: Afirma a Carta aos Hebreus: « Deus não Se envergonha 

de ser chamado o “seu Deus”, porque preparou para eles uma 

cidade » (Heb 11, 16). (FRANCISCO, 2013, p. 73-74). 

DD 

C165: A expressão « não se envergonha » tem conotado um 

reconhecimento público: pretende-se afirmar que Deus, com o seu 

agir concreto, confessa publicamente a sua presença entre nós, o 

seu desejo de tornar firmes as relações entre os homens. 

(FRANCISCO, 2013, p. 74). 

DD 

C166: São Paulo, falando aos cristãos de Corinto das suas 

tribulações e sofrimentos, coloca a sua fé em relação com a 

pregação do Evangelho. (FRANCISCO, 2013, p. 74). 

DI 

C167: De facto, diz que nele se cumpre esta passagem da 

Escritura: « Acreditei e por isso falei » (2 Cor4, 13). (FRANCISCO, 

2013, p. 74). 

DD 

C168: O Apóstolo refere-se a uma frase do Salmo 116, onde o 

salmista exclama: « Eu tinha confiança, mesmo quando disse: 

“A minha aflição é muito grande!” » (v. 10). (FRANCISCO, 2013, 

p. 74). 

DD 

C169: O próprio Apóstolo se encontra numa situação de morte 

que redunda em vida para os cristãos (cf. 2 Cor4, 7-12). 

(FRANCISCO, 2013, p. 75). 

DI 

C170: Na hora da prova, a fé ilumina-nos; e é precisamente no 

sofrimento e na fraqueza que se torna claro como « não nos 

pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor » (2 

Cor4, 5). (FRANCISCO, 2013, p. 75). 

DD 

C171: O capítulo 11 da Carta aos Hebreus termina com a 

referência a quantos sofreram pela fé, entre os quais ocupa um 

lugar particular Moisés que tomou sobre si a humilhação de 

Cristo. (cf. vv. 26.35-38). (FRANCISCO, 2013, p. 75). 

DI 

C172, C173, C174: Contemplando a união de Cristo com o Pai, DI, DD, DD 

                                                             
45 Nesta citação, o autor utiliza um DD e enfatiza uma expressão dentro do mesmo (“seu Deus”), 
recurso conhecido como grifo, usualmente empregado para destacar palavras ou expressões. 
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mesmo no momento de maior sofrimento na cruz (cf. Mc 15, 34), 

o cristão aprende a participar no olhar próprio de Jesus até a morte 

fica iluminada, podendo ser vivida como a última chamada da fé, o 

último « Sai da tua terra » (cf. Gn12, 1), o último « Vem! » 

pronunciado pelo Pai... (FRANCISCO, 2013, p. 75). 

C175: Cristo é aquele que, tendo suportado a dor, Se tornou « 

autor e consumador da fé » (Heb12, 2). (FRANCISCO, 2013, p. 

76). 

DD 

C176: Neste sentido, a fé está unida à esperança, porque, embora a 

nossa morada aqui na terra se vá destruindo, há uma habitação 

eterna que Deus já inaugurou em Cristo, no seu corpo (cf. 2 

Cor4, 16 - 5, 5). (FRANCISCO, 2013, p. 76). 

DI 

C177, C178, C179: Assim, o dinamismo de fé, esperança e 

caridade (cf. 1 Ts1, 3; 1 Cor13, 13) faz-nos abraçar as 

preocupações de todos os homens, no nosso caminho rumo àquela 

cidade, « cujo arquitecto e construtor é o próprio Deus » 

(Heb11, 10), porque « a esperança não engana » (Rm5, 5). 

(FRANCISCO, 2013, p. 76). 

DI, DD, DD 

C18046: FELIZ DAQUELA QUE ACREDITOU (cf. Lc1, 45). 

(FRANCISCO, 2013, p. 79). 

DD 

C181, C182: Na parábola do semeador, São Lucas refere estas 

palavras com que o Senhor explica o significado da « terra boa »: « 

São aqueles que, tendo ouvido a palavra com um coração bom 

e virtuoso, conservam-na e dão fruto com a sua perseverança » 

(Lc8, 15). (FRANCISCO, 2013, p. 79). 

IC, DD 

C183: No contexto do Evangelho de Lucas, a menção do coração 

bom e virtuoso, em referência à Palavra ouvida e conservada, pode 

constituir um retrato implícito da fé da Virgem Maria; o próprio 

evangelista nos fala da memória de Maria, dizendo que 

conservava no coração tudo aquilo que ouvia e via, de modo 

que a Palavra produzisse fruto na sua vida. (FRANCISCO, 2013, 

p. 79).   

DI 

                                                             
46

 Citação que dá título ao Capítulo final da Encíclica Lumen Fidei. 
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C184: A Mãe do Senhor é ícone perfeito da fé, como dirá Santa 

Isabel: « Feliz de ti que acreditaste » (Lc1, 45). (FRANCISCO, 

2013, p. 79).   

DD 

C185: Em Maria, Filha de Sião, tem cumprimento a longa história 

de fé do Antigo Testamento, com a narração de tantas 

mulheres fiéis a começar por Sara; mulheres que eram, 

juntamente com os Patriarcas, o lugar onde a promessa de 

Deus se cumpria e a vida nova desabrochava. (FRANCISCO, 

2013, p. 79).   

DI 

C186: O mártir São Justino, na obra Diálogo com Trifão, tem uma 

expressão significativa ao dizer que Maria, quando aceitou a 

mensagem do Anjo, concebeu « fé e alegria ». (FRANCISCO, 

2013, p. 79-80).   

IC 

C18747: Na sua vida, Maria realizou a peregrinação da fé 

seguindo o seu Filho. (FRANCISCO, 2013, p. 80).   

DI 

C188, C189: Maria acompanhá-Lo-á até à cruz (cf. Jo 19, 25), 

donde a sua maternidade se estenderá a todo o discípulo de 

seu Filho (cf. Jo 19, 26-27).  (FRANCISCO, 2013, p. 80-81).   

DI, DI 

C190: Estará presente também no Cenáculo, depois da 

ressurreição e ascensão de Jesus, para implorar com os 

Apóstolos o dom do Espírito (cf. Act1, 14). (FRANCISCO, 2013, 

p. 81).   

DI 

C191: O movimento de amor entre o Pai e o Filho no Espírito 

percorreu a nossa história; Cristo atrai-nos a Si para nos poder 

salvar (cf. Jo12, 32). (FRANCISCO, 2013, p. 81).   

DI 

C192: No centro da fé, encontra-se a confissão de Jesus, Filho 

de Deus, nascido de mulher, que nos introduz, pelo dom do 

Espírito Santo, na filiação adoptiva (cf. Gl4, 4-6). (FRANCISCO, 

2013, p. 81).   

DI 

Fonte: Elaborada pelo autor (2015). 

                                                             
47 Citação indireta remetida à nota de rodapé nº 50 (Cf. CONC. ECUM. VAT. II, Const. dogm. sobre a 
Igreja Lumen gentium, 58. 


