
 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CAMPUS AVANÇADO “PROF.ª MARIA ELISA DE A. MAIA” 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS 

MESTRADO ACADÊMICO EM LETRAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPRESENTAÇÕES DISCURSIVAS NA HOMILIA DO PAPA FRANCISCO 

PROFERIDA NA SANTA MISSA PELA EVANGELIZAÇÃO DOS POVOS 

 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO LINDENILSON LOPES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAU DOS FERROS - RN 

2017



FRANCISCO LINDENILSON LOPES 
 
 
 

REPRESENTAÇÕES DISCURSIVAS NA HOMILIA DO PAPA FRANCISCO 

PROFERIDA NA SANTA MISSA PELA EVANGELIZAÇÃO DOS POVOS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Letras da Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte, Campus Avançado Profª 
“Maria Elisa de A. Maia”, como requisito para 
obtenção do título de Mestre em Letras, área de 
concentração em Estudos do Discurso e do 
Texto, Linha de pesquisa: Texto e Construção de 
sentidos. 
 
Orientadora: Profa. Dra. Maria Eliete de Queiroz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAU DOS FERROS – RN  

2017



 
  



 

FRANCISCO LINDENILSON LOPES 
 
 
 

REPRESENTAÇÕES DISCURSIVAS NA HOMILIA DO PAPA FRANCISCO 

PROFERIDA NA SANTA MISSA PELA EVANGELIZAÇÃO DOS POVOS 

 
 

 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Letras da Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte, Campus Avançado 
“Profª Maria Elisa de A. Maia”, como requisito 
parcial para obtenção do título de Mestre em 
Letras, área de concentração em Estudos do 
Discurso e do Texto, Linha de pesquisa: Texto e 
Construção de sentidos. 
 
Orientadora: Profa. Dra. Maria Eliete de Queiroz 

 

Dissertação defendida e aprovada em 30 de maio de 2017 

BANCA EXAMINADORA 

 
 

Profa. Dra. Maria Eliete de Queiroz - UERN 
 (Presidente) 

 
 

Prof. Dra. Rosângela Alves dos S. Bernardino - UERN 
(Examinadora Interna) 

 
 

Prof. Dr. Alexandro Teixeira Gomes - UFRN   
(Examinador Externo) 

_______________________ 
Prof. Dr. João Bosco Figueiredo Gomes - UERN   

(Suplente Interno) 

_______________________ 
Prof. Dr. Lucélio Dantas de Aquino - UFRN   

(Suplente Externo) 
 
 

PAU DOS FERROS – RN 

2017 



 

                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, Neide e Neto, pelo exemplo de 
vida no qual me espelho e do qual retiro forças 
para lutar contra as adversidades. 



 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço a Deus por sua misericórdia e amor eternos. Não sei se mereço 

tanta atenção. 

Agradeço aos meus familiares por compreenderem minhas ausências do seio 

familiar ao longo dos últimos dois anos. 

Agradeço infinitamente aos companheiros de todas as horas, Berg Lopes e 

Júnior Dantas, pela paciência em me ouvir falar de Representações discursivas por 

horas a fio, mas principalmente, pela compreensão com minhas alterações de humor 

em decorrência do estado de estresse contínuo ao longo desses dois anos.    

Agradeço aos meus colegas de trabalho, sobretudo aos do curso de Língua 

espanhola do CAMEAM / UERN, pela parceria e, principalmente, pela cumplicidade 

que nos caracteriza. 

Agradeço ao grupo de pesquisa em Estudos Aplicados em Línguas 

Estrangeiras (EALE) pelo apoio na realização dessa pesquisa. 

Agradeço a todos os meus colegas do mestrado e, de modo mais especial, a 

Josinaldo, Karoline, Elen, Anne, Layane, Ana Flavia, Kalliani, Nathalia, Damiana, 

Sueilton, Michelle e Marcos Paulo.    

Agradeço a minha orientadora, Profa. Dra. Eliete Queiroz, por toda a paciência 

que tem me dedicado, mas principalmente por me apresentar a Análise Textual dos 

Discursos. 

Agradeço ao Prof. Dr. João Bosco Figueiredo Gomes, ao Prof. Dr. Alexandro 

Teixeira Gomes e a Profa. Dra. Rosângela Alves dos Santos Bernardino, membros da 

banca examinadora, pela decisiva contribuição dada a este trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMO 

 

 

Adam (1999, 2008, 2010a, 2011) constrói a sua Análise Textual dos Discursos (ATD) 
como uma abordagem teórico-metodológica que estuda os gêneros de discurso como 
práticas discursivas institucionalizadas. O interesse da ATD são os encadeamentos 
responsáveis pela construção co(n)textual do sentido, levando em conta que toda 
textualização se inscreve num quadro de um gênero discursivo específico, 
determinado pragmaticamente. Assim, a ATD vai de encontro a uma visão fixista da 
textualidade, que concebe um exterior (contexto) oposto a um interior (fechamento 
estrutural). Ao falar de co(n)texto, a ATD problematiza em suas análises as fronteiras 
da textualidade e da discursividade, assim como as fronteiras da Linguística de Texto 
(LT) e da Análise do Discurso Francesa (ADF). A perspectiva instaurada pela ATD 
permite enxergar a atividade discursiva como uma ação partilhada por um locutor 
(enunciador) e um alocutário (coenunciador) que (re)constroem os enunciados se 
influenciando mutuamente pelas imagens ou esquematizações que projetam de si, do 
outro e do tema tratado (GRIZE, 1990). O presente trabalho segue essa vertente da 
análise textual dos discursos, tomando a Representação discursiva(Rd), uma de suas 
categorias de análise, como objeto de estudo capaz de esclarecer, mediante o exame 
da dimensão textual, esse jogo de imagens envoltas num determinado discurso que 
no texto faz ancoragem. Tratou-se, assim, de (re)construir as representações 
discursivas que o Papa Francisco elabora de si, dos seus alocutários e do tema tratado 
em uma de suas homilias. A homilia em questão foi a proferida na Santa Missa pela 
Evangelização dos Povos, realizada em 7 de julho de 2015, em Quito, no Equador. 
Além dos procedimentos teórico-metodológicos da ATD, considerou-se também as 
contribuições de Grize (1985,1990, 2004), Rodrigues, Silva Neto e Passeggi (2010), 
Rodrigues et al. (2012), Queiroz (2013), entre outros. Os resultados da análise 
evidenciam, em primeiro lugar, que a Rd do tema é construída através de uma rede 
semântica em torno da palavra “unidade” que tem seu sentido dogmático atualizado 
para “união”. Em segundo lugar, a Rd do locutor é projetada em um tom 
congregacional no qual a primeira pessoa do plural é empregada constantemente para 
matizar a representação de um locutor “coerdeiro” da palavra de Deus. E em terceiro 
lugar, a Rd dos alocutários veicula sobretudo a imagem de “irmãos” com matizes 
semânticos equivalentes ao de compatriotas e fiéis, mas também de “coerdeiros” de 
um legado cristão. Tais resultados corroboram a importância de estudos dessa 
natureza porque traz à luz questões textuais discursivas relevantes em corporas 
pouco estudados como são os gêneros típicos do discurso religioso.   
 

Palavras-chave: Análise textual discursiva. Representações discursivas. Homilia. 



 

RESUMEN 

 

 

Adam (1999, 2008, 2010, 2011) elabora su Análisis Textual de los Discursos (ATD) 
como un enfoque teórico y metodológico que estudia los géneros de discurso como 
prácticas discursivas institucionalizados. El interés del ATD son los encadenamientos 
responsables de la construcción co(n)textual de los significados, teniendo en cuenta 
que toda textualización ocurre dentro del marco de un género discursivo específico, 
determinado pragmáticamente. Así, el ATD va en contra de una vista tradicional de la 
textualidad que concibe un exterior (contexto) en oposición a un (cotexto) interior. Al 
hablar de co(n)texto, el ATD discute en su análisis los límites de la textualidad y de la 
discursividad, así como los límites de la Lingüística del Texto (LT) y el Análisis del 
Discurso Francés (ADF). La perspectiva de Adam (2011) permite ver la actividad 
discursiva como una acción compartida por un locutor (enunciador) y un alocutário 
(coenunciador)  que (re)construyen los enunciados bajo las influencias recíprocas de 
las imágenes de ellos mismos, de otros y del tema (GRIZE, 1990). En este trabajo se 
sigue esta línea de análisis textual de los discursos, teniendo la representación 
discursiva (Rd), una de sus categorías de análisis, como objeto de estudio capaz de 
aclarar, mediante el examen de la dimensión textual, este juego de imágenes envuelto 
en determinados discursos, que en el texto se materializa. Así, en este trabajo, se trata 
de la (re)construcción de las representaciones discursivas que el Papa Francisco 
construye de sí mismo, de sus alocutarios y del tema tratado en una de sus homilías. 
La homilía en cuestión, es la proferida en la misa para la Evangelización de los 
Pueblos, celebrada el 7 de julio de 2015, en Quito, Ecuador. Además de los 
procedimientos metodológicos teóricos del ATD, también se considera las 
contribuciones de Grize (1985,1990, 2004), Rodrigues, Silva Neto y Passeggi (2010), 
Rodrigues et al. (2012), Queiroz (2013), entre otros. Los resultados del análisis 
muestran, en primer lugar, que la Rd del tema se construye a través de una red 
semántica alrededor de la palabra "unidad", que tiene su sentido dogmático 
actualizado a la "unión". En segundo lugar, la Rd del locutor se construye  con un tono 
congregacional en el que se utiliza la primera persona del plural constantemente para 
proyectar la representación de un locutor "coheredero" de la palabra de Dios. Y en 
tercer lugar, la Rd de alocutários transmite principalmente la imagen de "hermanos" 
con matices semánticos equivalentes a compatriota y fieles, pero también 
"coherederos" de una herencia cristiana. Estos resultados apoyan la importancia de 
este tipo de estudios, ya que pone de relieve temas sobre texto y discurso en corporas 
poco estudiados como son los géneros típicos del discurso religioso. 

Palabras clave: Análisis Textual Discursiva. Representaciones discursivas. Homilía. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Desde a década de 1960, os estudos sobre texto e discurso colocaram a 

Linguística Textual e a Análise do Discurso em campos opostos, na maioria das vezes 

por razões meramente metodológicas. Contudo, são inegáveis as complexas relações 

que texto e discurso mantêm entre si, ao ponto de alguns pesquisadores enxergarem 

o texto como unidade de conexão dos discursos (BERNÁRDEZ, 1995), ou ainda, 

como um documento no qual se inscrevem as múltiplas possibilidades do discurso 

(GUIMARÃES, 2013).  

O fato é que tais relações entre texto e discurso suscitam grandes discussões 

e embates teóricos nos dias atuais, momento em que vemos surgir uma abordagem 

teórico-metodológica que leva em conta a intersecção dos estudos da Linguística do 

Texto e da Análise do Discurso. Tal abordagem responde pelo nome de Análise 

Textual dos Discursos (ATD) e tem se convertido num exemplo de que a cisão entre 

texto e discurso se apresenta mais como algo procedimental do que factual. Os 

trabalhos desenvolvidos nessa abordagem permitem observar a importância que os 

aspectos da materialidade verbal representam para o entendimento dos discursos que 

fundam um determinado texto e nele fazem ancoragem. 

A proposição de uma análise textual-discursiva por Jean-Michel Adam, de 

forma desvencilhada da gramática de texto e emancipada Análise do Discurso de linha 

francesa, representa a composição de um dispositivo teórico-metodológico cujo foco 

é a produção co(n)textual do sentido, isto é, representa a postulação da separação e 

complementariedade das tarefas e dos objetos de estudo da Análise do Discurso e da 

Linguística Textual.   

No Brasil, as traduções dos textos de Jean-Michel Adam que lançavam as 

bases da ATD podem ser encaradas como o marco inicial dos trabalhos que tomam 

esse direcionamento teórico-metodológico. Dentre essas se destaca a tradução 

realizada no ano de 2008 do livro A linguística Textual: uma introdução à análise 

textual dos discursos 1 , sob a responsabilidade do grupo de pesquisadores da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Maria das Graças S. 

Rodrigues, João Gomes Silva Neto e Luis Passeggi.  

                                                             

1 Título da obra originalμ “Linguistique textuelleμ introduction à l’analyse textuelle des discours”. 
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A partir dessas traduções, foi possível intensificar o desenvolvimento de 

outros trabalhos nessa área, sobretudo trabalhos de teses e dissertações. Geralmente 

esses trabalhos têm se voltado para o estudo da textura e/ou estruturação 

composicional de base, da Representação discursiva e da Responsabilidade 

Enunciativa. Silva Neto (2013, 2014, 2015) tem dedicado boa parte da sua atenção a 

análise composicional de gêneros diversos, tais como boletim de ocorrência, autos de 

inquisição e sentenças, entre outros. Já a análise da Responsabilidade enunciativa 

conta também com importantes trabalhos, tais como os Lourenço e Rodrigues (2013) 

sobre o quadro mediativo de gêneros do discurso jurídico; Santos (2013) sobre 

marcadores enunciativos em redações de vestibular; Gomes (2014) sobre a sentença 

judicial, entre outros.  

Por sua vez, os estudos sobre Representações discursivas têm se voltado 

para diferentes corporas com especial interesse nos elementos linguístico-textuais 

que permitem a reconstrução das representações: Ramos (2011) pesquisou as 

representações dos temas “ficar” e “namorar” em redações de pré-vestibulandos; 

Queiroz (2013) investigou as representações do locutor e dos alocutários no discurso 

político de renúncia;  Aquino (2015) ampliou o escopo dos estudos sobre Rd 

acrescentando a teoria da multimodalidade na sua abordagem sobre o gênero capa 

de revista; para citar só alguns estudos. Como se pode perceber, a perspectiva de 

abordagem proposta por Adam (2008), apesar de ser relativamente nova, tem 

motivado muitos trabalhos. Contudo, muitas das suas potencialidades ainda não 

foram exploradas.  

 O presente trabalho, segue na esteira das investigações sobre 

Representações discursivas. O ponto de partida foi a nossa inquietação por entender 

o funcionamento de objetos de discurso operacionalizados num momento da história 

recente, quando da visita do Sumo Pontífice a Quito, no Equador. Instiga-nos a 

necessidade de compreender como o Papa Francisco constrói textual e 

discursivamente seus objetos de discurso e até que ponto a sua posição política, de 

chefe de estado, e sua posição religiosa, de chefe de uma igreja, constitui 

textualmente esses objetos discursivos.  

Nesse viés, selecionamos como corpus a homilia, um gênero caro para o 

discurso religioso, com raízes tão antigas quanto as histórias narradas na Bíblia Cristã, 

tendo inclusive o próprio Cristo como um dos primeiros homiliastas. Apesar de tão 
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antiga e tão importante, ao longo de sua história foi legada ao segundo plano pela 

Igreja católica, tendo seu lugar restaurado recentemente pelo Concílio Vaticano II.  

Os estudos sobre homilia no âmbito da linguística também são poucos. Em 

nossos levantamentos bibliográficos pudemos identificar três trabalhos que abordam 

a homilia: Matos (2011) que a estuda no âmbito da teologia e utiliza como quadro 

teórico o rastreio de fontes do cristianismo; Pinto (2011) e Castro (2011) estudam a 

homilia sob a perspectiva linguística, sendo que o primeiro investigou questões 

relacionadas a intertextualidade e dialogismo, e o segundo pesquisou questões 

relacionadas à língua, ao texto e ao discurso na perspectiva da Nova Retórica. Tal 

carência de estudos representa uma lacuna que por si só justifica a realização de 

estudos como o que apresentamos. Com efeito, Maingueneau (2008) já apontava a 

defasagem dos estudos sobre o discurso religioso e seus gêneros, salientando que 

tal discurso está particularmente presente no mundo contemporâneo e que urge 

empreender estudos sobre textos dessa esfera social, afim de melhor compreender 

as suas dimensões comunicacional, doutrinal e etnológica.    

No âmbito da ATD, no Brasil, não encontramos nenhum trabalho sobre 

homilia, de modo que a nossa investigação sinaliza a possibilidade de ampliação dos 

estudos na área da Análise Textual dos Discursos, sobretudo porque traz à luz um 

gênero de discurso pouco estudado nessa perspectiva, com um olhar para o discurso 

religioso, pouco explorado de modo geral e, mais particularmente, por essa vertente 

teórico-metodológica. 

 A homilia que compõe o nosso corpus é a que foi proferida pelo Papa 

Francisco na “Santa Missa pela Evangelização dos Povos” realizada no dia 07 de julho 

de 2015, no Parque do Bicentenário, quando da passagem de sua comitiva em viagem 

apostólica na cidade de Quito, Equador. A escolha dessa homilia em particular, se deu 

por duas razões: primeiro, porque foi proferida na primeira viagem apostólica do Papa, 

único hispano-americano da história dos pontificados, à América Hispânica, tendo sido 

marcada por polêmicas de cunho geopolítico e político ideológico; segundo, porque, 

na ocasião, a Bolívia pleiteou publicamente o favorecimento do Papa em disputas 

territoriais com o Chile cuja resposta foi um apelo de Francisco ao diálogo sem 

beligerância entre países irmãos. Segundo os especialistas em diplomacia, o teor da 

homilia proferida na “Santa Missa pela Evangelização dos Povos” continha uma 

réplica a essa e a outras disputas, ao pregar a união dos povos. 
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Dessa forma, o contexto geopolítico no qual ocorreu a referida viagem 

apostólica condicionou as escolhas do Papa quando da operacionalização de seus 

objetos de discurso. Daí o nosso interesse em investigar a construção textual-

discursiva de tais objetos de discurso sob o prisma das Representações discursivas 

projetadas na homilia em questão. Portanto, o nosso objetivo é analisar as 

representações discursivas que o Papa Francisco constrói de si, do tema da homilia, 

e dos seus alocutários. Para tanto, partimos da reconstrução do plano de texto dessa 

homilia para em seguida procurar compreender como se constroem essas 

representações.  

O percurso realizado ao longo dessa investigação se iniciou com um breve 

panorama sobre a história da linguística textual, tendo por objetivo situar os trabalhos 

de Adam (1999, 2008, 2010, 2011). Finalizando este primeiro capítulo, tratamos de 

maneira geral sobre os níveis e categorias de análise da ATD, para em seguida nos 

dedicarmos especificamente ao nível da análise semântica e da categoria de análise 

Representação Discursiva. No segundo capítulo, caracterizamos a pesquisa, 

contextualizamos nosso objeto de estudo e tecemos algumas considerações teórico-

metodológicas sobre o gênero homilia e o discurso religioso.  E finalmente, nos 

debruçamos sobre o nosso corpus de análise para reconstruir, no primeiro tópico, o 

plano de texto, e nos tópicos seguintes, as representações discursivas do tema, do 

locutor e dos alocutários.   
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2 A ANÁLISE TEXTUAL DOS DISCURSOS: UMA TEORIA DO CONJUNTO 
 

 

A Linguística do Texto ou Linguística Textual (LT) se desenvolveu como ramo 

da linguística a partir de diferentes correntes teóricas que trataram as unidades 

textuais à luz de suas concepções particulares.  As diferentes abordagens avançaram 

em uma escala ascendente no estudo das unidades textuais, partindo de mecanismos 

interfrásticos, para os transfrásticos e finalmente ao texto como unidade mínima de 

análise. Em vários momentos de sua história evolutiva, a LT apresentou várias 

concepções de texto, sendo este tomado como unidade mínima de análise, ora 

focalizando as microestruturas da base textual, ora buscando alcançar unidades de 

análise mais amplas que pudessem dar conta da totalidade significativa configurada 

como unidade complexa de comunicação. 

 A visão atual que repousa sobre a Linguística do Texto é a de uma “linguística 

discursiva”, segundo afirmam Paveau e Sarfati (2006, p. 191), por se fundamentar 

“sobre a dimensão transfrástica dos enunciados”. Por isso, o que pretendemos com 

este capítulo é fazer um breve excurso partindo dos principais estágios pelos quais a 

Linguística do Texto passou desde sua origem até os dias atuais, momento de uma 

maior aproximação entre as análises textuais e discursivas.  

Nesse capítulo, tomaremos como fio condutor de nossas breves discussões 

as diversas concepções de texto que a LT utilizou desde sua origem, para então 

tratarmos com mais ênfase uma das interfaces atuais dessa disciplina: a Análise 

Textual dos Discursos (ATD). Adam (1999, 2008, 2010b, 2011) em suas últimas obras 

sistematizou um modelo teórico-metodológico para uma análise da dimensão textual 

de diferentes discursos. Para tanto, o passo fundamental foi o de renunciar à 

dissociação entre texto e discurso que ele próprio defendia em seus primeiros 

trabalhos. Para Adam (2011) o objeto texto é tão complexo que demanda recurso a 

diversas teorias: 

 

 

O texto é certamente um objeto empiricamente tão complexo que sua 
descrição poderia justificar o recurso a diferentes teorias, mas é de 
uma teoria desse objeto e de suas relações com o domínio mais vasto 
do discurso em geral que temos necessidade, para dar aos 
empréstimos eventuais de conceitos das diferentes ciências da 
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linguagem, um novo quadro e uma indispensável coerência. (ADAM, 
2011, p. 25) 

 Dessa forma, veremos que a nova perspectiva instaurada por Adam (2011) 

concebe não apenas o texto, mas também o discurso em novas categorias cuja 

análise demandaria uma teoria do conjunto que, ao fim e ao cabo, se baseia na tese 

da confluência da dimensão discursiva, entendida como ação, em direção ao texto. 

Nas palavras do próprio Adam (2011, p. 60), pensar uma teoria do texto nessas 

dimensões justifica “a ligação com a análise dos discursos” tendo em vista o laço que 

une a LT e a Análise do Discurso (AD)μ as “práticas discursivas institucionalizadas”, 

entendidas como “gêneros de discurso” e consideradas no viés da interdiscursividade, 

em face de sua determinação histórica. 

Assim, repensando a LT e a AD, Adam (2011) se desvencilha da visão da 

Linguística em si como uma “ciência-piloto” das ciências humanas e sociais, mas 

assevera que a linguística: 

 

 

[...] tem ainda muita a dizer sobre os textos, e seu poder hermenêutico 
permanece inteiro, sobretudo se ela consentir em abrir-se às 
disciplinas que, da Antiguidade até nossos dias, têm o texto como 
objeto (retórica e poética, estilística, filologia e hermenêutica, teoria da 
tradução e genética textual, análise de dados textuais ou análise de 
textos em computador, sem esquecer a história do livro e as diversas 
semióticas). (ADAM, 2011, p. 25).  

 

 

Como podemos ver, o criador da ATD espera da Linguística, de maneira geral, 

uma maior abertura para outras disciplinas que estudam o texto. E o próprio           

Adam (2011, p. 25), de sua parte, contribui para essa abertura ao propor “uma 

resposta à demanda de proposições concretas sobre a análise de textos” ao mesmo 

tempo em que apresenta “uma reflexão epistemológica e uma teoria do conjunto”.  

Nos tópicos seguintes, demonstraremos os principais aspectos da proposta 

de Adam (2011), empreendendo, no primeiro subtópico, um excurso das origens às 

tendências atuais da LT; no segundo tópico, uma abordagem dos níveis de análise 

que a ATD atrai para si; e no terceiro tópico, uma focalização no Nível da Análise 

Semântica (N6) e nas suas categorias teóricas que são caras ao nosso estudo.  
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2.1 A ANÁLISE TEXTUAL INSCRITA ENTRE A LINGUÍSTICA DE TEXTO E A 

ANÁLISE DO DISCURSO  

 

O linguista, filólogo e professor Eugenio Coseriu é apontado por muitos 

estudiosos como responsável por cunhar as expressões Linguística do texto e 

Linguística textual. De fato, é possível verificar o registro da primeira expressão no 

seu artigo Determinación y entorno: dos problemas de una lingüística del hablar, 

publicado em 1956 em Romanistisches Jahrbuch, durante o seu exílio no Uruguai e 

depois recompilado em seu livro Teorías del linguaje y lingüística General. Já a 

segunda, figura como título do seu livro de 1980: a linguística textual.  

No artigo de 1956, o autor introduz sua linha de raciocínio pontuando a visão 

estreita que a perspectiva saussuriana do Curso de Linguística Geral impunha à 

linguística como “ciência da língua” em detrimento da fala (COSERIU, 1973, p. 282). 

Através da crítica a essa visão reducionista é que o autor aponta a necessidade de 

uma “linguística da fala” ou “linguística da parole” que desse conta da linguagem e de 

seus reais objetos. Assim, seria cabível perguntar, segundo o autor, da necessidade 

de uma linguística da fala, problematizando a questão da seguinte formaμ “A própria 

língua, que coisa ela é senão um aspecto da fala? ”2 (COSERIU, 1973, p. 284). 

Partindo desse questionamento, Coseriu (1973) apresenta sua teoria da 

“determinação” (conjunto de operações), apoiada na noção de entorno ou “situação” 

(instrumentos circunstanciais da atividade linguística), através da qual constrói os 

alicerces do que mais tarde ele chamaria de linguística do texto, uma linguística que 

inverte o primado da língua sobre a fala e que, em sentido estrito, seria: 

 

 

[...] uma linguística descritiva, uma verdadeira gramática da fala. E, 
precisamente, uma gramática indispensável tanto para a interpretação 
sincrônica e diacrônica da língua, como para a análise dos textos. [...] 
a análise dos textos não pode ser feita com exatidão sem o 
conhecimento da técnica da atividade linguística, pois a superação da 
língua que dá em todo discurso só pode ser explicada pelas 
possibilidades da fala. (COSERIU, 1973, p. 297)3  

                                                             

2 Tradução nossa de: “La lengua misma, ¿qué otra cosa es si no un aspecto del hablar?” 
3  Tradução nossa de: “[...] una lingüística descriptiva, una verdadera gramática del hablar. Y, 
precisamente, una gramática indispensable tanto para la interpretación sincrónica y diacrónica de la 
lengua como para el análisis de los textos. […] en análisis de los textos no puede hacerse con exactitud 
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Como se pode ver, as bases da Linguística Textual de Coseriu (1973) era 

promissora posto que considerava a linguagem integral, isto é, entendida numa visão 

que superava a dicotomia autoexcludente língua versus fala e a considerava em todos 

os seus aspectos. A visão do “entorno” coseriuniano dá prova disso, posto que remetia 

à noção de “situação”, termo que preferimos utilizar em nossa tradução livre, mas 

também de “circunstância” ou plano de “fundo” ou até mesmo de “contexto” em face 

do olhar mais abrangente com o qual Coseriu (1973) enxergava a língua falada: 

embreada nas circunstâncias de sua ocorrência.  

Até mesmo quando postulava uma gramática da fala, Conseriu (1973) deixava 

patente a sua visão transfrástica, bem próxima de um olhar pragmáticoμ “a linguagem 

se dá concretamente como atividade, ou seja, como fala. [...] Mais ainda, só porque 

se dá como atividade é que pode ser estudada como produto”4 (COSERIU, 1973, p. 

284). E ao finalizar seu raciocínio em torno de uma linguística da fala, o autor concluía: 

“no âmbito particular, a fala como produto é, justamente, o texto”5(Idem, ibidem) 

 Apesar dessas concepções pioneiras e tão prolíficas lançadas num ensaio de 

sete páginas escrito durante seu exílio no Uruguai, Conseriu (1973) abandona seu 

projeto de uma linguística da fala ou linguística textual por um bom tempo, passando 

a retomá-lo somente na década de 1970 como resposta à Linguística de Texto de 

vertente alemã.  

No hiato entre a origem do termo, em 1956, até o seu início como disciplina, 

de 1960 em diante, a Linguística Textual se desenvolveu fortemente com grandes 

investigadores na Holanda, na Áustria, na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, 

na Suíça, na Espanha, mas principalmente na Alemanha onde ocorreu um verdadeiro 

“boom” de trabalhos na área (FÁVERO, 2012, p. 225). Não há como fazer qualquer 

excurso, mesmo que breve como o nosso, sem fazer referência a tradição alemã, e 

assim o faremos.  

Já tendo falado da origem dos estudos, partiremos ao exame das fases pelas 

quais passou a disciplina, tomando como fonte o percurso histórico traçado por Koch 

(2015), mas sobretudo a visão francesa desse mesmo trajeto contado por Peveau; 

                                                             

sin el conocimiento de la técnica de la actividad lingüística, pues la superación de la lengua que se da 
en todo discurso sólo puede explicarse por las posibilidades universales del hablar.” 
4  Tradução nossa deμ “El lenguaje se da concretamente como actividad, o sea, como habla. [...] Más 
aún, sólo porque se da como actividad puede estudiarse también como producto.” 
5 Tradução nossa de: “En lo particular, el habla como producto es, justamente, el texto.” 
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Sarfati (2006), na tentativa de melhor enquadrar os trabalhos de Adam (1999, 2008, 

2010b, 2011). 

Koch (2015) relembra, na primeira parte do seu livro “Introdução à linguística 

textualμ trajetória e grandes temas”, o percurso da Linguística Textual (LT) desde a 

sua primeira fase, na década de 1960, até chegar nas tendências atuais e nas suas 

perspectivas futuras. A autora destaca desde a introdução dessa obra o fio condutor 

das mudanças de rumo que a LT empreendeu sem com isso perder o seu objeto de 

estudo característico: o texto. Para Koch (2015, p. 11), seria óbvio definir a LT como 

“ramo da Linguística que toma o texto como objeto de estudo” se as diferentes 

concepções do objeto “texto” não tivessem acarretado direcionamentos diferentes nos 

estudos ao longo da sua trajetória evolutiva. Ao fim e ao cabo, foi a cambiante 

concepção de texto que conduziu as diferentes fases dos estudos da Linguística de 

Texto. 

Segundo a autora, a fase inicial ou fase interfrástica dos estudos começou 

aproximadamente na segunda metade da década de 1960 e seguiu até a metade da 

década de 1970. Nessa fase, a perspectiva saussuriana, a perspectiva gerativista e a 

perspectiva funcionalista da linguagem, direcionavam a visão sobre o objeto “texto” 

tendendo a considerá-lo como “frase complexa”, “signo linguístico primário”, “ cadeia 

de pronominalizações ininterruptas”, “sequência coerente de enunciados”, “cadeia de 

pressuposições”, etc. (Cf. KOCH, 2015, p. 19).  

Seguindo esse viés imanente dos estudos, a textualidade   estaria garantida 

pelos mecanismos interfrásticos, isto é, pelos mecanismos que concatenavam de 

forma coesa as frases de um texto, sendo, portanto, elementos constantes do sistema 

de uma língua e de seu repertório gramatical. Era do interesse da LT o estudo das 

relações referenciais entre enunciados (anáforas e catáforas em perspectiva 

endofórica, relação tema/rema, ordem das palavras, etc.).  

Como se pode perceber, o surgimento da Linguística de Texto se dá num 

contexto epistêmico “dominado pela linguística da frase”, como afirmam Paveau e 

Sarfati (2006, p. 192), cujos estudos seguiam orientações diversificadas “ora 

estruturalista ou gerativista, ora funcionalista” (KOCH, 2015, p. 19). Contudo, o ponto 

alto da fase inicial da LT ocorreu quando os pesquisadores despertaram para a 

insuficiência da frase e partiram para uma análise transfrástica, isto é, para uma 

análise que superasse os limites da frase e tentasse dar conta de fenômenos 

transgressores do limite frástico. Os estudos alemães citados por Koch (2015, p. 20) 
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tais como os de Isenberg (1968) sobre anáfora de tipo associativo nas quais algumas 

ocorrências possuíam natureza exofórica, assim como os estudos franceses citados 

por Peveau e Sarfati (2006, p. 192) da área da semiótica literária, tais como os da 

Escola de Paris que por sua vez elaboraram igualmente um objeto cujas dimensões 

ultrapassavam os limites da frase, são bons exemplos de análises transfrásticas. 

Apesar desses estudos, Paveau e Sarfati (2006) fazem questão de destacar que: 

 

 

A abordagem das unidades transfrásticas, i. e., unidades superiores à 
frase, é um fenômeno de origem americana, pois a linguística europeia 
esteve principalmente constituída sob o postulado saussuriano do 
primado da língua que teve como efeito, até os anos 1970, 
desconsiderar os textos e os discursos, i.e., as unidades superiores a 
frase. (PAVEAU; SARFATI, 2006, p. 191) 

 

 

Contrariamente aos europeus, os norte-americanos em seus estudos 

buscaram os limites frásticos. São exemplos desses estudos transfrásticos de que 

falam Paveau e Sarfati (2006), os trabalhos de Harris (1951) e Pike (1955).  Mas, 

apesar da crescente consciência de que era necessário transcender a frase, ainda 

perdurava a ideia de que as unidades superiores à frase teriam a mesma natureza 

organizativa que a própria frase apresentava, ou seja, se até esse momento o texto é 

concebido como um mero segmento superior a frase (um simples conjunto de frases 

minimamente coesas), as leis que regem a frase também devem reger o texto. Surge 

daí, portanto, a necessidade de construir gramáticas de texto a exemplo do que se 

fazia com as gramáticas baseadas na frase, mas que tentasse dar conta dos 

fenômenos transfrásticos. Segundo Koch (2015), a agenda dos gramáticos de texto 

consistia em: 

 

 

a) verificar o que faz com que um texto seja um texto, ou seja, 
determinar seus princípios de constituição, os fatores responsáveis 
pela coerência, as condições em que se manifesta a textualidade; 
b) levantar critérios para a delimitação de textos, já que a completude 
é uma de suas características essenciais; 
c) diferenciar as várias espécies de textos. (KOCH, 2015, p. 21) 
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Dessa forma, as gramáticas de texto têm, evidentemente, uma base 

gerativista, apesar de não ser uma empresa exclusiva de pesquisadores gerativistas. 

Os postulados chomiskyanos influenciaram desde a forma de descrever as regras e 

categorias das gramáticas de texto (focada na combinação da unidade T, o texto, em 

relação a L, uma língua específica) até o estabelecimento do conceito de 

“competência textual” (a habilidade de reconhecer um texto e distingui-lo de um 

amontoado incoerente de enunciados), por analogia à “competência linguística” do 

gerativismo. Questões relativas a coesão e a (in)coerência terão especial relevância 

nos estudos. 

O interessante a se perceber é que a orientação ascendente da análise 

textual, partindo das unidades menores para as unidades maiores através da 

composição, foi substituída pela orientação descendente: partindo da unidade maior, 

o texto, tomado como unidade básica, para as unidades menores através da 

segmentação. A descrição das unidades menores se daria na perspectiva do todo, 

portanto, sendo segmentadas sem perder a sua “função textual”, já que o texto nesse 

viés é agora concebido como “signo linguístico primário” e as unidades menores 

“signos parciais” (KOCH, 2015, p. 22). 

Portanto, a culminância dessa fase inicial da Linguística de Texto se deu com 

a produção das gramáticas textuais. Koch (2015) cita Weinrich, Petöfi e van Dijk como 

pesquisadores que levaram a cabo essa empreitada. Sobre esse momento da 

linguística textual, Jean-Michel Adam assevera que o caráter gramatical e 

tipologizante dos estudos não deu conta da complexidade do objeto. Ao definir o 

verbete “texto” no Dicionário de Análise do Discurso (CHARAUDEAU; 

MAINGUENEAU, 2004, p. 467), Adam afirma que o fracasso de tais estudos se deu 

porque: 

 

 

O texto revelou ser uma unidade muito complexa, para ser fechada 
em tipologias e para que só a coesão ou coerência linguística possam 
dar conta daquilo que faz sua unidade. Se existem regras de boa 
formação, estas regras são certamente relativas aos gêneros de 
discurso, ou seja, às práticas sociodiscursivamente reguladas.  

      

 

 De fato, os trabalhos de Jean-Michel Adam da década de 1980 apontavam 

para a impossibilidade de partir dos modelos gerativos de frases para construir 
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modelos gerativos de textos. Para Adam (2010a, p. 8), a simples substituição do 

“núcleo F [frase] por T [Texto]” não seria suficiente para lograr um modelo que 

comprovasse a definição de T como “n-túplos ordenados de frases”.  Dizendo de outro 

modo, a relação todo e parte, existente entre o texto e a frase, não deve significar 

necessariamente o mesmo tipo de relação que “cada uma das unidades subfrásticas” 

mantém com seus segmentos imediatos. (Cf. SOUTET, 2005 apud ADAM, 2010a, p. 

8). Essas reflexões que Adam desenvolve na década de 1980 têm como precursores 

os trabalhos de teóricos que promoveram uma guinada pragmática nos estudos do 

texto.  

O olhar dirigido para além das questões sintático-semânticas começa a surgir 

a partir da segunda metade da década de 1970. Segundo Koch (2015, p. 27), a 

pesquisa em Linguística Textual adquire nova perspectivaμ “já não se trata de 

pesquisar a língua como sistema autônomo, mas, sim, o seu funcionamento nos 

processos comunicativos de uma sociedade concreta”. Nessa segunda fase da 

Linguística Textual, os estudos seguiram a tendência que se convencionou chamar 

de “virada pragmática”. 

É importante destacar que tal “virada pragmática” se deu em duas direçõesμ 

dos estudos pragmáticos para a linguística e, ao contrário, dos estudos linguísticos 

para os estudos pragmáticos. Paveau e Sarfati (2006, p. 215) destacam que as 

origens intelectuais dos estudos pragmáticos não tinham “nenhuma relação com a 

reflexão linguística”, por serem originários dos estudos filosóficos. Os referidos 

autores asseveram que até mesmo no avançar de suas trajetórias, quando a 

pragmática se fundiu e se confundiu com a linguística, a base dessa mistura foi a 

filosofia, ainda que fosse a filosofia da linguagem.  

Com efeito, foi preciso que, de um lado, os estudos filosóficos se abrissem 

para “as questões da linguagem e de suas funções” para então ocorrer uma “virada 

linguística” dos estudos pragmáticos (Cf. PAVEAU; SARFATI, 2006, p. 215). Assim 

como, de outro lado, foi necessário que os estudos linguísticos se abrissem para a 

concepção da linguagem como “comunicação/interação humana” e só então 

promovesse uma “virada pragmática” dos estudos linguísticos (Cf. KOCH, 2015, p. 

27). 

A filosofia da linguagem, mais especificamente a Filosofia da Linguagem 

Ordinária da Escola de Oxford, contribuiu com a teoria da performatividade e dos atos 

de fala para os estudos da pragmática linguística. Os trabalhos de Austin (1996) e 
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posteriormente as reformulações de seu discípulo Searle (1994) foram decisivas para 

compreender a língua como “uma forma específica de comunicação social, da 

atividade verbal humana, interconectada com outras atividades (não linguísticas) do 

ser humano” (KOCH, 2015, p. 28). 

No âmbito da Linguística Textual, a perspectiva pragmática levou os 

pesquisadores a não mais ver os textos como “produtos acabados, que devem ser 

analisados sintática ou semanticamente”, passando a ser considerados como 

“elementos constitutivos de uma atividade complexa” ou como “instrumentos de 

realização de intenções comunicativas e sociais do falante” (HEINEMANN, 1982, p. 

27). Dessa forma, o olhar pragmático sobre o texto visava a procura de “conexões 

determinadas por regras, entre textos e seu contexto comunicativo-situacional” 

(KOCH, 2015, p. 27). 

Desenvolveram trabalhos importantes nessa perspectiva, estudiosos como 

Wunderlich, Schmidt, Motsch, van Dijk, entre outros citados por Koch (2015, p.31). A 

autora inclusive retoma um resumo de Heinsemann e Viehweger (1991) sobre os 

principais pressupostos da linguística pragmática, quais sejam: 

 

 

1) usar uma língua significa realizar ações. A ação verbal constitui uma 
atividade social, efetuada por indivíduos sociais, com o fim de realizar 
tarefas comunicativas, ligadas com a troca de representações, metas 
e interesses. [...] 
2) a ação verbal é sempre orientada para os parceiros da 
comunicação, portanto é também ação social, determinada por regras 
sociais. 
3) a ação verbal realiza-se na forma de produção e recepção de textos. 
Os textos são, portanto, resultados de ações verbais/complexos de 
ações verbais/estruturas ilocucionais, que estão intimamente ligadas 
com a estrutura proposicional dos enunciados. 
4) a ação verbal consciente e finalisticamente orientada origina-se de 
um plano/estratégia de ação. [...] estabelece-se, pois, uma hierarquia 
entre os atos de fala de um texto, dos mais gerais aos mais 
particulares. Ao interlocutor cabe, no momento da compreensão, 
reconstruir essa hierarquia. 
5) os textos deixam de ser examinados como estruturas acabadas 
(produtos), mas passam a ser considerados no processo de sua 
constituição, verbalização e tratamento pelos parceiros da 
comunicação. (KOCH, 2015, p. 31). 
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Tais pressupostos retomados por Koch (2015) são de fundamental 

importância não só para os estudos empreendidos nessa época, segunda metade e 

final da década de 1970, mas também para as perspectivas teóricas futuras. Veremos 

que os estudiosos do texto têm forte influência dessa perspectiva na concepção do 

que virá a ser chamado de pragmática textual, uma orientação que incorpora boa parte 

desses pressupostos e acrescenta elementos da perspectiva cognitiva desenvolvida 

a partir da década de 1980.  

Jean-Michel Adam, por exemplo, nas décadas 1980, 1990 até os dias atuais, 

desenvolve sua visão da Linguística de Texto tomando por base alguns desses 

pressupostos pragmáticos: a noção de língua como ação verbal que promove a troca 

de representações, metas e interesses; a concepção dessa ação verbal como 

produção e recepção de textos orientados por valores ilocucionais e estruturados na 

forma de proposições enunciadas; a noção de plano de texto concebido ao modo de 

uma hierarquização de atos de fala do texto construídos na produção textual e 

passíveis de (re)construção na recepção textual; entre outros. 

Antes, porém, foi preciso operar uma “virada cognitiva” nos estudos. A partir 

da década de 1980, a terceira fase da Linguística Textual passou a se preocupar com 

os processos de ordem cognitiva, sobretudo devido à consciência de que os atos 

verbais sempre são acompanhados de “modelos mentais de operações e tipos de 

operações” (KOCH, 2015, p. 34).   

O próprio van Dijk das gramáticas de texto passou a se ocupar de uma 

pragmática do discurso, no início da década de 1980, tornando-se um dos grandes 

responsáveis pela virada pragmática, assim como teve grande relevância nos estudos 

de cunho cognitivista. Contudo, a obra de Beaugrande e Dressler (2005) foi o marco 

inicial da perspectiva cognitiva, trazendo uma concepção do texto como um constructo 

originado de múltiplas operações cognitivas interligadas ou como “um documento de 

procedimentos de decisão, seleção e combinação”. Segundo a perspectiva cognitiva, 

caberia à Linguística Textual: 

 

 

Desenvolver modelos procedurais de descrição textual capazes de dar 
conta dos processos cognitivos que permitem a integração dos 
diversos sistemas de conhecimento dos parceiros da comunicação, na 
descrição e na descoberta de procedimentos para sua atualização e 
tratamento no quadro das motivações e estratégias de produção e 
compreensão de textos. (KOCH, 2015, p. 34) 
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Destarte, a descrição textual a partir de modelos procedurais ligados à 

sistemas de conhecimento é a tônica dos estudos. A abordagem de pelo menos quatro 

grandes sistemas de conhecimento era necessária para entender o processamento 

textual, são eles os conhecimentos: linguístico, enciclopédico, interacional e o 

concernente aos modelos textuais globais.   Nesse aspecto, van Dijk (1980) dará 

grande contribuição com os seus “modelos episódicos ou de situação”, segundo os 

quais as estruturas complexas de conhecimentos representam as vivências diárias 

em sociedade e servem como base de formação dos processos conceituais.  

Na teoria dos modelos de van Dijk (1980), o conhecimento é socialmente 

determinado e vivencialmente adquirido, primeiramente em situações particulares, e 

posteriormente, quando ocorrem repetições de experiências do mesmo tipo, se 

tornam modelos generalizados, fruto de abstrações. Assim, de uma parte, é possível 

destacar características não textuais que interferem no processamento do texto: 

objetivos, convicções, conhecimento de mundo dos usuários de uma língua, entre 

outras características. E de outra parte, no que se refere ao processamento textual, 

as noções de superestrutura, macroestrutura e microestrutura possibilitaram falar de 

estratégias cognitivas de abordagem do texto, sendo que: 

 

 

O conhecimento sobre estruturas ou modelos textuais globais é aquele 
que permite aos falantes reconhecer textos como exemplares de 
determinado gênero ou tipo. Envolve, também, conhecimentos sobre 
as macrocategorias ou unidades globais que distinguem os vários 
tipos de texto sobre a sua ordenação ou sequenciação 
(superestruturas textuais), bem como sobre conexões entre objetivos, 
bases textuais e estruturas textuais globais. (KOCH, 2015, p. 37)   

 

 

No bojo do modelo de van Dijk (1980), as estratégias são, portanto, “hipóteses 

operacionais eficazes” levantadas passo a passo no processamento textual por parte 

do usuário de uma língua em relação a aspectos estruturais e de significação de um 

texto ou de partes dele. 

Como se pode ver, a virada cognitiva representou um novo olhar sobre texto 

e consequentemente uma nova fase no estudo da Linguística Textual. Os iniciadores 

dessa virada, Beaugrande e Dressler (2005), seguiram nos estudos cognitivistas 
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tentando descobrir o que faz com que um texto seja um texto e partiram, então, para 

o estudo da textualidade e de seus critérios. Esses iniciadores tiveram os estudos 

revistos posteriormente pela perspectiva interacionista sociocognitiva, na qual a 

separação clássica dos fenômenos cognitivos entre interioridade e exterioridade foi 

questionada. O aspecto social passou a ter igual relevância junto ao aspecto mental, 

já que “muito da cognição acontece fora das mentes, e não somente dentro delas” 

(KOCH, 2015, p. 42), ou seja, a cognição é um fenômeno de grande interconexão 

entre o interno e o externo ao mundo mental. 

Com a modificação do olhar cognitivo a partir do acréscimo da perspectiva 

sociointeracional, o texto passou a ser um lugar do diálogo em que a interlocução é 

construída por atores sociais que representam suas concepções e também são 

representados na materialidade textual. O interesse por essa orientação interacional 

fez surgir várias questões para o estudo da Linguística Textual, dentre elas se 

destacam questionamentos sobre a referenciação, a dêixis textual, o processamento 

sociocognitivo do texto, os gêneros de discurso, entre outras problemáticas que 

ocupam os estudos até os dias de hoje. 

Segundo Koch (2015, p. 164), nos dias atuais a Linguística de Texto adota 

uma concepção interativa de base sociocognitiva e caminha para o futuro 

estabelecendo diálogos com as demais ciências, transformando-se numa “ciência 

integrativa”. Assim sendo, a principal característica da Linguística Textual atual é estar 

se tornando um ambiente multi e transdisciplinar que busca dar conta do texto 

enquanto um objeto complexo e multifacetado.  

Um desses diálogos atuais travados pela Linguística Textual que 

particularmente nos interessa é o que se desenvolve com a Análise do Discurso. O 

olhar de Beaugrande (1997) ainda no final da década de 1970 já antecipava o que 

vemos na atualidade. Segundo ele “a linguística de texto é provavelmente melhor 

definida como o subdomínio linguístico de uma ciência transdisciplinar do texto e do 

discurso”, ou seja, a linguística de texto vem construindo relações com a Análise do 

Discurso de uma tal maneira que alguns linguistas passaram a pensar nas duas 

disciplinas como domínios complementários. Paveau e Sarfati (2006), por exemplo, 

concebem a Linguística Textual e a Análise do Discurso, juntamente com a Semântica 

de Textos, sob a mesma “etiqueta” de linguísticas discursivas. 

Dessa forma, a visão atual da LT sobre o texto traz consigo uma maior ou 

menor imbricação com a noção de discurso, conforme os estudiosos reputem 
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necessário aproximar/distanciar esses entes para o enquadre de determinado 

fenômeno em estudo. Fiorin (2012), por exemplo, reconhece a divergência entre os 

linguistas em relação a essa questão, mas postula a necessidade de distinguir texto e 

discurso linguística e translinguisticamente:  

 

 

A distinção entre texto e discurso é necessária porque os 
procedimentos de discursivização são diversos dos de textualização, 
porque eles são objetos que têm modos de existência semiótica 
diversa: um é do domínio da atualização, o outro, do da realização. 
Um é da ordem da imanência, o outro da manifestação: o texto é a 
manifestação do discurso por meio de um plano da expressão, o que 
significa que um mesmo discurso pode ser manifestado por textos 
diversos. (FIORIN, 2012, p.162) 

 

 

De fato, as características citadas por Fiorin (2012) são pertinentes para a 

distinção entre texto e discurso, mas o próprio autor reconhece em seu ensaio que 

paralelo a essas características distintivas existem outras tantas que pontuam a 

convergência: ambos constituem um todo organizado de sentido delimitados por dois 

brancos; ambos supõem uma organização transfrástica, porque na construção de 

sentidos mobilizam estruturas de ordem superiores a da frase; ambos tem dimensão 

ilimitada devido a recursividade da linguagem; ambos são produtos da enunciação; 

etc. (FIORIN, 2012)  

Tendendo à convergência, Guimarães (1992, p. 14) aproxima esses dois 

entes quando postula que “texto e discurso são sinônimos de processo que engloba 

as relações sintagmáticas de qualquer sistema de signos”. Embora nos seus trabalhos 

mais recentes a referida autora adote uma posição dialética, ainda é nítida a tendência 

à aproximação: 

 

 

É preciso lembrar que as ciências da linguagem distinguem texto e 
discurso. Nessa opção pela distinção, considera-se o texto uma 
produção formal resultante de escolhas e articulações feitas pelo 
produtor do texto – este amparado pelos recursos do sistema 
linguístico. O discurso não é outra coisa senão esse mesmo texto, 
que, no entanto, se discursiviza na medida em que o seu analista 
busca intenções não explicitadas, ou seja, a ideologia que move o 
autor na elaboração do texto. (GUIMARÃES, 2013, p. 126, grifos da 
autora.)  
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Como podemos ver, Guimarães (2013) tende a aproximar texto e discurso, ao 

mostrar que se há uma linha divisória, ela é muito tênue. A autora postula tanto um 

direcionamento do discurso ao texto, quando aquele se materializado neste a partir 

de escolhas e articulações linguísticas; quanto um direcionamento do texto ao 

discurso, na medida em que aquele se “discursiviza” em face das intenções não 

explicitadas (ideologias) por parte do autor que infiltram a elaboração textual e, mesmo 

in absentia, se permitem subjazer, deduzir ou inferir. 

Sem sombra de dúvidas, a perspectiva que Jean-Michel Adam propõe com os 

seus últimos trabalhos avança nessa direção da maior articulação entre os estudos 

textuais e discursivos. Além dos pontos pró convergência citados por Fiorin (2012) e 

Guimarães (1992, 2013), Adam (2011) elenca outro muito importante: a natureza 

híbrida (textual e discursiva) dos gêneros de discurso. Ao pensar uma análise textual 

de discursos, o referido autor promove algumas reformulações:  

 

 

[...] alguns falam de “discurso” e de análise de discurso, outros falam 
de “texto” e de análise textual. Apesar de as duas nascerem nos anos 
1950, a linguística de texto e a análise do discurso não têm a mesma 
origem epistemológica nem a mesma história. Entre meus Éléments 
de linguistique textuelle (1990) e Linguistique textuelle. Des genres de 
discours aux textes (1999), a evolução teórica e metodológica mais 
importante veio da renúncia à descontextualização e à dissociação 
entre texto e discurso que meu ensaio de 1990 ainda preconizava. 
(ADAM, 2011, p. 24) 

 

 

Mediante essa renúncia da dissociação para abraçar a convergência entre 

texto e discurso é que o autor passa a pensar os gêneros de discurso como elos que 

ligam esses dois elementos e que por isso possuem uma natureza híbrida, dotada de 

características textuais e discursivas. Face a isso, inclusive, é que os gêneros ocupam 

o centro de um modelo teórico-metodológico integrativo que aloca a Linguística do 

Texto no interior do campo mais vasto da Análise do Discurso (ADAM, 2011, p. 25). A 

esse respeito vale destacar a interpretação de Queiroz (2013, p. 36) para quem os 

gêneros são “a (inter)mediação da análise textual e discursiva, já que o gênero não 

existe sozinho, ele existe para ser analisado, tendo em vista um conjunto de textos”.  

Assim, a visão que Adam (2011, p. 52) propõe sobre os gêneros textuais ou 

discursivos propicia, não uma oposição e uma complementariedade dos conceitos de 
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texto e discurso, mas sim uma visão de que “esses dois conceitos se sobrepõem e se 

cruzam em função da perspectiva de análise escolhida”.    

As consequências dessa maior aproximação se mostram nas ressignificações 

de categorias de ambas as disciplinas para poder dar conta de uma abordagem 

metodológica integrativa. Na Análise do Discurso Francesa (ADF), por exemplo, a 

noção de discurso como “efeitos de sentidos” é concebido no interior das “formações 

discursivas” (FD) que são sistemas de determinações capazes de amarrar o sujeito 

ao que ele pode e deve dizer numa posição dada e numa conjuntura dada, inclusive 

articulando a forma como vai ser dito: uma arenga, um sermão, um panfleto, etc. 

(HAROCHE, HENRY, PÊCHEUX, 1971, p. 102). 

Na perspectiva de Adam (2011), o sujeito assujeitado ideologicamente é 

substituído por um sujeito pragmático e intencional a quem cumpre agir na linguagem 

e pela linguagem. Se para a ADF a linguagem é puramente ideológica, para           

Adam (2011, p. 61) a linguagem é ideológica na medida em que é histórica, mas 

também é indissociável da ação, motivo pelo qual o autor defenda que os textos 

surgem numa “formação sociodiscursiva” como práticas institucionalizadas.  

Nessa perspectiva, discurso para Adam (2011, p. 60) é ação, é prática 

discursiva concebida na interação social que se elabora materialmente no texto. Por 

isso mesmo, é que o autor fala no “discurso como ação ao texto”, dentro de um quadro 

teórico que pode ser considerado uma pragmática textual, desde que se pontue as 

diferenças com a “pragmática do discurso de Moeschler e Reboul nas teorias do 

espírito” (ADAM, 2011, p. 5λ). Em defesa de uma Linguística do texto encarada 

também como uma pragmática textual, Cecilia (2006, p. 75) pontua: 

 

 

O texto precisa ser abordado na perspectiva de uma teoria explicativa 
que dê relevo ao funcionamento da textualidade. A esse enfoque 
corresponde os procedimentos da linguística textual, que se converte 
em pragmática textual, se a análise da organização do texto se 
inscreve na interação na qual o texto é produzido pelo locutor e 
interpretado pelo interlocutor, e se o conteúdo semântico se percebe 
na relação com a intencionalidade comunicativa (finalidade ilocutória) 
que justifica a existência do texto e as estratégias escolhidas pelo 
locutor para organizar a textualidade.6   

                                                             

6 Tradução nosso de: “A ese enfoque responden los planteamientos de la lingüística textual, que se 
convierte en pragmática textual, si el análisis de la organización del texto se inscribe en la interacción 
en la que el texto es producido por el locutor e interpretado por el interlocutor, y si el contenido 



31 
 

Da forma como o autor enquadra a textualidade, o texto é visto como uma 

unidade comunicativa inscrita na interrelação locutor – interlocutor, atores esses que, 

mediantes estratégias textuais discursivas diversas, negociam valores e 

(re)constroem o conteúdo semântico do texto tendo em mente os seus propósitos 

comunicativos (finalidades ilocutórias). Poder-se-ia, então, falar em pragmática textual 

e, mais ainda, em uma pragmática textual bem próxima de uma análise de discurso, 

porque o texto, assim concebido, é ao mesmo tempo “mensagem verbal” e um “ato 

de discurso” (CECILIA, 2006, p. 76). 

Contudo, o importante a se destacar não é a nomenclatura, se se incorpora o 

termo pragmática ou não, mas sim a visão pragmática do texto que o enxerga como 

uma ocorrência dentro de um processo comunicativo complexo, no qual interagem 

“Forças centrípetas e centrífugas” na construção co(n)textual do sentido (ADAM, 

2010b, p. 97). Dessa forma, uma linguística textual encarada como pragmática textual 

prestaria grandes serviços a uma análise de discurso ao passo em que trataria do 

estudo da organização interna dos textos (configuração temática, estilística e 

composicional do texto), mas vislumbrando a situação de interação comunicativa 

regulada pelos condicionantes de um gênero do discurso dado.  

Assim, a Linguística textual vista com esses contornos pragmáticos e 

discursivos, tem por objetivo: “descrever os princípios ascendentes que regulam os 

encadeamentos complexos, mas não anárquicos, das proposições no seio do sistema 

de uma unidade TEXTO que apresente relações sempre especiais” (ADAM, 1999, p. 

35). Já a Análise do Discurso, para Adam (1999, p. 35), deve direcionar suas 

prioridades à “descrição das regulações descendentes que as situações de interação, 

as línguas e os gêneros impõem aos componentes da textualidade”. 

Dessa forma, o projeto defendido pelo autor assume a perspectiva de um 

posicionamento teórico e metodológico que pensa o texto e o discurso em novas 

categorias, como consequência da visão da Linguística de Texto situada no quadro 

mais amplo da Análise do Discurso. É nesse sentido que Adam (1999, p. 40) propõe 

distinguir a Análise do Discurso, sobretudo a de linha francesa, de uma “análise DOS 

discursos”, entendendo a Análise do Discurso como uma “teoria geral da 

discursividade” e a Análise de Discurso (ou dos discursos) como uma análise centrada 

                                                             

semántico se percibe en relación con la intencionalidad comunicativa (finalidad ilocutoria) que justifica 
la existencia del texto y las estrategias que el locutor ha escogido para organizar la textualidad.” 
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na “diversidade das práticas discursivas humanas” feita a partir dos gêneros 

discursivos, os quais oferecem a oportunidade de focar tal diversidade 

socioculturalmente regulada das práticas discursivas. 

Tal distinção terminológica se reveste de uma perspectiva integracionista que 

refunda as balizas da Análise do Discurso de linha Francesa (ADF) e da Linguística 

de Texto (LT) para poder dar conta de objetos multifacetados através de uma 

abordagem metodológica integrativa: uma teoria do conjunto para uma análise textual 

de discursos. 

 Por fim, ademais da necessária aproximação entre LT e AD para melhor 

entender o texto e o discurso enquanto objetos multifacetados, é preciso retomar e 

salientar a lacuna filológica que uma Análise Textual de discursos pode preencher nos 

estudos discursivos, lacuna essa que consiste na falta de um olhar mais detalhado 

para os processos ascendestes, do texto ao discurso, que constituem a unidade 

“texto”.  

Adam (2010a, p. 9) se apoia no olhar crítico de Sarfati (2003) para afirmar que 

“os pesquisadores das ciências humanas e sociais não levam suficientemente a sério 

o ‘materialmente observável’, isto é, os detalhes semiolinguísticos das formas-sentido 

mediadores dos discursos”. De fato, a análise do discurso não tem considerado o texto 

como tal, preferindo colocar no centro de suas preocupações as condições 

circundantes que permitem a emergência do texto, de modo que, não há uma reflexão 

específica sobre o estatuto do texto, como bem aponta Sarfati (2003). 

Diante desta lacuna filológica das disciplinas do discurso, bem como da 

ausência de uma reflexão específica sobre os princípios textuais que seja congruente 

com as problemáticas dos discursos, é que Jean-Michel Adam propõe a sua Análise 

Textual dos Discursos: uma análise que seja desvencilhada da tradição da gramática 

do Texto de origem alemã, emancipada da linha francesa de análise do discurso, mas 

inscrita numa zona de interseção das competências da Linguística do Texto e da 

Análise do Discurso. 

  

2.2 A ANÁLISE TEXTUAL DOS DISCURSOS E SEUS NÍVEIS DE ANÁLISE 

 

A Análise Textual dos Discursos (ATD) surge como uma perspectiva teórico-

metodológica preconizada por Jean-Michel Adam ao longo dos seus trabalhos 

desenvolvidos desde a década de 1990, mas que ganha forma sistemática em seu 
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livro “A Linguística Textualμ introdução à análise textual dos discursos”7, lançado em 

2005 na França pela editora Armand Colin. Em 2008, o livro teve a sua primeira edição 

traduzida ao português por pesquisadores brasileiros, liderados por um grupo de 

professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), a fim de 

fomentar estudos nessa nova perspectiva. Em 2011, sai à venda a segunda edição 

brasileira revisada e aumentada. 

Em junho de 2010, já acompanhando o eco dos seus postulados com o 

lançamento das bases da ATD, Jean-Michel Adam participou de um colóquio na 

universidade de Lion, no qual pronunciou um histórico que situa a Análise Textual (AT) 

na sua relação com a Linguística Textual (LT), a Linguística Transfrástica e a Análise 

do Discurso (AD). Posteriormente, essa participação foi transformada em artigo e 

publicado no Brasil, na revista Eutomia, periódico da Universidade Federal de 

Pernambuco, sob o título: “A Análise Textual dos Discursosμ entre gramáticas de texto 

e Análise do Discurso”8. Em tal artigo, o autor    deixa claro a associação da Linguística 

do Texto (LT) com Análise do Discurso (AD), enfatizando que o objetivo dessa 

aproximação consiste em reintegrar as teorias do texto às teorias do discurso a partir 

do que elas têm em comum, com vistas a dar um tratamento mais adequado ao 

“materialmente observável”, isto é, “aos detalhes semiolinguísticos das formas-sentido 

mediadoras do discurso” (ADAM, 2010a, p. 9). E mais, assevera em suas conclusões 

que mesmo tendo pesquisado desde os anos 1970: 

 
 
[...] modelos teóricos na semiótica da narrativa e na poética, nas 
teorias da narrativa e da descrição desenvolvidas pelos estudiosos da 
literatura e da semiótica, na semiologia de Jean-Blaise Grize e Marie-
Jeanne Borel (da Universidade de Neuchâtel) no que concerne à 
argumentação e à explicação, nas teorias da análise da conversação 
no que tange às formas de textualização do diálogo e do discurso 
reportado, e sobretudo na Textlinguistik alemã dos anos 1960-1970 e 
na Textpragmatik dos anos 1980. É por não ter encontrado senão 
raras análises de textos considerados em sua realidade material, 
pouquíssimos questionamentos sobre o estabelecimento de textos 
integrando o corpus de análise e poucos estudos que levassem em 
conta a variação desses textos (passagem do oral ao escrito, formas 
sucessivas de edição e reescritura), que eu tenho reafirmado a 
necessidade da presença de uma LT e da AT dentro da AD. (ADAM, 
2010a, p. 10, grifos do autor). 

                                                             

7 No originalμ “La linguistique textuelleμ introduction à l’analyse textuelle dês discours”. Tradução de 
Maria das Graças S. Rodrigues, Luis Passeggi, João G. da Silva Neto, Eulália Vera L. F. Leurquin.  
8 No original: “L’analyse textuelle des discoursμ entre grammaires de texte et analyse du discours” 
Tradução de Michele Valois e Dóris de Arruda C. da Cunha. 
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 Como se pode ver, a abordagem preconizada por Adam (2010a) aproxima o 

texto, enquanto objeto empírico complexo, às suas relações com o domínio mais vasto 

do discurso que lhe dizem respeito, para assim atribuir-lhes sentido. Dessa forma, nos 

vemos diante de um dispositivo teórico-analítico que, ao estender as fronteiras 

epistêmicas do texto e do discurso, nos permite uma visão da textualidade em sua 

natureza semântica, isto é, enquanto uma unidade de sentido em contexto (Cf. 

HALLIDAY; HASAN, 1976 apud ADAM, 2010a, p. 9). 

Assim, podemos entender a ATD como uma interface entre a Linguística do 

Texto e Análise do Discurso que tem por mediadores os gêneros discursivos ou 

textuais que, como já dissemos anteriormente, são práticas institucionalizadas cuja 

recorrência nas interações sociais as estabilizam historicamente. Conforme observa 

Queiroz (2013), numa visada mais ampla do modelo proposto por Adam (2011), pode-

se dizer que: 

 

 
A ATD é uma área de perspectiva teórica, metodológica, descritiva e 
interpretativista que concebe ‘o texto e o discurso em novas 
categorias’ que se complementam e são condicionadas mutuamente. 
Assim sendo, podemos interpretar que a ATD tem a sua origem na LT, 
mas que a sua perspectiva teórico-metodológica se enquadra na área 
da Análise do Discurso. (QUEIROZ, 2013, p. 22-23). 

 

 

Na verdade, desde obras anteriores, Adam (1999, 2008, 2010, 2011)  já 

ensaiava a construção desse dispositivo teórico-analítico que se baseia na tese da 

existência de diversas dimensões que confluem no texto: a dimensão discursiva que 

surge da situação de enunciação-interação na qual se produz o texto e dos esquemas 

estabelecidos pelos géneros dos discursos socioculturais aos quais pertence; e a 

dimensão textual que é resultante de uma série de operações de encadeamento (cf. 

HERRERO CECILIA, 2006, p. 86). 

O Esquema 01 reproduz a proposta de Adam (2011, p. 43) dessa dinâmica 

da confluência de dimensões discursivas para dimensões textuais, vejamos:  

 

 



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O esquema mostra um campo mais vasto, a Análise dos Discursos, que 

engloba um campo mais restrito, a linguística textual. Ao olharmos o esquema da 

esquerda para a direita veremos o direcionamento descendente do discurso ao texto, 

portanto, uma visão da confluência da dimensão discursiva em relação a dimensão 

textual. Segundo o autor, a perspectiva de análise que segue esse direcionamento 

cumpre a Análise do Discurso como um campo mais vasto dos estudos da 

discursividade. Já o direcionamento contrário, olhando o esquema da esquerda para 

a direita, deixa evidente a dinâmica complexa das “determinações textuais 

ascendentes” responsáveis pelo encadeamento de proposições em um todo 

constituído denominado texto (ADAM, 2011, p. 44). Tal direcionamento ascendente é 

concebido como a dimensão textual de cuja análise se ocupa a linguística textual. 

Grosso modo, o limitador dos direcionamentos das investigações de um e de 

outro campo são os gêneros discursivos alocados na posição intermediária do 

esquema: a análise textual parte das unidades de base e ascende até o limite dos 

gêneros, ao passo em que a análise discursiva descende partindo das interações 

discursivas tomadas no interior de uma formação sociodiscursiva até se deparar com 

os gêneros. Os gêneros discursivos/ textuais são, portanto, o ponto de imbricação 

entre as dimensões textuais e discursivas, duas forças que, no sentido ascendente 

(do texto ao discurso), é força de natureza centrífuga e, no sentido descendente (do 

discurso ao texto), é de natureza centrípeta. 

Fonte: Adam (2011, p. 43) 

Esquema 01 – Nova localização da Linguística Textual 
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Com efeito, se depreende do esquema anterior, que o modelo da ATD 

concebe a LT em sua inter-relação com a Análise do Discurso (AD) de maneira que a 

LT é vista como “um subdomínio do campo mais vasto da análise das práticas 

discursivas” (ADAM, 2011, p. 43). Em outro momento, Adam (2011) anuncia o seu 

entendimento com relação ao papel da LT dentro de uma AD: 

 

 

[...] a linguística textual tem como papel, na análise de discurso, 
teorizar e descrever os encadeamentos de enunciados elementares 
no âmbito da unidade de grande complexidade que constitui um texto. 
Ela tem como tarefa detalhar as ‘relações de interdependência’ que 
fazem de um texto uma ‘rede de determinações’ (WEINRICH, 1λ73, p. 
174). A linguística textual concerne tanto à descrição e à definição das 
diferentes unidades como às operações, em todos os níveis de 
complexidade, que são realizadas sobre os enunciados. (ADAM, 2011, 
p. 63). 
 

 

Percebemos, então, que a redefinição dos campos de atuação da LT e da AD, 

as coloca numa situação de separação e complementariedade quando da partilha de 

tarefas e de objetos de estudo (cf. ADAM, 2011, p. 24). Diante de tais papeis, a ATD 

concebe o texto como um todo configurado cuja composição é regulada por diversos 

módulos ou subsistemas em constante interação. Segundo interpreta Cecilia (2006), 

tal visão da textualidade procura destacar: 

 

 

[...] a organização que regula a coesão e a coerência dos enunciados 
estruturados como uma totalidade semântica, construída segundo os 
esquemas composicionais que lhes impõem os gêneros e subgêneros 
responsáveis por regular a comunicação dentro dos diversos 
discursos existentes na realidade sociocultural. (CECILIA, 2006, p. 85, 
tradução nossa, grifos do autor) 

 

Dessa forma, estamos diante de um projeto teórico-metodológico que busca 

dar conta, como afirma Adam (2011, p. 23) “da produção co(n)textual de sentido, que 

deve fundar-se na análise de textos concretos”. Dentro dessa nova categorização de 

texto e discurso e consequentemente das análises textuais e discursivas, é preciso 

esclarecer que a noção de co(n)texto usada por Adam(2011) congrega as noções de 
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contexto e cotexto, caras para a AD e a LT respectivamente, que são assim 

reformuladas: 

 

 

Escrevemos “co(n)texto” para dizer que a interpretação de enunciados 
isolados apoia-se tanto na (re)construção de enunciados à esquerda 
e/ou à direita (cotexto) como na operação de contextualização, que 
consiste em imaginar uma situação de enunciação que torne possível 
o enunciado considerado. (ADAM, 2011, p. 53). 
 

 

 

Na perspectiva defendida pelo autor, a noção de discurso (Discurso = texto + 

contexto/condições de produção e de recepção-interpretação) deve ser revista por 

apresentar uma oposição e uma complementariedade entre texto e discurso que não 

corresponde à realidade. Para Adam (2011), há nessa questão uma confusão entre 

os dados do ambiente linguístico imediato, ditos cotextuais, e os dados da situação 

extralinguística. A ADF toma a situação extralinguística, dita contextual, a partir do 

linguístico, mas o faz acreditando que se tem acesso direto aos dados objetivos desse 

contexto, quando na verdade só se tem acesso a sua (re)construção feita por falantes 

e/ou por analistas, sendo afetada, portanto, por Pré-construídos Culturais(PCC). A 

esse respeito Grize (1λ85, p. 84) assevera a condição de que “todo discurso está 

precedido por pré-construídos culturais (PCC) nos quais o discurso vai se ancorar e 

com os quais construirá seu sentido”.  

Por esse viés da discussão co(n)textual, Adam (2010a, p. 9-10), apoiando-se 

em Sarfati (2003), passa a defender uma abordagem que atenda ao que ele apontou 

como um “déficit filológico” da ADF, qual seja: a necessidade das disciplinas do 

discurso em refletir sobre “o estatuto do texto”, bem como em uma “teoria específica 

do texto”. De outra parte, Adam (2010a, p. 10) conclama para a LT a tarefa de “teorizar 

as fronteiras peritextuais” que se encontram integradas e situadas nas fronteiras do 

texto enquanto unidade, bem como de “teorizar as relações entre cotextos inseridos 

numa organização (macro)textual agrupando um certo número de textos”.  

Como se vê, a proposição de Adam (2011, p. 43) de uma Linguística do Texto 

e de uma Análise Textual dentro de uma Análise do Discurso intenta “articular uma 

linguística textual desvencilhada da gramática de texto e uma análise de discurso 
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Esquema 02: Níveis ou Planos de Análise 

Fonte:  Adam (2011, p. 61) 

emancipada da Análise de Discurso Francesa (ADF)”. Nesses moldes, Adam (2011) 

propõe o seguinte esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em tal esquema, Adam (2011) distingue linguisticamente oito níveis de 

análise, sendo os três primeiros relativos à Análise de Discurso e os cinco restantes à 

Análise Textual, colocando no centro desse modelo os gêneros de discurso como elo 

integrador dos dois campos analíticos. Com isso, o autor procurou demostrar 

esquematicamente o vasto campo de pesquisa a ser explorado pela ATD, enquanto 

dispositivo teórico-analítico. Vale salientar que, apesar da demarcação dos territórios, 

simbolizados pelo quadro menor dentro de um quadro maior, fica patente a 

interrelação entre os domínios textuais e discursivos quando se percebe no 

direcionamento das flechas um movimento cíclico e ad infinitum do campo do discurso 

para o texto e desse para o discurso. 

Nos níveis da análise discursiva (N1, N2, N3) o texto é encarado como o 

resultado da atividade discursiva (enunciação), por isso o analista dará ênfase a como 
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o enunciado-texto, que cumpre uma ação de linguagem em meio a uma interação 

social entre interlocutores, está respeitando ou subvertendo os parâmetros  

convencionados dentro de uma formação sociodiscursiva para um gênero de discurso 

dado.  

De outra parte, o que cabe as análises textuais são os níveis da base do 

esquema: “N4” em que se estuda o primeiro nível da microestrutura textual através da 

segmentação da textura em proposições enunciadas e períodos; “N5” que se ocupa 

de estruturas microtextuais mais complexas, as sequências e os planos de texto, 

responsáveis pela estrutura composicional; “N6”, “N7” e “N8” que compõem a 

macroestrura textual se ocupando, respectivamente, das representações discursivas 

que imergem no conteúdo semântico, das relações entre vozes e suas 

responsabilidades no plano da enunciação, e dos valores argumentativos/ 

ilocucionários envoltos nos atos de discurso.  

Assim, no que se refere a dimensão textual, a ATD considera o texto dentro 

de um quadro dialético no qual se considera o todo textual em função das suas partes 

e vice-versa. Nesse quadro dialético as unidades textuais se organizam em uma 

hierarquia complexa que envolve unidades de base que colaboram com a produção 

co(n)textual do seu sentido. Adam (2011, p. 255) deixa transparecer a questão de 

fundo dos estudos sobre a estruturação dos textos no início do Capítulo 5 da já 

mencionada obra Introdução a Linguística Textual, qual seja: de que se compõe um 

texto? A resposta a essa questão dada pela ATD tem por base justamente essa 

“dialética das relações entre o todo e as partes” que o autor focaliza da seguinte 

maneira:  

 

 

O reconhecimento do texto como um todo passa pela percepção de 
um plano de texto, com suas partes constituídas, ou não, por 
sequências identificáveis. A percepção de uma sucessão (estrutura 
que chamaremos sequencial, no sentido amplo do termo) é 
inseparável de uma compreensão sintética das partes e do conjunto 
que elas formam. (ADAM, 2011, p. 256) 

 

 

Percebemos que, nas perspectivas de quem, por um lado, produz e, por outro, 

de quem (re)constrói e interpreta um texto, a composição de um modelo estrutural 

global do texto, isto é, de um plano de texto, é um dos primeiros passos que permite 
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a interação entre produtor (locutor) e leitor (alocutário), bem como permite negociarem 

as escolhas textuais do seu projeto de dizer construído e reconstruído nos dois polos 

da interação. 

Essa dialética das partes e do todo postula uma complexa relação dos entes 

micro e macrotextuais que concorrem para a composição do sentido de um 

determinado texto. Por esse viés, entende-se que os textos apresentam uma 

composição global formada pela inter-relação de elementos menores que se 

entrelaçam de maneira complexa. Na verdade, essa concepção dialética parte-todo 

está contida no Esquema 3, reproduzido a seguir, no qual Adam (2011) identifica as 

unidades composicionais de um texto desde o nível mais elementar aos níveis mais 

complexos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse esquema, o autor detalha o conjunto das operações de textualização 

das quais a ATD se ocupa. Em suma, mostra-se a forma como Adam (2011) concebe 

a interação entre as unidades da base textual: um duplo movimento de relações, 

sendo que tais unidades se submetem a operações de segmentação gerando 

unidades textuais menores que, por sua vez, são reunidas em unidades de ordem 

superior de complexidade através da operação de ligação. Dessa maneira, as 

operações de segmentação e ligação promovem um duplo movimento que é 

descendente (responsável pela descontinuidade entre unidades maiores e menores) 

e ascendentes (responsável pela continuidade entre unidades menores e maiores). 

Esquema 03: Operações de textualização 

Fonte: Adam (2011, p. 64) 



41 
 

A título de exemplo, vejamos como operam a segmentação e a ligação nos 

elementos mais complexos, localizados na extremidade esquerda do esquema. Se 

observarmos a operação de segmentação assinalada pelo índice [6] do esquema 

veremos que ela opera o recorte do texto em algumas das unidades de maior 

complexidade: os períodos e/ou sequências. Em contrapartida, observaremos 

também, um processo contrário ao primeiro, a operação de ligação assinalada pelo 

índice [7] do esquema, que opera a reunião dos períodos e/ou sequências em uma 

unidade de ordem superior de complexidade: as partes de um plano de texto. De aí 

por diante, as operações de segmentação e ligação se sucedem no esquema 

ampliando as descontinuidades e as continuidades da materialidade textual até 

chegar na região limítrofe, chamada de Peritexto. É importante destacar que o autor 

utiliza a notação “e/ou” entre “períodos” e “sequências” para postular a existência de 

um “continuum” que os conduzem ora a distinção, quando o grau de complexidade da 

organização interna é maior, ora a equivalência, quando o grau de complexidade é 

menor (cf. ADAM, 2011, p. 205). Também vale salientar que as partes do plano de 

texto podem coincidir ou não com as noções clássicas de parágrafo, no texto em 

prosa, ou estrofe, no texto em verso, que para Adam (2011, p. 107) são apenas 

“unidades gráficas”. 

Com base no Esquema 03, é possível perceber que o modelo de textualidade 

proposto por Adam (2011) postula uma escala hierárquica que pode ser percorrida 

por dois movimentos: um ascendente, partindo dos níveis mais elementares (palavras 

e signos); e outro descendente, partindo dos níveis mais complexos (plano de texto). 

Tais movimentos podem ser entendidos como o procedimento de análise da ATD que 

promove recortes na materialidade textual, mas sem perder de vista o todo do texto e 

sua conexão com o discurso que veicula (situado a partir do peritexto). Portanto, nas 

perspectivas de quem, por um lado, produz e, por outro, de quem (re)constrói e 

interpreta um texto, a composição de um modelo estrutural global do texto, isto é, de 

um plano de texto, é o que permite a interação entre produtor e leitor que negociam 

as escolhas textuais (níveis mais elementares) do seu projeto de dizer construído e 

reconstruído nos dois polos da interação. Dessa forma, podemos dizer que entender 

um texto como “um todo”, em última análise, equivale a dizer que a compreensão 

desse texto passa pela compreensão dos “trechos sucessivos formando subconjuntos 

em seu interior” (MEYER, 1λλ2 apud ADAM, 2011, p. 255).  
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De outra parte, na perspectiva da análise textual, essas unidades ou 

subconjuntos são tomadas como categorias de análise no marco da ATD, como afirma 

Passeggi et al. (2010, p. 269). Com efeito, o próprio Adam (2011) já destacava a 

proeminência da análise textual de tais unidades, quando afirmou que as operações 

de textualização, “são estritamente metalinguísticas e só tem valor na medida em que 

permitem analisar os fatos considerados” (GARDES-TAMINE apud ADAM, 2008, p. 

65). Assim, vejamos de forma sintética no Quadro 01 o que se entende 

conceitualmente dessas unidades no marco da ATD:  

 

 

Quadro 01: conceitos-chave 

Peritexto 

O plano peritextual diz respeito “ao conjunto do aparelho de 

enquadramento de um texto” (ADAM; HEIDMANN, 2011, p. 28), i.e., aos 

“limites ou fronteiras materiais de um texto”. (ADAM, 2011, p. 64). São 

exemplos de dados peritextuais: os enunciados do título e do subtítulo, os 

intertítulos, a dedicatória, o prefácio, o lide, a quarta capa de um livro, 

podendo chegar até a interrelação co-textual que determinados textos 

mantêm em face da sua contiguidade material. Nesse último caso, Adam 

(2011, p. 327) permite essa concepção ampla do peritexto ao analisar a 

correlação dos poemas e contos de uma coletânea de Jorge Luis Borges. 

Na verdade, a despeitos dessas características mais visíveis, o peritexto é 

um conceito ainda em construção (cf. Adam, 2011, p. 73). 

Plano de 

texto 

Elementos estruturantes do texto que permitem a (re)construção da 

organização global de um texto, conforme o modus prototípico de um 

gênero de discurso. Eles “desempenham papel capital na composição 

macrotextual do sentido” (ADAM, 2011, p. 377) e são “o principal fato 

unificador da estrutura composicional” (Ibidem, p. 258).  Podem ser 

convencionais, i.e., “fixado pelo estado histórico de um gênero ou 

subgênero de discurso” ou ocasionais, i.e., “inesperado, deslocado em 

relação a um gênero ou subgênero de discurso” (Ibidem, p. 258). 

Períodos 

e/ou 

sequências 

Ambos são unidades composicionais de base e ambos são agrupamentos 

de proposições-enunciados conforme demonstra o já citado Esquema 4. 

Os períodos são “conjuntos mais ou menos complexos de enunciados que 

entram na composição textual” e levam em conta “as conexões lógico-

gramaticais” e “rítmicas” (Ibidem, pp. 106-107). Os períodos são “unidades 
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textuais frouxamente tipificadas” ao passo em que as sequências são 

“unidades textuais complexas, compostas de um número limitado de 

conjuntos de proposições-enunciadosμ as macroproposições” (Ibidem, pp. 

204-205). As sequências podem ser denominadas Narrativa, 

argumentativa, explicativa, dialogal e descritiva. Muitas vezes a diferença 

entre um período e uma sequência é uma questão de grau de 

complexidade, por isso, postula-se a existência de um continuum entre 

ambos. 

Frases / 

versos 

São tomadas em sentido diverso da tradição dos estudos em Linguística 

do Texto. Se na doxa frases e versos são tomados como unidades 

segmentais, na ADT elas são rejeitadas como tais devido ao fato de terem 

“limites não verificáveis” e “descrições igualmente imprecisas” (ADAM, 

2011, p. 105). No bojo da ATD, frases e versos são tão somente “unidades 

tipográficas” de uso restrito à “indicação gráfica híbrida” (Ibidem, p. 107).  

Fonte: Elaboração Nossa 

 

Propositalmente, deixamos escapar da síntese conceitual do Quadro 01 a 

noção de proposição-enunciado justamente por ser um conceito-chave da ATD. 

Situada entre os índices [2] e [3] do Esquema 03 e conceitualmente concebida como 

a unidade básica de análise, a proposição-enunciado merece mais espaço.  

Adam (2011, p. 104) define como unidade mínima para a análise textual a 

proposição-enunciado, esclarecendo que esta definição marca “a natureza do produto 

de uma enunciação (enunciado) ” e ao mesmo tempo designa “uma microunidade 

sintático-semântica (proposição) ”. Para o autor: 

 

 

ao escolher falar de proposição-enunciado, não definimos uma 
unidade tão virtual como a proposição dos lógicos ou a dos 
gramáticos, mas uma unidade textual de base, efetivamente realizada 
e produzida por um ato de enunciação, portanto, como um enunciado 
mínimo. (ADAM, 2011, p. 106, grifos do autor). 
 

 

Depreende-se, pois, que a proposição-enunciado é cunhada dentro da visão 

integrativa do texto e do discurso para dar conta de um ente que é um produto 

(enunciado) ao mesmo tempo em que ainda guarda materialmente elementos de um 
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processo (enunciação) corporificada numa microunidade sintático-semântica 

(proposição). Por isso mesmo, em alguns momentos Adam (2011, p. 113) também 

utiliza o termo “proposição enunciada”. 

Com a proposição-enunciado, Adam (2011) rejeita a frase como unidade 

mínima de análise, rompendo com a tradição, para considerá-la apenas como 

elemento de segmentação de ordem tipográfica, dotado de características textuais 

relevantes, mas que traz graves problemas para o estudo, em face da sua estabilidade 

sintática pouco suficiente. Apesar disso, a proposição enunciada pode ter uma 

estrutura que corresponda ocasionalmente a uma frase, já que em sua forma mínima 

pode constar apenas da “ligação entre um objeto de discurso (sujeito ou tema) e o que 

é dito a respeito por intermédio (enunciado verbal) ou não (enunciado nominal) de um 

predicado verbal. ” (ADAM, 2011, p. 109).  

Destarte, a proposição-enunciado é a unidade mínima veiculadora de um 

objeto de discurso, com a qual um locutor enuncia sua posição de locução através de 

índices específicos e, ao mesmo tempo, postula uma posição de alocução na qual um 

alocutário lhe fará frente. Em termos composicionais, toda proposição-enunciado se 

estrutura em torno de três dimensões complementares, quais sejam:   

 

 

[...] uma dimensão enunciativa[B] que se encarrega da 
representação construída verbalmente de um conteúdo 
referencial[A] e dá-lhe uma certa potencialidade argumentativa 
[ORarg] que lhe confere uma força ou valor ilocucionário [F] mais ou 
menos identificável. (ADAM, 2011, p. 109, grifos do autor) 

 

 

 Podemos observar que na tríade preconizada por Adam (2011, p. 109), a 

proposição-enunciado forma uma pirâmide que ilustra esquematicamente a natureza 

de todo ato de referência, definido como “uma construção operada no e pelo discurso 

de um locutor e com uma (re)construção por um interpretante”. Vale salientar que tal 

pirâmide não tem valor hierárquico em relação aos seus três componentes. Na 

verdade, sua estruturação piramidal serve tão somente ao propósito de situar a 

Representação Discursiva [A] e o Valor ilocucionário/Orientação Argumentativa [F] na 

mesma linha, ao passo em que coloca a enunciação [B] em posição mediana entre 

[A] e [F]. Vejamos esquematicamente: 
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Fonte: Adam (2011, p. 111) 

Esquema 04: Proposição-enunciado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No esquema reproduzido anteriormente, os três componentes da proposição-

enunciado se encontram representados em cada vértice do triângulo: o conteúdo 

referencial [A], a dimensão enunciativa[B] e a potencialidade argumentativa [ORarg] / 

força ou valor ilocucionário. É interessante notar que esse esquema dialoga com o 

Esquema 02, apresentado anteriormente, incorporando os cinco níveis da análise 

textual. No interior do triângulo, posicionado na base estão os níveis microestruturais 

N4 e N5 (textura e estrutura composicional) dando suporte aos níveis macroestruturais 

que estão localizados nos vértices: N6 (semântico), N7 (enunciação) e N8 (atos de 

discurso). Notemos também as flechas que correlacionam, à esquerda, a proposição 

enunciada com um cotexto anterior ou com um intertexto e, à direita, com um contexto 

posterior. 
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No vértice “A” do triângulo, encontra-se o nível da análise semântica apoiada 

no conceito de Representação discursiva (Rd) que, em outras palavras, se refere à 

esquematização de um objeto de discurso (re)construído  no ato de referência a um 

conteúdo proposicional [p]. No vértice “B”, temos a ligação do conteúdo proposicional 

[p] de uma Rd a um Ponto de vista (PdV) cuja (não)(quase)responsabilidade pelas 

vozes enunciativas gera efeitos performáticas de distanciamento ou engajamento do 

enunciador, criando um quadro polifônico. E por último, no vértice “C”, temos a 

articulação entre um conteúdo proposicional (expresso em uma Rd) 

(não)(quase)assumindo uma visada (PdV) em função valores ilocucionários (C2) 

resultantes de uma orientação argumentativa (OR-Arg-C2). 

Assim, vemos que mesmo justapostos com lugares fixos e bem demarcado 

num esquema triádico, esses elementos se imbricam a tal ponto que é impossível 

conceber um sem outro: 

 

 

toda representação discursiva [Rd] é a expressão de um ponto de vista 
[PdV] (relação [A] – [B]) e que o valor ilocucionário derivado da 
orientação argumentativa é inseparável do vínculo entre o sentido de 
um enunciado e uma atividade e uma atividade enunciativa 
significante (relação [C1] – [B]). Enfim, o valor descritivo de um 
enunciado [A] só assume sentido na relação com o valor 
argumentativo desse enunciado [C1]. O sentido de um enunciado (o 
dito) é inseparável de um dizer, isto é, de uma atividade enunciativa 
significante que o texto convida a (re)construir. (ADAM, 2011, p. 113). 

 

Contudo, para fins de análise é comum promover um recorte de tais elementos 

que, em nível de investigação, acabam por se converter em categorias de análise para 

a ATD. Mesmo assim, em algum momento uma categoria implicará na outra. No 

presente trabalho, interessa-nos o elemento [A] dessa tríade, a Rd, concebida como 

o valor descritivo de toda proposição enunciada, ou ainda como uma representação 

ou objeto de discurso comunicável, construído semanticamente na atividade 

discursiva de referência. Disso trataremos no próximo tópico.  
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2.3 O NÍVEL DA ANÁLISE SEMÂNTICA: AS REPRESENTAÇÕES DISCURSIVAS  

 

 

Dentre os níveis de análise definidos pela ATD, o nível da análise semântica 

(N6) é o que se ocupa das Representações Discursivas (Rd) construídas por um 

conteúdo proposicional. As Rd podem ser encaradas como uma visão de mundo, 

como uma esquematização, como um conjunto de imagens projetadas, ou ainda como 

uma projeção de um “pequeno mundo”, conforme descreve Adam (2011, p. 114).  

Para entendermos essas visões, esquematizações ou projeções, precisamos 

retomar a noção fundamental de que o processo de interação textual-discursivo se dá 

entre sujeitos que são social e historicamente situados. É nesse sentido que se pode 

falar em uma atividade de interação “cogerida”, isto é, partilhada pelos atores sociais 

envolvidos que são, numa interação comunicativa mínima, um locutor e um alocutário. 

Para Guimarães (2013):   

 

 

 
O locutor não constrói o seu discurso divorciado da imagem que 
convoca do seu alocutário. Todo discurso é endereçado a um 
interlocutor. O locutor não somente modela seu discurso, mas também 
dá corpo à imagem do outro a quem o discurso se destina e, além 
disso, configura-se a si mesmo ao plasmar sua própria imagem no 
interior do discurso que produz”. (GUIMARÃES, 2013, p. 91) 
 

 

 

Dessa forma, entendemos que o olhar do sujeito em direção ao outro não 

apenas interfere na sua forma de falar, mais que isso, esse olhar é, por natureza, 

constitutivo da sua fala. Na verdade, o conceito de Representação discursiva 

considera não só a imagem que um locutor constrói de seu alocutário, mas também 

uma multiplicidade de imagens construídas e reconstruídas nos dois polos da 

interação pelo locutor e pelo alocutário em relação a si mesmos e em relação aos 

temas tratados. Como ressalta Queiroz (2013), esses elementos são importantes para 

a construção de uma Rd: o conteúdo semântico e o alocutário, que se somam ao papel 

do locutor/produtor. Portanto, deve-se levar em consideração “quem produz, o que 

produz e para quem produz os enunciados” (QUEIROZ, 2013, p. 49). 
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A inspiração de Adam (1999, 2011) para o conceito de Representação 

Discursiva advém do modelo de “lógica natural” do professor Jean-Blaise Grize da 

Universidade de Neuchâtel, na Suíça, a quem interessava investigar “os aspectos 

cognitivos da argumentação” (PLANTIN, 2004, p.122). A lógica natural de Grize (1990) 

surge num contexto de confrontação à lógica formal, momento este definido por 

Plantin (2004, p. 123) como “o momento lógico-linguístico da argumentação”, no qual 

o modelo de Grize (1990) dividia espaço com os de Oswald Ducrot e Chaïm 

Perelmean. Segundo Passeggi (2001), a lógica natural diz respeito: 

 

 

[...] a uma lógica não matemática que se desenvolve naturalmente 
com a aquisição de uma língua, por oposição a linguagens construídas 
para fins particulares. Para a depreensão das operações lógico-
discursivas, a lógica natural trabalha sempre com textos e discursos – 
‘os textos constituindo as expressões visíveis das atividades 
discursivas’ – e, portanto, com sujeitos locutores em situações de 
interlocução. Ela é, pois, uma lógica dos conteúdos discursivos que 
engloba uma lógica dos objetos de discurso e uma lógica dos sujeitos. 
(PASSEGGI, 2001, p. 247). 

 

 

Conforme se percebe na citação anterior, a lógica natural é uma lógica 

diretamente ligada ao mecanismo de aquisição linguística, portanto, diretamente 

ligada ao processamento das categorias lógico-discursivas e de seus aspectos 

enunciativos e cognitivos. E é justamente nesses aspectos enunciativos e cognitivos 

que a análise textual proposta por Adam (2011) incorpora o modelo teórico da lógica 

natural de Grize (1990): ambas as perspectivas valorizam os aspectos enunciativos, 

definindo a argumentação como um fator lógico inerente às línguas naturais cujos 

elementos são responsáveis por orientar o valor dos enunciados; ambas têm uma 

concepção construtivista da linguagem;  além de ambas postularem a aproximação 

do plano textual e do plano discursivo, como planos interdependentes.  

Para Grize (1990, p. 21), argumentar é construir um esquema e propô-lo a um 

interlocutor. Daí se depreende que, no marco da lógica natural, um dos conceitos 

chave é o de “esquema” relativo à atividade de “esquematização” discursiva, 

entendida como: “a produção de um discurso (processo e resultado) que se realiza 
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com vistas a influir na opinião, na atitude ou no comportamento de alguém. ” (GRIZE, 

2004, p. 44)9. 

O “esquema” de que fala Grize (1990) é concebido como um conjunto de 

“imagens” contidas em toda e qualquer esquematização e que pode ser de três 

grupos: imagem provenientes do locutor, imagens do destinatário e imagens do tema 

tratado. Numa dada situação de interlocução e mediante interesses e finalidades 

comunicativas, essa esquematização é oferecida a um interlocutor como uma 

“representação discursiva” baseada em pré-construídos culturais (PCC) minimamente 

compartilhados entre ambos (cf. CECILIA, 2006, p. 95). 

Segundo Passeggi (2010, p. 173), “todo texto constrói, com maior ou menor 

explicitação, uma representação discursiva do seu enunciador, do seu ouvinte ou leitor 

e dos temas ou assuntos que são tratados”. Essa construção de que Passeggi (2010) 

fala é a construção de uma representação discursiva sobre a qual: 

 

 

[...] pretende-se dar a entender que a linguagem faz referência e que 
todo texto é uma proposição de mundo que solicita do interpretante 
(auditor ou locutor) uma atividade semelhante, mas não simétrica, de 
(re)construção dessa proposição de (pequeno) mundo ou Rd. [...] Em 
termos de teoria lingüística da enunciação, diremos que o texto é, ao 
mesmo tempo, uma proposição de mundo (Rd) e de sentido, um 
sistema de determinações e um espaço de reflexividade 
metalingüística. (ADAM, 2011, p. 114). 

 

 

Percebamos, pois, que ao compor um determinado texto (ou enunciado) o 

locutor projeta na natureza enunciativa elementos de referência à sua posição no 

mundo; ao seu ponto de vista; ao conteúdo que se propõe a transmitir; aos seus 

interesses, manifestos ou não; à própria situação de enunciação; aos seus 

coenunciadores; etc. Ou seja, todo um microcosmo de informações que representa 

uma proposição de mundo manifesta linguisticamente no texto e que é passível de 

(re)construção pelo alocutário ou interpretante. Nas palavras de Grize (1985, p. 84), 

esse conjunto de elementos seria um “feixe de aspectos” (propriedades, relações e 

                                                             

9 Tradução Nossa deμ “la producción de un discurso (proceso y resultado) que se realiza con vistas a 
influir en la opinión, actitud o comportamiento de alguien.” 
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esquemas de ação) que está unido a todo e qualquer conteúdo proposicional, 

entendido pelo autor como “objetos de discurso”. 

A concepção de “objeto de discurso” para Grize (1985, p. 84) está calcada na 

noção de “referente”, portanto, de um ente discursivo que se refere a uma coisa 

existente no mundo real, mas que é projetado discursivamente como uma 

“representação” ou “esquematização” afetada por um sistema de Pré-construídos 

Culturais (PCC) que antecedem todo e qualquer discurso. Tal concepção nos parece 

congruente com a noção de Apothéloz e Reichler-Béguelin (1995) que Koch (2010), 

explica da seguinte maneira:  

 

 

“objetos-de-discurso” são entidades designadas, representadas, 
sugeridas quando se usa um termo para referenciar algo ou quando 
se cria uma situação discursiva referencial. Tais objetos de discurso 
não se confundem, portanto, com os “objetos-do-mundo”, posto que 
esses, na sua existência extra-linguística, independem do sujeito 
numa realidade objetiva. Assim, adotando a perspectiva construtivista 
defendida por Apothéloz e Reichler-Béguelin (1995), podemos falar 
em construção e reconstrução de objetos no momento da interação 
verbal. (KOCH, 2010, p. 64) 

 

 

Dessa forma, entendemos que os objetos de discurso guardam relação com 

os objetos do mundo real, mas não se confundem, posto que estes estão em um plano 

extralinguístico e por isso têm existência independente dos sujeitos, como afirmou 

Koch (2010). Portanto, os objetos de discurso não são um espelhamento da realidade 

extralinguística porque, a bem da verdade, esta realidade é recriada no processo de 

interação. Dizendo de outro modo, “a realidade é construída, mantida e alterada não 

somente pela forma como nomeamos o mundo, mas acima de tudo, pela forma como, 

sociocognitivamente, interagimos com ele” (KOCH, 2010, p. 67). 

Aliás, nesse mesmo entendimento, Adam (2011, p. 114) ressalta a 

proeminência do interpretante como o responsável pela (re)construção da 

Representação discursiva a partir de tais objetos de discurso, também concebidas 

como “enunciados” ou “esquematizações”, em função de suas “próprias finalidades 

(objetivos, intenções) e de suas representações psicossociais da situação, do 

enunciador e do mundo do texto, assim como de seus pressupostos culturais” . 
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Esquematicamente, o modelo de interação comunicativa entre locutor e 

alocutário ocorre da seguinte maneira: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Podemos ver a partir do Esquema 05 que o conceito de esquematização é 

pensado dentro de um modelo próprio da comunicação em si. Nele, há dois polos não 

estanques, A e B, nos quais um locutor e um alocutário se colocam, podendo 

intercambiar esses lugares durante a interação.  

Em uma dada situação de interlocução, o ocupante do lugar do locutor 

constrói, em função dos seus valores pré-construidos culturalmente (PCC), suas 

representações psicossociais e de suas finalidades comunicativas, esquemas 

conceituais ao modo de imagens projetadas que são verdadeiros conjuntos (grupos) 

de representações discursivas de si mesmo “im(A)” do seu alocutário “im(B)” e do 

tema tratado “im(T)”. No outro polo dessa mesma situação de interlocução, o ocupante 

do lugar do alocutário reconstrói a esquematização em função do que lhe é posto, dos 

seus próprios pré-construidos culturais (PCC), suas próprias representações 

psicossociais e de suas próprias finalidades comunicativas. 

Assim, a esquematização é concebida por Grize (1993) dentro de uma visão 

própria do processo de interação comunicativa que metaforicamente é comparado 

pelo autor com o modelo de indução da física no qual o locutor (A) e o alocutário (B) 

Fonte: adaptado do Esquema da Comunicação de Grize (1993, p. 157) 

Esquematização 

 

im (A) im (B) im(T) 

 

Esquema 05: Modelo de interação comunicativa 

SITUAÇÃO DE INTERLOCUÇÃO 

Constrói 

em função de 
PCC 

repr. psicossociais 

finalidades 

em função do que 
é proposto  

 
PCC 

repr. psicossociais 
finalidades 

Lugar do locutor 

Reconstrói 

Lugar do alocutário 

A B 
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são “duas bobinas de fio elétrico colocadas uma ao lado da outra de tal maneira que 

ao passar uma corrente elétrica variável por uma delas, uma corrente análoga é 

induzida na outra”10 (GRIZE, 1993, p. 156). Obviamente que nessa analogia o autor 

ressalva o problema do isomorfismo do direcionamento de uma bobina A para uma 

bobina B sem possibilidade de intercambio de lugares.  

No modelo da comunicação, por se tratar de um fenômeno de interação social, 

o isomorfismo de A (constrói) para B (reconstrói) só é válido se pensarmos nele como 

uma tomada de turno de fala/expressão que frequentemente se inverte ao longo da 

interação, seja ela falada ou escrita. Dessa forma, o próprio esquema mostra que A e 

B são “lugares” de locução e alocução passíveis de ocupação por sujeitos, mas que 

não são os próprios sujeitos em seu posicionamento no mundo.  

O mais salutar da comparação com o modelo da indução na física é 

demonstrar como a presença (material ou virtual) de um interlocutor interfere, por um 

lado, na construção de uma esquematização e, por outro, sempre induz uma 

reconstrução por parte desse interlocutor. Portanto, toda esquematização se faz 

sempre numa situação de interlocução, de maneira que ela “nunca é somente 

construída diante de alguém, mas para esse alguém”11 (GRIZE, 1993, p. 156).  

Em suma, Grize (1993) afirma que toda esquematização, devido a ser 

construída usando uma língua natural, carreia as constatações de que elas: resultam 

de um comportamento social; são construídas dentro de um processo de 

comunicação; e contém marcas do sujeito enunciador. 

No que se refere aos grupos ou conjuntos de imagens de uma 

esquematização, vale lembrar uma frase já clássica de Grize (1993, p. 156) na qual 

ele afirma que “uma esquematização, enquanto ato semiótico, permite ver o que eu 

chamarei de imagens: imagens do que está em questão, mas também imagem do 

orador e imagem daquele a quem se dirige”.12 Daí decorre um conjunto de imagens e 

de suas correlações que são  importantes na medida em que essas imagens são 

comandadas pelas representações discursivas propostas: não se representa nunca 

                                                             

10 [...] deux bobines de fil électrique placées l'une à côté de l'autre. Si l’on fait passer un courant varaible 
dans l’une, um courant analogue est induit dans l’autre. 
11 [...] une schématisation n’est pas construite seulement devant quelqu’un, mais pour ce quelqu’un. 
12  Une schématisation, acte sémiotique, donne à voir ce que j’appellerai des images: image bien sûr 
de ce dont il est question, mais image aussi de celui qui parle, image de celui auquel on s’adresse. 
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uma pessoa, mas alguns de seus aspectos – seu conhecimento, seus desejos, seus 

valores (GRIZE, 1990, p. 33). 

Para Grize (1993), as representações que fazemos uns dos outros e dos 

temas que abordamos são abstrações de aspectos que reputamos relevantes, por 

isso mesmo, essas representações são tratadas como imagens barrosas projetadas 

dos nossos conhecimentos, das nossas atitudes, das nossas opiniões, dos nossos 

desejos, mas jamais de nós mesmos como um todo. Trata-se sempre de aspectos 

mais salientes que pretendemos destacar em detrimento de outros que queremos 

ocultar, quando projetamos ditas imagens, numa espécie de tomada de um ponto de 

vista. A partir disso, é preciso distinguir o “sujeito no mundo” (com seus papéis sociais, 

seus valores socioculturais, suas finalidades e suas representações psicossociais) da 

sua imagem esquematizada no discurso.  

Olhando para o Esquema 05, percebemos, por exemplo, que A é um sujeito 

no mundo com  finalidades comunicativas e pré-construídos culturais que afetam suas 

representações psicossociais (extralinguísticas) de si mesmo, da situação de 

enunciação, do objeto de discurso tratado, do seu alocutário (B). Essas 

representações psicossociais só têm existência no interior da consciência de A, o que 

equivaleria a representações pré-discursivas ou extralinguísticas. No momento em 

que A interage comunicativamente com B, ele confronta essa representação 

psicossocial pré-linguística de B com a esquematização discursiva (linguística) que B 

faz de si mesmo no discurso. Surge desse confronto, então, uma figura que A constrói 

de B, uma figura esquematizada do outro, uma co-construção sempre imaginária (B*) 

que não coincide totalmente com a de B, enquanto sujeito no mundo.      

Dessa maneira, Grize (1993) resume esse jogo complexo de imagens 

esquematizadas no discurso da seguinte forma: 
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Observemos no Esquema 06 que as correlações entre “A” (imagem do 

locutor), “B” (imagem do alocutário) e “T”(imagem de um tema tratado) geram um 

conjunto de imagens denominado “X”. Também fazem parte do esquema três grupos 

de representações, são elas: duas representações primárias, sendo as 

representações do locutor em relação ao conjunto de imagens “X” [ repr A (X) ] e as 

representações do alocutário em relação ao conjunto de imagens “X” [ repr B (X) ]; e 

uma representação secundária, que são as representações que A e B constroem de 

suas próprias representações primárias [ repr A (repr B(X)) ]. 

Para resumir, recorremos aos direcionamentos apresentados por Adam 

(1999) quando este abordou a esquematização de Grize (1990) como uma 

representação discursiva: 

 

 

Quadro 02 – A esquematização como Representação discursiva (Rd) 

Uma 
esquematização 

é, ao mesmo 
tempo, uma 

operação e um 
resultado: 

 

Pensar um texto como uma esquematização é reunir em um 
só conceito a enunciação como processo e o enunciado como 
resultado. A nominalização do verbo “esquematizar” consiste 
em juntar ao substantivo “esquema” um sufixo que marca o 
processo permanente de ênfase ao duplo sentido de um objeto 
que os termos enunciado (resultado) e enunciação (processo, 
operação) separam e que os conceitos de texto e discurso não 
comportam totalmente. (cf. ADAM, 1999, p. 102) 

Toda 
representação 

discursiva é 
esquemática: 

 

Por definição, uma esquematização não diz tudo já que ela é 
sempre situada e reclama em consequência que o seu analista 
disponha de conhecimentos que a complete. Esquematizar é 
construir uma representação verbal por definição parcial, 
seletiva e estratégica de uma realidade, de modo que todo 
texto propõe uma espécie de micro-universo ou pequeno 
mundo. (cf. ADAM, 1999, p. 103) 

Toda 
esquematização é 

uma 
coconstrução: 

Partindo do princípio da cooperação aberta, se traduz que um 
locutor (na fala ou na escrita) se esforça para fornecer os 
índices que reputa necessários à transmissão do que irá dizer. 
Analogamente, apoiando-se em conhecimentos comuns, um 
esquematizador “A” faz hipóteses quanto ao que um 
coesquematizador “B” pode ou poderá induzir de sua 
esquematização para então propô-la como uma representação 
discursiva. A partir daí o coesquematizador “B” (re)construirá a 
esquematização de sua perspectiva e com seu reportório de 
pré-construidos culturais e finalidades. Vale salientar que essa 
construção e reconstrução não é necessariamente simétrica, 
posto que no processo interacional há espaço para mal-
entendidos com base na má interpretação de determinados 
índices. (cf. ADAM, 1999, p. 104) 
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Uma 
esquematização é 
uma proposição 

de imagens: 

Deve-se reconhecer que grande parte da atividade simbólica 
dos sujeitos tem por função retroalimentar constantemente a 
realidade do “eu”. Oferecer uma imagem do “eu” aos outros 
para ratificação, aceitação ou rejeição das construções que os 
outros estão fazendo dessa imagem faz parte da atividade 
simbólica. Segue-se que uma esquematização, como 
proposição de uma visão de mundo, está composta por grupos 
de imagens que tem por base a situação de interlocução, o 
objeto de discurso (tema ou referente) em questão, o 
esquematizador (A) e o coesquematizador (B). (cf. ADAM, 
1999, p. 107) 

Fonte: elaboração nossa com base em Adam (1999, p. 101-108) 

 
 

A partir dos Esquemas 05 e 06 e do Quadro 02, é possível, portanto, perceber 

a diferença entre as noções de esquematização ou representação discursiva e de 

imagens. Para fins de esclarecimento de tais conceitos, podemos dizer que a 

Representação discursiva (Rd) e a esquematização são tratadas por Adam (1999) 

como sinônimas, mas na perspectiva em que a Rd é uma categoria mais ampla que 

toma por base a noção de esquematização.  

Já a noção de imagem, por sua vez, está contida na noção de 

esquematização, como demonstrado no Esquema 05, e pode ser entendida como a 

parte observável da esquematização, ou seja, como índices constituintes das 

esquematizações que figuram na parte materialmente visível (donne à voir) e “que só 

podem servir como índices para a determinação das representações. ”13 (GRIZE, 

1979, p. 100).  

Assim, pois, tendo esclarecido os conceitos de Representação discursiva 

esquematização e imagem, cumpre-nos tecer considerações sobre as formas textuais 

sob as quais uma Rd se apresenta, bem como considerações sobre as categorias 

semânticas que os estudiosos vêm utilizando na reconstrução das Rd.  

Com relação às formas textuais de uma Rd, convêm recapitular as palavras 

de Adam (2011, p. 113): 

 

 

 

                                                             

13 [...] que servir d’indices à la détermination des représentations. 
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Toda proposição enunciada possui um valor descritivo. A atividade 
discursiva de referência constrói, semanticamente, uma 
representação, um objeto de discurso comunicável. Esse 
microuniverso semântico apresenta-se, minimamente, com um tema 
ou objeto de discurso posto e o desenvolvimento de uma predicação 
a seu respeito. A forma mais simples é a estrutura que associa um 
sintagma nominal a um sintagma verbal, mas de um ponto de vista 
semântico, uma proposição pode muito bem se reduzir a um nome e 
um adjetivo.  

 

 

Como podemos ver, Adam (2011) postula uma apresentação estrutural 

mínima para operacionalizar uma representação discursiva: um objeto de discurso 

seguido do desenvolvimento de uma predicação a seu respeito, em outras palavras, 

uma proposição enunciada minimamente estruturada com um referente e uma 

predicação. Sendo assim, essa estrutura mínima pode se materializar textualmente, 

pelo menos, da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Quadro 03 tentamos compilar as possibilidades de uma estrutura mínima 

sobre a qual as Rd se estruturam no texto. Assim, numa visão de cima para baixo do 

quadro, temos as estruturas textuais mais gerais no topo e as mais específicas na 

base. No nível mais geral, temos a estrutura Objeto de discurso + Predicação, noções 

que já foram amplamente debatidas anteriormente quando tratamos do conceito de 

proposição-enunciado.  

No segundo nível, temos as três estruturas mais simples nomeadas por Adam 

(2011, p. 113) como formas textual que um objeto de discurso e sua predicação podem 

tomar. Os índices de 3 a 1 que utilizamos na tabela não tem por objetivo isolar as 

estruturas, uma vez que elas podem ser equivalentes a depender do uso feito por um 
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locutor, mas sim apenas definir esses conceitos em categorias mais abrangentes e 

menos abrangentes.  

Assim, assinalamos com o índice três (3) a categoria mais abrangente “tema 

+ rema” que pode assumir a forma “Sintagma Nominal + Sintagma Verbal” índice (2) 

ou estruturas mais complexas, bem como de “Nome + adjetivo ou sintagma adjetival” 

índice (1). Vale destacar que essas categorias textuais são tributárias do trabalhos do 

segundo Círculo Linguístico de Praga e de sua “perspectiva funcional da frase” e da 

“dinâmica comunicativa”  como reconhece Adam (2011, p. 86), mas em um novo olhar: 

o da perspectiva do reconhecimento das funções de coesão textual, focalização e 

progressão temática, bastante úteis para a “descrição dos movimentos textuais de 

focalização, retomada e progressão dos enunciados – em outras palavras, uma 

descrição da dinâmica textual do sentido intra e transfrasal.” (ADAM, 2011, p. 88). 

 Assim, o tema, do grego thêma, também chamada de unidade temática, é 

uma unidade responsável por trazer ao texto algo já posto, um tópico ou conteúdo já 

conhecido por ter sido mencionado anteriormente (relação cotextual) ou que se 

depreende da situação comunicativa (relação contextual). Já um rema, do grego 

rhêma, ou unidade remática é a estrutura textual responsável por trazer elementos 

novos sobre o tema na forma de assunto, comentário ou foco novo (cf. ADAM, 2011, 

p. 87).  

A ordem de aparição desse tipo de estrutura é normalmente do tema ao rema, 

como em “[tema] (Eu) + [rema] visitei o Equador em distintas ocasiões por motivos 

pastorais”14, mas, em estruturas textuais complexas, pode acontecer de o locutor 

desejar focalizar os elementos mais informativos, colocando então o rema em posição 

inicial utilizando procedimentos de separação e ênfase.  

Analogamente, a junção de um nome com um adjetivo é encarada na 

perspectiva da ATD como equivalente a junção de um objeto de discurso + 

predicação, e consequentemente, de um tema + rema. A esse respeito, os estudos 

sobre o adjetivo epitético citados por Adam (2011, p. 88-92) permitiram, por exemplo, 

postular que a estrutura S-A (Substantivo com um adjetivo posposto) garante ao 

adjetivo (A) guardar o seu valor semântico pleno ou literal ao pondo deste ser capaz 

                                                             

14 Frase pinçada do breve discurso do Papa Francisco proferida na cerimônia de boas-vindas no 
aeroporto Mariscal Sucre, Quito, Equador, em 5 de julho de 2015, por ocasião de sua viagem apostólica 
ao Equador, Bolívia e Paraguai. 
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de veicular uma informação propriamente nova (remática) em relação ao substantivo 

(S) que o antecede e que lhe serve de referente (tema). 

Seguramente, as Rd assumem outras formatações textuais mais complexas 

diferentemente das formatações simples que compilamos no Quadro 03. Para fazer 

jus a tal complexidade, é necessário pensar outras categorias que façam frente às 

classes de unidades intermediárias entre a língua e o texto que sejam congruentes 

com a própria complexidade da língua. (cf. ADAM, 2011, p. 76). Nesse sentido é que 

passamos agora a tecer considerações sobre as categorias semânticas que os 

estudiosos vêm utilizando na reconstrução das Rd. 

No que se refere as categorias semânticas que a ATD utiliza como índices 

textuais para ajudar na (re)construção das Rd, percebemos que Adam (2011) não se 

debruça sobre elas e basicamente reporta esse aspecto as categorias lógico-

semânticas da “lógica natural” de Grize (1λλ0) que são tomadas de empréstimo. 

Contudo, além das categorias lógico-semânticas, a análise das Rd nesse aspecto 

também apresenta contribuições de uma gama de pesquisadores que revisaram essa 

perspectiva em seus estudos.  

Queiroz (2013) em sua tese de doutoramento descreve um processo 

substancioso e complexo de confrontações teórico-metodológicas em torno das 

categorias semânticas utilizadas na análise das Rd. A autora relembra a proposição 

de categorias feita por Rodrigues, Silva Neto e Passeggi (2010), tendo por base os 

estudos de Adam (2011) e Grize (1990). Também relata as generalizações propostas 

por Rodrigues et al. (2012) das macro-operações de análise elaboradas por Adam 

(2011) para o período descritivo, mas que foram ampliadas para as demais 

sequências, mediante a defesa de que tais operações “são transversais a todos os 

tipos de sequência, i. é, quanto ao seu conteúdo referencial/descritivo. ” (RODRIGUES 

et al., 2012, p. 298).   

Não escapa ao panorama de Queiroz (2013), os trabalhos de Neves (2006), 

Castilho (2010), Ramos (2011) com importantes contribuições. Diante de tantos 

sistemas de categorias, preferimos utilizar principalmente o conjunto de 

macrooperações adotadas por Adam (2011) mas sem perder de vista as demais 

categorias apresentadas por Rodrigues, Silva Neto e Passeggi (2010), bem como por 

Queiroz (2013). Assim, vejamos a seguir, as macrooperações que retemos para uso 

nas nossas análises: 
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• Referenciação: 

 

Entendemos a referenciação nos moldes definidos por Koch (2015, 61.) que 

propõe a substituição da noção de “referência” por “referenciação” no sentido de 

demonstrar que esta diz respeito  a (re)construção de objetos de discurso. Dessa 

maneira, a referenciação diz respeito a “aquilo que designamos, representamos, 

sugerimos quando usamos um termo ou criamos uma situação discursiva referencial 

com essa finalidade” (KOCH, 2015, p. 64). Para Queiroz (2013, p. 66), a referenciação 

é “a designação dos referentes (coisas, objetos, sujeito de ações, processos) ”, em 

outras palavras, é designar objetos de discurso no processo de interação textual 

discursivo.  

É importante salientar que, assim como Rodrigues, Silva Neto e Passeggi 

(2010, p. 175), incluímos nos casos da macrooperação de referenciação as operações 

de tematização propostas por Adam (2011, p. 216-218). Dessa forma, adotamos as 

notações “tematização” (pré-tematizada ou pós-tematizada) e “retematização” para 

nos referir às situações de referenciação nas quais, respectivamente: 1) um referente 

ocupa a função de tema; 2) esse mesmo referente é redesignado.  

 

• Predicação: 

 

A predicação é entendida como uma macrooperação diretamente ligada à 

referenciação, posto que, se a referenciação é a designação de objetos de discurso, 

a predicação é a operacionalização desses objetos de discurso em termos de sua 

aspectualização (ou modificação) e seu relacionamento com outros objetos de 

discurso (relações no tempo-espaço, relações de analogia, relações de conexão). 

Apesar de não haver considerações mais detalhadas sobre a predicação, Adam 

(2011) em diversas passagens faz menção a essa macrooperação, tais como:  

 

 

a) quando explica a noção de representação discursiva como uma dimensão 

da proposição-enunciada: “ [A representação discursiva] apresenta-se, 

minimamente, com um tema ou objeto de discurso posto e o 

desenvolvimento de uma predicação a seu respeito. ” (ADAM, 2011, p. 113, 

grifos nossos); 
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b) quando explica estruturas complexas da proposição-enunciado: [Nas] 

construções deslocadas (CD), como tendo derrubado o carteiro Achille e ao 

cair do carro de feno, que têm um valor de tematização da parte predicativa 

de uma proposição cujo tema-sujeito está na frase núcleo. (ADAM, 2011, p. 

114, grifos nossos); 

 

c) quando trata do período descritivoμ “A atribuição mínima de um 

predicado a um sujeito constitui a base de um conteúdo proposicional” 

(ADAM, 2011, p. 217, grifos nossos). 

 

 

Pinçamos apenas essas três aparições da noção de predicação para 

demonstrar o quando ela está entrelaçada à macrooperação da referenciação, como 

explicitados nos nossos destaques em negrito. Vale destacar que a predicação 

tomada como uma macrooperação é mais abrangente do que o sentido utilizado por 

outras correntes teóricas, bem como pelas gramáticas tradicionais.  

A predicação tanto diz respeito aos predicados verbais, nominais, verbo-

nominais (com predicativos do sujeito e do objeto) da gramática tradicional, quanto às 

estruturas mínimas veiculadoras de uma Rd, como demonstramos no Quadro 03. 

Assim, é possível entender como um elemento veiculador de uma predicação um 

adjetivo epitético (ou outras construções nominais mais complexas) unidas a um 

substantivo.  

Os vários exemplos de textos publicitários que Adam (2011) analisa com 

detalhes, ratificam essa ampliação da noção de predicação, sendo que o mais 

emblemático dos exemplos talvez seja a série paratáticaμ “silhueta esbelta, rosto fino, 

olhos grandes e linda boca, Sabine Azema tem uma graça infinita. ” (ADAM, 2011, 

p. 221, grifos nossos). Nessa série, as construções nominais do tipo S-A (substantivo-

Adjetivo) que antecedem o referente principal “Sabine Azema” se justapõem pelo 

recurso da parataxe, isto é, sem um verbo ou outro conectivo que ligue a fragmentação 

do referente (partes de Sabine: silhueta, rosto, olhos, boca) aos seus atributos 

(esbelta, fino, grandes, linda). Essas construções S-A se revestem de um valor 

descritivo mínimo capaz de fazer do substantivo um referente e do adjetivo uma 
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predicação, como bem afirma Adam (2011, p. 114): “de um ponto de vista semântico, 

uma proposição pode muito bem se reduzir a um nome e um adjetivo.”.  

Nesse sentido, seguimos os trabalhos de outros pesquisadores que 

consideram a predicação uma macrooperação relevante para a reconstrução de uma 

Rd, tais como Rodrigues; Passeggi; Silva Neto (2010)  e Queiroz (2013), mas 

divergimos deles quando reconhecemos como importante a ampliação do escopo da 

noção de predicação, conforme se depreende das análises de Adam(2011).  

   

• Modificação: 

 

A modificação é entendida nos termos definidos por Adam (2011) para a 

“aspectualição” e diz respeito à atribuição de propriedades e qualificadores que 

modificam o aspecto descritivo tanto da referenciação quanto da predicação. É 

portanto, uma macrooperação transversal que modifica tanto o referente como o 

predicado através de adjetivos, expressões adjetivais, verbos que indicam ações 

habituai ou funcionais equivalentes a propriedades ou atributos. Portanto, seguimos 

Queiroz (2013, p. 67) ao preferirmos o termo “modificação” em lugar de 

“aspectualização”, devido a sua defesa da possível confusão que o termo poderia 

gerar com a noção de “aspecto verbal”, já consagrada pela gramática tradicional.  

 

• Relação: 

 

Nesse ponto, aderimos a noção de “Relação” proposta por Adam (2011), mas 

na perspectiva da leitura feita por Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010) e Passeggi 

(2010) desse conceito. Assim, entendemos como “Relação” a macrooperação que 

cuida das conexões e assimilações entre partes de enunciados, entre enunciados ou 

entre partes do texto, conseguidas através de mecanismos textuais-discursivos que 

concorrem para a linearização do discurso e controlam uma parte mais ou menos 

longa dos textos (ADAM, 2011, p. 180).  

Dessa forma, a Relação se efetiva através de duas operações de base: a 

relação de contiguidade (responsável pela conexão) e a relação de analogia 

(responsável pelas assimilações).  A relação de analogia está na base das 

assimilações e dissimilações analógicas (metáforas e demais figuras de linguagem 

desse tipo), bem como da comparação. Por outro lado, a relação de contiguidade 
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utiliza a classe de expressões linguísticas dos conectores para dar conta das 

conexões estabelecidas entre as partes dos enunciados e textos que dão origem a 

isotopias, argumentos, contra-argumentos, explicações, justificativas, concessões, 

etc. (cf. QUEIROZ, 2013).  

 

• Localização: 

 

A macrooperação da localização é encarada por Adam (2011) como um tipo 

de relação de contiguidade. Para Adam (2011, p. 222), a situação temporal e a 

situação espacial se prestam ao papel de relacionar os objetos de discurso entre si, 

tendo por base a sua contiguidade no eixo espaço-tempo. Exemplo disso, é a análise 

que o autor faz de um trecho de Madame Bovary de Gustave Flaubert no qual se faz 

a descrição de um bolo confeitado. Nessa análise, Adam (2011, p. 182) demonstra 

como o objeto de discurso “bolo confeitado” é posto em relação com os outros objetos 

de discurso, a “refeição” (“na sobremesa”) e o seu produtor (o confeiteiro de Yvetot), 

através de organizadores temporais (primeiramente, depois, finalmente) e espaciais 

(na base, no segundo andar, na parte de cima). É devido a essa propriedade relacional 

dos localizadores espaciais e temporais que Adam (2011) os concebe como um tipo 

de relação de contiguidade, motivo pelo qual os agrupa entre os conectores, 

chamando-os de organizadores textuais.  

Porém, em nossa investigação, nós acompanharemos a perspectiva 

defendida pela maioria dos pesquisadores que trabalham com Representações 

discursivas: a visão de que a localização espacial e temporal, apesar de ter esse matiz 

relacional, é uma macrooperação diferente da macrooperação de Relação. Um 

elemento que corrobora essa separação é a diferença em três classes que Adam 

(2011, p. 179) faz dos conectores: os conectores “propriamente ditos” que são os 

argumentativos; os organizadores e marcadores textuais; e os marcadores de 

responsabilidade enunciativa. 

Para nós, os organizadores textuais que expressam localização de tempo e 

espaço merecem o status de macrooperação devido ao seu papel muito relevante na 

ordenação das “partes da representação discursiva nos eixos maiores do tempo e do 

espaço” (ADAM, 2011, p. 181). Portanto, acompanharemos os posicionamentos de 

Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010), Passeggi (2010) e Queiroz (2013), entre 
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outros pesquisadores, que entendem a localização espacial e temporal como uma 

macrooperação. 

Por fim, e antes de passarmos aos aspectos metodológicos e as análises, 

marcamos decididamente o nosso entendimento da perspectiva teórica defendida por 

Adam (2011, p. 25): diremos que a nossa visão da Análise Textual dos Discursos 

corrobora com a de uma “teoria do conjunto”, inscrita entre as disciplinas da 

enunciação e as disciplinas do discurso, capaz de articular de maneira sistemática e 

metodologicamente coerente as suas categorias e procedimentos de análise 

co(n)textual da produção de sentidos. 

Ao longo desse capítulo teórico, que também é metodológico, detalhamos os 

principais aspectos dessa teoria do conjunto que visa a uma análise textual de 

discursos. Assim, evidenciamos no primeiro subtópico os aspectos de uma análise 

textual inscrita entre a Linguística do Texto e a Análise do Discurso que entende texto 

e discurso numa perspectiva integrativa. Mostramos, no segundo subtópico, que a 

visão de Adam (2011) de uma Análise Textual dos Discursos, desvencilhada da 

gramática de texto e emancipada da Análise do discurso de Linha Francesa, redistribui 

as categorias e os níveis de análise que competem ao plano do texto e ao plano do 

discurso. No terceiro subtópico, dedicamos maior atenção ao nível semântico da 

análise textual cujo estudo da Representação discursiva é o eixo central. 

Empreendemos nesse último subtópico discussões teórico-metodológicas em torno 

das categorias textuais-discursivas que nos permitirão reconstruir as Rds do locutor, 

do alocutário e do tema tratado no nosso corpus de análise. 

 Finalmente, sublinhamos que os capítulos que se seguem delineiam 

metodologicamente e realizam analiticamente nossa proposta de trabalho levada a 

cabo como forma de contribuir com o campo de pesquisas inaugurado por               

Adam (2011) em sua obra de Introdução a Análise Textual dos Discursos. 
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3 DELINEAMENTO DE ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 
No capítulo anterior, vimos as principais características da Análise Textual dos 

Discursos, um dispositivo não apenas teórico, mas também metodológico. Lá 

evidenciamos que Adam (2011, p. 25) desenvolve “uma reflexão epistemológica e 

uma teoria do conjunto” ao mesmo tempo em que oferece um viés metodológico como 

“resposta à demanda de proposições concretas sobre a análise de textos”. Por esse 

motivo, o que nos cumpre abordar aqui, nesse capítulo, são algumas retomadas do 

repertório teórico-metodológico da ATD que utilizaremos em maior medida na nossa 

análise, bem como os aspectos caracterizadores da presente pesquisa, como forma 

de delimitar seu escopo. 

Assim, nos tópicos seguintes, abordaremos a natureza metodológica da 

presente pesquisa a fim de caracterizá-la; retomaremos as categorias semânticas, 

como categorias apriorísticas norteadoras da análise das Representações 

Discursivas; e delinearemos o nosso corpus, o gênero de discurso homilia, com vistas 

explicitar seu engendramento em um evento sociodiscursivo complexo. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

A metodologia científica que o escopo do nosso trabalho reclama passa pelo 

método dedutivo, tendo em vista que partimos do constructo teórico-metodológico da 

Análise Textual do Discurso (ATD) para a análise dos dados textuais discursivos. No 

entanto, o movimento inverso, dos dados para a teoria, também se faz necessário, 

levando em conta que o método indutivo nos conduz à análise dos dados textuais 

discursivos com vistas a testar a validade de tais pressupostos teórico-metodológicos, 

sobretudo no que tange as categorias semânticas elaboradas a priori. 

A metodológica para a análise textual discursiva proposta por Moraes (2003) 

corrobora com o dispositivo teórico analítico da ATD, de modo que também acolhemos 

suas reflexões como apoio. Segundo esse autor, a análise textual é “um exercício de 

gerar sentidos” no qual os textos são entendidos como “significantes em relação aos 

quais é possível exprimir sentidos simbólicos. ” (MORAES, 2003, p. 193). Em outras 
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palavras, a abordagem metodológica para o estudo textual discursivo defendida pelo 

autor propugna que: 

A análise textual parte de um conjunto de pressupostos em relação à 
leitura dos textos que examinamos. Os materiais analisados 
constituem um conjunto de significantes. O pesquisador atribui a eles 
significados sobre seus conhecimentos e teorias. A emergência e 
comunicação desses novos sentidos e significados é o objetivo da 
análise. (MORAES, 2003, p. 193). 
 

 

Como podemos abstrair das palavras de Moraes (2003), a análise textual 

discursiva parte de pressuposto teórico para a análise dos textos, ao mesmo tempo 

em que na análise textual faz emergir novos sentidos e significados, inclusive, sendo 

esse o seu objetivo. Devido a esse duplo direcionamento, o autor concebe uma 

metodologia de pesquisa mista na qual, primeiro, há um movimento dedutivo que 

implica na construção de “categorias antes mesmo de examinar o corpus de textos”, 

para em seguida, haver um movimento indutivo para (re)construir “as categorias com 

base nas informações contidas no corpus”. (MORAES, 2003, p. 197). 

Assim, combinando os métodos dedutivo e indutivo, Moraes (2003) postula 

uma metodologia de análise mista na qual há categorias definidas a priori, tomando 

por base um arcabouço teórico, bem como categorias emergentes fruto das 

“transformações gradativas no conjunto inicial de categorias, a partir do exame das 

informações do corpus de análise” empreendidas pelo pesquisador. (MORAES, 2003, 

p. 197-198). Portanto, a indução acaba por auxiliar a reformulação ou 

aperfeiçoamento das categorias prévias obtidas dedutivamente mediante a escolha 

de uma abordagem teórica. 

Dessa feita, ao partirmos dedutivamente para a análise da Representação 

Discursiva (Rd), bem como de categorias semânticas típicas, fazemos na certeza de 

que todo texto, em alguma medida, constrói representações discursivas do seu 

enunciador, do seu ouvinte (ou leitor) e dos temas tratados (Cf. PASSEGGI, 2010). 

Entretanto, a análise do nosso corpus pode nos conduzir, indutivamente, a questões 

que referendem ou refundem as balizas teóricas adotadas a priori. Portanto, uma 

metodologia científica mista, calcada na dedução e indução, parece-nos adequada, 

sobretudo porque o direcionamento teoria-dados-teoria nos auxilia na consecução dos 

nossos objetivos de reconstruir as representações discursivas no gênero de discurso 
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homilia, além de possibilitar a este trabalho maiores chances de contribuir para as 

discussões nesse campo de estudo. 

É importante também destacar que os procedimentos de análise típicos da 

ATD, debatidos por nós no capítulo teórico, alinham-se aos procedimentos gerais de 

análise que a perspectiva metodológica de Moraes (2003) define. Por esse motivo, 

nós também acolhemos esses procedimentos que, resumidamente, consiste em três 

procedimentos gerais:  

 

 

1. Desmontagem dos textos: também denominado de processo de 
unitarização, implica examinar os materiais em seus detalhes, 
fragmentando-os no sentido de atingir unidades constituintes, 
enunciados referentes aos fenômenos estudados. 
2. Estabelecimento de relações: processo denominado de 
categorização, implicando construir relações entre as unidades de 
base, combinando-as e classificando-as no sentido de compreender 
como esses elementos unitários podem ser reunidos na formação de 
conjuntos mais complexos, as categorias. 
3. Captando o novo emergente: a intensa impregnação nos materiais 
de análise desencadeada pelos dois estágios anteriores possibilita a 
emergência de uma compreensão renovada do todo. O investimento 
na comunicação dessa nova compreensão, assim como de sua crítica 
e validação, constituem o último elemento do ciclo de análise proposto.  
O metatexto resultante desse processo representa um esforço em 
explicitar a compreensão que se apresenta como produto de uma nova 
combinação dos elementos construídos ao longo dos passos 
anteriores. (MORAES, 2003, p. 191). 

 

 

Podemos ver, a partir dos três procedimentos gerais descritos por             

Moraes (2003), a congruência com os procedimentos específicos de análise da ATD. 

A “desmontagem” dos textos pode ser feita na ATD a partir das operações de 

textualização que descrevemos no Esquema 03 cujas operações de segmentação são 

responsáveis por fragmentar o texto em unidades constituintes menores de acordo 

com o interesse do pesquisador. No que se refere ao “estabelecimento de relações”, 

na ATD, esse procedimento geral equivale às operações textuais específicas de 

ligação, também descritas no Esquema 03. Já o terceiro procedimento descrito por 

Moraes (2003), pode ser entendida na ATD como um Ponto de Vista (PdV) assumido 

pelo pesquisador no momento de expor suas Representações (Rd) em torno dos 

achados da sua investigação com vistas à validação do seu posicionamento 

(Orientação argumentativa) frente a comunidade científica. Portanto, a noção de 
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“metatexto” utilizada por Moraes (2003, p. 191) para se referir ao texto resultante de 

uma investigação científica sobre outro texto pode muito bem ser entendida como uma 

(re)construção co(n)textual dos seus significados, nos moldes defendidos pela ATD.  

 Em outras palavras, uma análise textual discursiva feita na perspectiva 

qualitativa pode ser entendida como uma metodologia que descreve e interpreta 

“sentidos e significados que o analista constrói ou elabora”, tendo por base a análise 

de um conjunto de textos ou documentos. Nesse sentido, em última análise, produz-

se verdadeiramente um “metatexto”. (MORAES, 2003, p. 202).      

No que diz respeito à caracterização da nossa pesquisa em função dos 

objetivos, o paradigma adotado é o descritivo interpretativista (Cf. CARVALHO, 2000), 

por quanto almejamos descrever e interpretar as unidades linguísticas, textuais e 

discursivas que materializam os sentidos de forma co(n)textual em torno da 

construção de Representações discursivas do locutor, do alocutário e do tema tratado. 

Assim sendo, a nossa abordagem será, principalmente, qualitativa, já que procura dar 

conta de questões não quantificáveis, tais como significados construídos à luz de 

motivações, aspirações, crenças, valores, atitudes, dentre outros aspectos subjetivos 

que não podem ser operacionalizados como variáveis. 

Por fim, em relação à natureza dos dados, nossa pesquisa é classificada como 

documental. Para Lakatos (2003, p. 174), a principal característica desse tipo de 

pesquisa “é que a fonte de coleta de dados está restrita a documentos, escritos ou 

não, constituindo o que se denomina de fontes primárias”. Dessa forma, o caráter 

documental da nossa pesquisa é evidente, já que lida com fontes primárias, isto é, 

com materiais que não passaram por tratamento científico anterior à análise que 

pretendemos fazer. Segundo Gil (2008, p. 51): 

 

 

 
A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. 
A única diferença entre ambas está na natureza das fontes. Enquanto 
a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições 
dos diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa 
documental vale-se de materiais que não receberam ainda um 
tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo 
com os objetivos da pesquisa. 
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Como bem ressalta Gil (2008), o caráter documental advém da natureza das 

fontes dos dados que propiciam materiais até então não estudados ou que ainda 

possam ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa. Nesses moldes, a 

nossa pesquisa dispõe de fontes que fornecem, em primeira mão, documentos 

públicos provenientes, sobretudo, da Santa Sé15 e, mais especificamente, da Editora 

do Vaticano (Livraria Editora Vaticana16). Vale salientar que o conceito de documento 

no qual nossa pesquisa se baseia é o de Ludke e André (1986, p. 38). Para esses 

autores, a noção de documento inclui “desde leis e regulamentos, normas, pareceres, 

cartas, memorandos, diários pessoais, autobiografias, jornais, revistas, discursos, 

roteiros de programas de rádio e de televisão até livros, estatísticas e arquivos 

escolares”. 

  

3.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO: CATEGORIAS SEMÂNTICAS 

PARA A ANÁLISE DA REPRESENTAÇÃO DISCURSIVA 

 

Segundo já debatemos no capítulo teórico a partir dos Esquemas 05 e 06 e 

do Quadro 02, há diferenças entre as noções de esquematização ou representação 

discursiva e a noção de imagens. Lá, esclarecemos que a Representação discursiva 

(Rd) é sinônima de esquematização para Adam (1999) se pensarmos na Rd como 

uma categoria mais ampla que engloba a noção de esquematização de Grize (1979, 

1985, 1990, 1993, 2004). Também vimos que a noção de imagem está contida na de 

esquematização como elementos que figuram na parte materialmente visível cuja 

função é servir de índices para a determinação das representações. (cf. GRIZE, 1979, 

p. 100). Resumindo esquematicamente temos: 

 

 

 

 

                                                             

15 Tais documentos aqui referidos têm como fonte o website oficial da Santa Sé no endereço 
http://w2.vatican.va/content/vatican/it.html  
16A Libreria Editrice Vaticana tem endereço físico na Cidade do Vaticano e endereço virtual no Website 
http://www.libreriaeditricevaticana.va/content/libreriaeditricevaticana/it.html  

http://w2.vatican.va/content/vatican/it.html
http://www.libreriaeditricevaticana.va/content/libreriaeditricevaticana/it.html
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Assim, podemos visualizar no Esquema 07 a relação de pertinência dos 

conceitos de Representação discursiva, Esquematização e Imagem.  Para fins de 

sistematização, retemos o termo Representação discursiva (Rd) pra designar o nosso 

objeto de estudo. Nas análises nos reportamos a Rd, bem como aos seguintes grupos 

de Rd: Rd do locutor; Rd do alocutário e Rd do tema tratado. Contudo, se em algum 

momento falamos de esquematização ou construção/projeção de imagens, fizemos 

tendo em mente a relação de pertinência explicitada no Esquema 07.  

Vale também salientar que concordamos com a aproximação conceitual que 

Adam (1999, 2014) faz entre a Rd do locutor, como uma “representação discursiva de 

si”, e o Ethos da retórica, inclusive reconhecendo a diferença entre o Ethos 

extradiscursivo e Ethos discursivo. Para o autor, é preciso distinguir entre uma 

representação discursiva do locutor (ethos produzido no discurso) e sua imagem 

prévia (ethos extradiscursivo) concebida como uma pré-construção cultural ou 

representação psicossocial extralinguística. Disso nós já nos ocupamos no capítulo 

teórico, sendo que o que nos cumpre acrescentar a esse respeito é tecer também 

considerações sobre os elementos textuais discursivos que permitem a (re)construção 

dessa e das demais representações. De forma resumida, nesse trabalho as categorias 

semânticas que utilizaremos são:  

 

Quadro 04: categorias semânticas  
Categorias de 

análise 
Subcategorias de análise Categorias textuais típicas 

Referenciação 
- Objetos tematizados 
- participantes 

Substantivos, grupos 
nominais, ou equivalentes e 

RD 

ESQUEMATIZAÇÃO 

CONJUNTO DE IMAGENS 

 

Im(A), Im(B), Im(T) 

Esquema 07: relação conceitual entre Rd, Esquematização e Imagem 

Fonte: Elaboração nossa 
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- sujeitos do processo índices pessoais 
(pronomes) 

Predicação 

- processos e ações verbais 
- subclasse dos processos 
(ação, estado, agente, 
meta, beneficiário, etc.) 

Verbos, adjetivos epitéticos 
e expressões equivalentes 

Modificação 
- caracterização dos 
referentes e das 
predicações 

- classe ou expressões de 
qualificação e atributos 
- adjetivos e circunstâncias 
verbais 

Relação 

- comparação direta ou 
indireta (metafórica, 
metonímica, etc.) de objetos 
de discurso 
- conectores e mecanismos 
de textualização 

- comparação com uso dos 
termos formais ou não 
- conjunções, advérbios e 
demais conectores 
equivalentes. 

Localização 
- dêixis 
- organizadores espaciais e 
temporais  

Advérbios ou expressões 
adverbiais de tempo e de 
lugar 

Fonte: Adaptado de Queiroz (2013, p. 74) 

 

3.3 O CORPUS: O GÊNERO DE DISCURSO HOMILIA E O DISCURSO RELIGIOSO 

 

Na nossa pesquisa, utilizamos como corpus uma homilia que tem por fonte e 

chancela a Santa Sé e a Livraria Editora Vaticana, instituições cujas funções, dentre 

outras, é a de publicar em seus websites os mais diversos documentos relativos às 

ações da Santa Sé e do próprio Papa. A homilia que selecionamos para compor o 

nosso corpus foi a proferida pelo Papa Francisco na manhã da terça-feira, 07 de julho 

de 2015 (veja o Anexo C), durante a Missa pela Evangelização dos Povos, realizada 

no Parque do Bicentenário, em Quito, Equador.  

A escolha dessa homilia em particular, no rol das demais proferidas durante 

essa viagem apostólica, deu-se em função de uma leitura prévia desses documentos. 

Foi nessa leitura prévia que vimos sobressair a subjetividade do sujeito Papa 

Francisco na construção das representações de si mesmo, do tema da missa “união 

dos povos” e dos seus alocutários (hispano-americanos, latino-americanos, 

população mundial, membros da igreja, etc.). Subjetividade esta que, na esfera do 

discurso religioso, ganha maior potencialidade, em termos de liberdade para 
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representar, no gênero homilia, devido a suas características intrínsecas (de gênero 

de discurso peculiar) e extrínsecas (de momento menos rígido da liturgia da missa). 

Vale salientar que, em menor medida, também nos interessou o conjunto de 

comunicados, agendas, roteiros de viagem, programações, etc. que a editora 

disponibilizou sobre a Viagem Apostólica do Santo Padre Francisco ao Equador, 

Bolívia e Paraguai, ocorrida entre 5 e 13 de julho de 2015. Apesar de não nos 

debruçarmos sobre esse conjunto de documentos na análise, eles nos serviram como 

auxílio na reconstrução do texto “homilia” enquanto arquivo cuja “reconstituição do 

contexto de enunciação” se faz necessária (Cf. ADAM, 2010b, p. λ6). Desse conjunto 

de documentos que circunda a homilia que analisamos, dialogamos mais diretamente 

com dois deles: a agenda da viagem apostólica (veja recorte no Anexo A); e o Missal 

composto ad hoc para a viagem apostólica no qual figuram os ritos litúrgicos e, dentre 

estes, os ritos da Missa pela Evangelização dos povos, de onde extraímos a homilia 

analisada (veja recorte do missal no Anexo B).  

No que se refere à contextualização de um documento, enquanto texto 

histórico, sabemos que requer um grande esforço do pesquisador no sentido da 

reconstituição das suas condições de produção. Na verdade, essa tarefa nunca 

poderá ser feita em sua totalidade, tendo em vista que os contextos de produção, 

assim como a própria natureza enunciativa, tem algumas características “hic et nunc”, 

portanto irrecuperáveis, como bem nos lembra Ducrot (1987, p. 63). Contudo, Ducrot 

(1λ87) afirma que, no nível enunciativo, é preciso distinguir as “condições particulares” 

da enunciação (que são sempre novas) e o “fato geral” da enunciação (que pode ser 

idêntico a outros atos efetivamente realizados). Orlandi (2013, p. 30) por sua vez, fala 

em condições de produção em sentido estrito e em sentido amplo, para diferenciar as 

circunstâncias da enunciação (contexto imediato) e as condições de produção 

propriamente ditas (contexto sócio-histórico, ideológico, etc.). Já Adam (2010b, p. 96) 

salienta como ponto metodológico importante a não neutralização do que é “exterior” 

a própria materialidade do discurso, ou seja, o não esquecimento de que “a situação 

política, a história, os dados contextuais” não podem ser negligenciados. Para Adam 

(2010b, p. 97): 
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[…] todo texto é, por definição, um campo de forças centrífugas (dados 
externos que vão da intertextualidade às condições materiais e sócio-
históricas de produção, passando pela identidade do orador encenada 
na enunciação e nas escolhas relativas ao gênero) e de forças 
centrípetas que garantem a unidade do texto e sua dinâmica interna. 

 

 

Assim, ao tentarmos entender as Representações discursivas como 

construções textuais discursivas temos que, antes de mais nada, contextualizá-las em 

seus fatos gerais, ou melhor dizendo, em seu contexto sócio-histórico e discursivo. A 

contextualização dos fatos gerais em torno da homilia que compõe o nosso corpus de 

análise passa pela caracterização sócio-histórica do sujeito que a enuncia, da situação 

de enunciação e do próprio gênero de discurso em sua função enunciativa. Assim 

sendo, vejamos: 

 

a) o sujeito que profere a homilia ou quem se responsabiliza pela sua enunciação 

é o cardeal franciscano Jorge Mario Bergoglio, argentino de 76 anos, arcebispo 

de Buenos Aires que foi alçado à condição de Papa, Santo Padre da igreja 

católica e chefe de estado do Vaticano, em 13 de março de 2013. O seu papado 

é considerado um divisor de águas na Igreja Católica, não só porque é o 

primeiro Papa nascido no continente americano, o primeiro latino-americano, o 

primeiro pontífice do hemisfério sul, o primeiro a utilizar o nome de Francisco, 

o primeiro pontífice não europeu em mais 1200 anos e o primeiro jesuíta da 

história, mas, sobretudo por ser um progressista e socialista convicto, com forte 

atuação como agente político em questões sociais;  

 

b) a situação de enunciação está circunscrita à Viagem Apostólica do Santo Padre 

Francisco ao Equador, Bolívia e Paraguai, ocorrida entre 5 e 13 de julho de 

2015. Vale destacar aqui a característica sui generis da viagem apostólica que 

combina as situações de visita de estado (visita oficial), dotada de protocolos 

típicos da mais alta forma de contato diplomático entre duas nações, assim 

como de missão religiosa, com público mais ou menos restrito e dotada de 

protocolos ritualísticos típicos de um dogma. No que se refere a protocolos 

ritualísticos, é preciso destacar que toda viagem apostólica segue uma agenda 

(Anexo A) contendo a programação dos eventos políticos (encontros com 

autoridades civis, visitas, almoços, etc.) e religiosos (missas, celebrações, 
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orações, encontros com fieis e autoridades eclesiásticas, etc.) a serem 

cumpridos. Os atos religiosos seguem ritos dogmáticos específicos, sendo que 

o ritual que nos interessa nessa pesquisa é o rito de celebração da Santa Missa 

que, dentre outros, está disciplinado por um documento chamado missal17 

(Anexo B); 

 
c) o gênero de discurso homilia encontra-se inserido no rito da celebração da 

missa. Se observarmos o missal (Anexo B), veremos que nele estão contidos 

todos os ritos realizados ao longo da viagem apostólica, sendo do nosso 

interesse apenas o rito da Santa Missa (no missal, escrita em italiano “Santa 

Messa”) e em particular, o momento específico desse rito no qual o sacerdote 

explica e interpreta os textos sagrados, momento este destinado ao gênero de 

discurso homilia (no missal, escrito em italiano “Omelia”). A homilia que compõe 

o nosso corpus é a homilia proferida no dia 07 de julho de 2015 (Anexo C) 

durante a Missa pela Evangelização dos Povos, que teve lugar no Parque do 

Bicentenário, em Quito Equador. Dentre os vários idiomas nos quais a Livraria 

do Vaticano disponibiliza oficialmente os seus documentos, preferimos utilizar 

a versão em língua portuguesa da homilia. 

 

Caracterizando melhor o gênero de discurso homilia, Libanio (2005, p. 51) 

afirma que o termo “homilia” vem do grego, “Ο ι έω”, e significa “estar em 

companhia”, “ajuntar-se a”, “conversar”. De fato, no âmbito religioso do Cristianismo, 

a conversa em torno da “Palavra”, isto é, em torno das Sagradas Escrituras da Bíblia, 

é prática usual e muitos sacerdotes se referem ao momento da homilia como momento 

da “partilha da Palavra” (BUYST, 2007, p. 8), “comunicação homilética” 

(BECKHÄUSER, 2003, p. 35) ou “comunicação da Palavra” (RIGO, 2008, p. 9). 

Numa abordagem mais laica do termo, podemos consultar a noção proposta 

por Costa (2014) em seu Dicionário de Gêneros Textuais:  

 

 

                                                             

17 O Missal é o livro usado nas missas de rito romano para as leituras próprias do celebrante. No caso 
da viagem apostólica, a Santa Sé, baseando-se no Missal Romano, elabora um missal específico 
contendo as celebrações litúrgicas a serem realizadas não só nas missas, mas também nos encontros 
religiosos.  
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HOMILIA (v. DISCURSO, ORAÇÃO, PRÁTICA, SERMÃO): 
pregação, prática (v.) ou comentário (v.) expositivo-argumentativo do 
Evangelho, visando explicá-lo e analisá-lo, geralmente após sua 
leitura, em um ato religioso (missa, funeral, bênção, etc.), feita em 
estilo mais coloquial que um sermão (v.) ou discurso (v.). (COSTA, 
2014, p. 146, grifos do autor). 

 

 

A homilia, conforme apreendemos do verbete acima, tem caráter didático já 

que visa explicar o Evangelho através de análises, comentários, exemplificações, 

aplicações em casos práticos e contextualizações dos enunciados bíblicos. Assim, 

percebemos o alto grau de envolvimento e subjetividade do seu orador/escritor, haja 

visto ser um texto altamente embreado nas concepções ideológicas daquele que o 

profere/compõe. Com base em Costa (2014), podemos inferir um caráter persuasivo 

ou exortativo já que na sua composição predominam as sequências expositiva e 

argumentativa. Por outro lado, ao passo em que se inclina ao estilo coloquial na sua 

escolha da linguagem (intermediária entre a formalidade do sermão ou do discurso), 

podemos também supor que visa à aproximação do locutor/pregador com o 

alocutário/fiéis. A adequação da linguagem opaca do texto bíblico ao grande público 

parece ser um imperativo no gênero homilia. É importante também ressaltar que Costa 

(2014, p. 146) menciona os possíveis eventos discursivos nos quais se enquadra o 

gênero homilia, quais sejamμ o momento posterior à leitura do Evangelho num “ato 

religioso (missa, funeral, bênção, etc.)”. 

No Missal Romano, também chamado de Lecionário (Ordo Lectionum 

Missae), um dos importantes documentos com os quais os membros da Igreja Católica 

haurem os critérios de escolha das leituras durante as liturgias, temos as seguintes 

considerações sobre homilia: 

 

 

A homilia, com a qual no curso do ano litúrgico são expostos, com 
base no texto sagrado, os mistérios da fé as normas da vida cristã, 
como parte da liturgia da Palavra é particularmente recomendada, […] 
e antes, em alguns é expressamente prescrita. Proferida, por força da 
norma, por aquele que preside, na celebração da Missa, a homilia tem 
o escopo de fazer com que a proclamação da palavra de Deus se 
torne, juntos com a liturgia eucarística, “quase um anúncio das 
maravilhosas obras de Deus na história da salvação, ou seja, no 
mistério de Cristo” (SC 35, 2). [...] Com esta viva exposição da palavra 
de Deus que é proclamada, também as celebrações da Igreja 
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desenvolvem, podem obter uma maior eficácia, de forma que a homilia 
seja de verdade fruto da meditação, bem preparada, não muito longa 
nem muito breve, e que nela se dê atenção a todos os presentes, 
inclusive as crianças e a gente simples. (MISSAL ROMANO, 1997, p. 
21).  

 

 

Percebe-se nas normas do Missal Romano considerações sobre a homilia no 

que se refere: à sua localização na liturgia da missa (ao final da liturgia da palavra, 

ligando-a à liturgia eucarística); ao ator social ao qual cumpre a obrigação de proferi-

la (o sacerdote que preside a missa); ao seu conteúdo (anúncio da palavra de Deus); 

à sua função ilocucionária (“obter uma maior eficácia” na exposição das ideias cristãs); 

ao seu tamanho (“não muito longa nem muito breve”); e à adequação da linguagem 

tendo em vista os possíveis interlocutores (“que nela se dê atenção a todos os 

presentes, inclusive as crianças e a gente simples”). 

A imersão num evento discursivo maior, uma missa, funeral, bênção, etc., bem 

como a sua posição intermediária entre liturgias, no caso da missa, exige, pois, do 

gênero homilia adequação: deve ser harmônica em sua relação de coerência com os 

demais textos sagrados proferidos nesse ato discursivo mais amplo. Nesse sentido, é 

importante retomarmos a tese integracionista do texto e do discurso proposta por 

Adam (2011) para podermos entender suas relações cotextuais e contextuais. 

A perspectiva de integração texto/discurso proposta por Adam (2011) encontra 

correspondência em várias outras perspectivas, sendo a principal delas a de       

Bakhtin (2008) para quem as concepções de gênero de discurso e de texto formam 

um amalgama: se por um lado a um texto corresponde um gênero de discurso, que 

naquele faz ancoragem, por outro lado a um gênero de discurso corresponde a sua 

materialização em texto. Seguindo-se a isso, Adam (2011) propõe sua visão de texto 

como um todo referido aos gêneros de discurso, ou seja, às atividades de fala como 

práticas sociais estabilizadas institucionalmente. 

A homilia enquanto texto que materializada discursos é proveniente do campo 

religioso e como tal engendra características próprias desse campo. Para tratar do 

campo religioso é preciso antes enfatizar que, assim como Adam (2011), nos 

aproximamos à vertente da Análise do Discurso concebida por Maingueneau (2000, 

2008). Para este autor, são indissociáveis a produção textual e os quadros histórico-

sociais nos quais esses textos são produzidos, de maneira que o interesse por 
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“discursos institucionalizados apreendidos em uma perspectiva macrossociológica” é 

um traço marcante dessa perspectiva de Análise do Discurso (MAINGUENEAU, 2000, 

p. 5). 

Para Maingueneau (2000, p. 6) o discurso religioso corresponde a um tipo de 

discurso que é fundante, isto é, “constituinte” da própria discursividade, nos moldes 

de um “discurso último” para além do qual só existe o “indizível”.  Segue-se que: 

 

Os discursos constituintes possuem, com efeito, um estatuto singular: 
zonas de fala em meio a outras e falas que pretendem preponderar 
sobre todas as outras. Discursos-limite, situados sobre um limite e 
lidando com o limite, eles devem gerar textualmente os paradoxos que 
implicam seu estatuto. Junto com eles vêm à tona, em toda sua 
acuidade, as questões relativas ao carisma, à Incarnação, à delegação 
do Absoluto: para não se autorizarem apenas por si mesmos, devem 
aparecer como ligados a uma fonte legitimante. (MAINGUENEAU, 
2000, p. 6) 

 

Da forma como Maingueneau (2000) concebe o discurso religioso como um 

tipo de discurso constituinte, nos vemos diante da conceituação de um discurso 

derradeiro sob o qual se agrupam os demais discursos, como discursos ordinários, a 

título desses se basearem ou fazerem referências a aqueles. Instaura-se nesse 

relacionamento entre discursos constituintes e discursos ordinários uma assimetria na 

qual algumas falas, por estarem ligadas a um discurso fundante, se sobrepõem ou 

“pretendem preponderar” sobre as outras. Para Maingueneau (2000, p. 06) essa 

“assimetria fundamental” é o que torna perceptível a existência de “práticas 

exegéticas”, isto é, de práticas empoderadas pela maior proximidade a um discurso 

constituinte de cuja interpretação surge a autoridade da última palavra.  

Retomando, por exemplo, o texto do Missal Romano sobre homilia, 

percebemos a força constituinte do discurso religioso quando o Missal prescreve que 

a homilia deveμ ter por base o “texto sagrado”, “os mistérios da fé” e “as normas da 

vida cristã”; bem como deve ser proferida, “por força da norma”, por aquele que 

preside a celebração da missa.  Vemos, pois, necessariamente uma vinculação dos 

textos ordinários (a homilia e o próprio missal) a um texto fonte com status de sagrado 

no qual se constituem todos os dizeres, todas as falas, todas as práticas e papéis 

institucionais e todas normas a serem seguidas. De fato, Maingueneau (2000) fala em 

uma espécie de hierarquia de gêneros, nos seguintes termos: 
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A inscrição que procede de um discurso constituinte se insere 
inevitavelmente no interior de uma hierarquia de gêneros de discurso. 
Esta é, aliás, uma propriedade essencial dessa categoria de discurso: 
há enunciados mais “prestigiados” que outros, por estarem mais 
próximos da Fonte legitimante. Uma hierarquia se instaura entre os 
textos que se supõem autoconstituintes e aqueles que se debruçam 
sobre eles para comentá-los, resumi-los, interpretá-los.... Certos 
textos adquirem um estatuto de inscrições últimas, eles se tornam o 
que se poderia chamar de arquitextos. (MAINGUENEAU, 2000, p. 9, 
grifos nossos) 
 
  

Sem sombra de dúvidas, no discurso religioso da Igreja Católica Apostólica 

Romana há essa hierarquia de gêneros de discurso que, se entendidos como práticas 

discursivas sócio históricas, implicam também numa hierarquia de papéis sociais e de 

divisão do poder de forma legitimada por um autoproclamado arquitexto, 

autoconstituido como instância discursiva derradeira. Assim, a homilia se submete 

hierarquicamente ao Missal e ambos, como todos os demais gêneros dessa esfera 

discursiva, se submetem a Bíblia, o arquitexto fundante. 

Contudo, Maingueneau (2000) lembra que junto aos discursos constituintes 

vem à tona fontes legitimantes abstratas (o “carisma” ou dom divino, a “incarnação”, 

a “delegação do absoluto”) ou mais concretas como as instituições. Nesse último caso, 

o autor articula discurso e instituições dentro de um sistema de restrições semânticas 

comuns no qual “[...] não há antes uma instituição, depois uma massa documental, 

enunciadores, ritos genéricos, uma enunciação, uma difusão e, enfim, um consumo, 

mas uma mesma rede que rege semanticamente essas diversas instâncias” 

(MAINGUENEAU, 2008, p. 142). No caso das fontes legitimantes abstratas, explora-

se a assimetria entre os que estão perto das fontes (o sujeito que tem o carisma ou a 

delegação de autoridade) e os que estão distantes dela.   

Dentro de um programa de análise, Maingueneau (2000, p. 9) propõe que o 

estudo de discursos constituintes não fique restrito a alguns textos “privilegiados”, mas 

que tome como unidade de análise o conjunto da hierarquia que os gêneros dos 

discursos materializam. Na nossa investigação, estamos longe de responder a esse 

programa de análise nem foi esse o objetivo perseguido. Contudo, no que tange a 

homilia enquanto gênero de discurso ligado ao discurso religioso, oferecemos no 

capítulo seguinte, sob o viés da Análise textual dos Discursos, uma contribuição para 

a “construção de seu sentido em discurso”, quando refletimos sobre as “(re)definições-

esquematizações” do seu contexto (ADAM, 2011, p. 57).  
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 4 ANÁLISE DE REPRESENTAÇÕES NA HOMILIA DO SANTO PADRE 

 

Partindo das reflexões teórico-metodológicas travadas até aqui, agora 

analisamos as representações discursivas (Rd) do locutor Papa Francisco que dizem 

respeito a si próprio, ao tema da homilia e a seus alocutários. Analisamos, 

primeiramente, o plano de texto do gênero de discurso homilia, bem como sua 

utilização para materializar o discurso religioso e em seguida demonstramos quais 

recursos textuais/discursivos são utilizados na construção das Rds do locutor, do tema 

e do(s) alocutário(s).  

 

4.1 A HOMILIA: DO GÊNERO AO PLANO TEXTUAL  
 

 

Longe de querermos extrapolar as delimitações que Adam (2011) concebeu 

para sua análise textual dos discursos, centrada na parte direita do nosso Esquema 

01 e na base do Esquema 02, o que pretendemos nesse tópico é analisar o plano de 

texto da homilia, mas também tecer considerações acerca de sua natureza enquanto 

gênero de discurso proveniente de um discurso constituinte, o discurso religioso. 

Então, se por um lado a recomposição do plano de texto é necessária à sua 

compreensão, por outro lado é preciso entender que a compreensão do texto é uma 

construção de sentidos atravessada pelas forças centrípetas (que condicionam a 

configuração temática, estilística e composicional do texto) e centrífugas (ligadas a 

situação de interação comunicativa regulada pelos condicionantes de um gênero do 

discurso).  

O próprio criador da ATD estabelece que o programa de pesquisas originado 

pela inclusão da LT no campo da AD autoriza um “estudo detalhado de gêneros 

particulares”, na medida em que “ toda atividade de textualização se inscreve no 

quadro de um gênero discursivo específico” (SCHAEFFER, 1λλ5, p. 504 apud ADAM, 

2011, p. 63). Além do mais, em nível de investigação, é preciso fazer jus a um corpus 

de estudo pouco abordado por essa perspectiva. Portanto, apesar do nosso foco 

nesse tópico ser a reconstituição do plano de texto da homilia, não nos furtaremos a 

uma visada analítica do gênero de discurso homilia per si, bem como do discurso 

religioso de onde provém.  
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4.1.1 O gênero homilia e suas relações co-textuais 

 

Partindo do que nos diz Libanio (2005), verifica-se que os primeiros modelos 

de homilia são provenientes dos tempos bíblicos.  Àquela época, era costume ter uma 

conversa entre os fiéis para partilhar leituras dogmáticas. Dessa forma, a homilia surge 

como um gênero oral, concebido como uma espécie de colóquio: 

 

No evangelho, deparamos com a cena de Jesus lendo e comentando 
uma passagem de Isaías (Mc 6, 1-6; Lc 4, 16-30). Era um costume no 
mundo judaico de que Jesus fez uso, como membro do povo e piedoso 
frequentador da sinagoga. O mesmo aconteceu com Paulo, que 
estando presente com seus companheiros na sinagoga de Antioquia 
na Pisídia, convidado pelo chefe, tomou a palavra e fez o maravilhoso 
anúncio da Boa-Nova da ressureição de Jesus (At 13, 13-43). Eram 
os antecedentes bíblicos de nossa homilia. (LIBANIO, 2005, p. 51). 

 

Na atualidade, a homilia, enquanto meio para a conversão de fiéis se reveste 

de um papel atualizador mais que interpretante das Sagradas Escrituras. Para Libanio 

(2005, p. 54), “sendo Palavra de Deus, encerra um sentido maior que vale para todos 

os tempos, embora reinterpretados na nova conjuntura. A homilia é uma ajuda para 

os fiéis fazerem tal releitura da Bíblia para sua vida presente”. Tem-se aí, pois, o 

propósito comunicativo da homilia nos dias atuais: compartilhar visões ou 

representações dos textos sagrados em função da conjuntura social e política-

histórica do momento presente. 

 Em relação a sua caracterização como gênero de discurso peculiar, a homilia 

orbita uma zona fronteiriça entre a modalidade oral (tomada como um colóquio) e a 

modalidade escrita (vista como um pronunciamento). Não é raro vermos nas missas 

e demais celebrações ordinárias o sacerdote que preside a cerimônia pronunciar a 

homilia de viva voz, no improviso e sem o auxílio de textos previamente escritos, mais 

ou menos na linha dos colóquios que se fazia nos tempos bíblicos. Contudo, em 

celebrações mais especiais, quando não totalmente lida, também é comum o amparo 

a uma versão escrita da homilia que seja mais cuidada, fruto de um longo processo 

de reflexão que, por exemplo, Libanio (2005, pp. 55-62) descreve em quatorze 

momentos a modo de um passo a passo preparativo. 

Se retomarmos o que prescreve as normas da Igreja Católica, veremos que a 

homilia deve ser “fruto da meditação, bem preparada, não muito longa nem muito 
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breve, e que nela se dê atenção a todos os presentes, inclusive as crianças e a gente 

simples. ” (MISSAL ROMANO, 1997, p. 21). Nesse sentido, para um sacerdote que 

leva a sério sua função, é mais que justificado o fato deste recorrer a um suporte 

escrito para cumprir essa laboriosa tarefa sem tergiversar ou cair em falas clichês e 

lugares comuns.   

No caso da homilia que é o objeto de nossa análise, o Papa Francisco a 

profere em uma viagem apostólica, ocasião que pede um maior cuidado em relação a 

composição do texto, tendo em vista a repercussão que as palavras e ideias ali 

contidas podem ter, por se tratar da pessoa do Sumo Pontífice, Santo padre da Igreja 

Católica e chefe de estado do Vaticano, quem se responsabiliza por ela. Via de regra, 

esse caráter protocolar está presente em todas as enunciações do Papa, embora 

Francisco costume quebrar protocolos. No caso em tela, o Papa leu a homilia, 

previamente escrita, do púlpito em uma posição privilegiada no palco montado no 

Parque do Bicentenário para a missa campal que ele presidia.  

Partindo da situação contextual mais ampla, para em seguida focarmos na 

mais específica, precisamos entender que a homilia que ora analisamos mantêm 

relações com diferentes contextos enunciativos, os quais nos cumpre evidenciar de 

início. No nível contextual mais amplo, a homilia em questão foi proferida durante uma 

Viagem Apostólica do Papa Francisco realizada entre 5 e 13 de julho de 2015 ao 

Equador, Bolívia e Paraguai.  Já no nível contextual mais restrito, a homilia foi 

proferida na Santa Missa pela Evangelização dos Povos, no dia 07 de julho de 2015, 

no Parque do Bicentenário, em Quito, Equador. O esquema a seguir ilustra melhor 

esses dois níveis contextuais: 

 

 

 

 

 

 

 

Nível mais amplo 

Nível mais restrito 

Esquema 08μ Localização da “Missa Pela Evangelização dos povos” na Viagem Apostólica 

Fonte: Elaboração nossa 
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O Esquema 07 demonstra que a Viagem Apostólica, enquanto contexto 

enunciativo mais amplo, gera uma multiplicidade de situações de interação entre o 

principal sujeito, o Papa Francisco, e diversos outros sujeitos com atuação em pelo 

menos duas esferas: a política e a religiosa. Devido ao seu papel duplo, de chefe da 

Cidade-Estado do Vaticano e Líder da Igreja Católica, o Papa atrai para si, quando 

em viagem, os protocolos diplomáticos típicos da mais alta forma de diplomacia: a 

visita de estado ou visita oficial. Por isso, o Papa está sujeito a eventos políticos e 

eventos religiosos, de modo que é preciso separar nessa agenda de compromissos 

os eventos que nos interessam, que são os eventos religiosos e, dentre estes, um em 

particular: a missa. 

Encaramos a missa como um evento mais restrito porque a sua natureza 

religiosa, via de regra, restringe o público participante em face do (des)alinhamento 

dos sujeitos com o conjunto de dogmas católicos que, se por um lado não hostilizam 

os ditos infiéis, por outro causam-lhes certo constrangimento.  Assim, a missa pode 

ser encarada como um ritual (cerimônia que segue um rito), uma celebração (um ato 

solene), mas principalmente como um evento que, na nossa ótica, é um evento 

discursivo, um contexto mais imediato que permite emergir um conjunto de gêneros, 

ao mesmo tempo em que condiciona, em alguma medida, a forma e o conteúdo 

desses gêneros.   

Como principal evento da Igreja Católica, a missa é uma celebração 

eucarística com status de mandamento do próprio Cristo que, na Última Ceia, disse: 

“fazei isso em minha memória” (Lc22μ1λ), se referindo ao simbolismo do sacrifício feito 

por Ele em prol da remissão dos pecados e salvação dos homens. Dentro do dogma 

católico a missa é, então, uma analogia ao sacramento do cristo que doou seu corpo 

e teve seu sangue derramado em favor da humanidade, mas como mensagem de 

renovação da fé em Deus, por isso devendo ser celebrada como um banquete festivo. 

No papel de evento altamente protocolar, a missa obedece a ritos rígidos 

ditados por um conjunto de normas previsto em documentos diversos. O que trata 

mais especificamente da missa se chama, não por acaso, Missal Romano, uma 

espécie de coletânea multissecular das normas da liturgia que abrange boa parte das 

celebrações da Igreja Católica.  

É do Missal Romano que se extrai, por exemplo, as subdivisões gerais da 

missa em: Ritos Iniciais, Rito da Palavra, Rito Sacramental, Ritos Finais. Contudo, as 

normas do Missão Romano se abrem a pequenas concessões ou pequenas variações 
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que, não nos cumpre aqui explorar, a não ser uma delas, a concessão de poder haver 

ou não a homilia em uma missa. Segundo as normas, a homilia é proferida 

obrigatoriamente nas missas dominicais, bem como nas celebrações mais solenes da 

Igreja. Já nos demais casos, sem força de obrigação, apenas se recomenda o 

pronunciamento desse gênero, podendo muito bem ser dispensado a critério do 

celebrante.  

No que tange a concessões normativas, devemos também lembrar a 

concessão que se faz ao próprio Missal Romano que em determinadas situações, 

como nas viagens apostólicas, é substituído por um missal ad hoc, inspirado naquele, 

mas concebido especificamente para a situação especial. Se consultarmos a primeira 

página da agenda da Viagem Apostólica de julho de 2015, no Anexo A, veremos que 

o primeiro documento da lista é o “Missal para a Viagem Apostólica”, com base no 

qual elaboramos o esquema a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observando o Esquema 08 da direita para a esquerda, vemos: o Rito Inicial, 

no qual se faz o comentário Introdutório à missa do dia, seguido de ritos específicos; 

a Liturgia da Palavra que corresponde ao culto às sagradas escrituras; a Liturgia 

Eucarística, o rito principal no qual “se atualiza” o sacrifício que Cristo fez para 

salvação do homem; o Rito da comunhão no qual se simboliza a união plena a Deus 

Esquema 09: Localização do gênero homilia na missa 

Fonte: elaboração nossa com base no Missal para Viagem Apostólica de julho de 2015 
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em Cristo; e o Rito final composto basicamente pela saudação ao presidente da 

celebração, a benção final e a despedida. 

  Dessa forma, a homilia, enquanto gênero da esfera religiosa, é encrustada 

na missa, mais especificamente na parte intitulada “Liturgia da Palavra”18, como se 

pode ver no Esquema 08. Assim, a homilia deve ser tomada no bojo de um evento 

discursivo maior, a missa, já que se encontra numa posição central, interposta entre 

os dois ritos de máxima importância: a Liturgia da Palavra (onde se partilha a Palavra) 

e a Liturgia Eucarística (onde se partilha o sacrifício simbolizado no corpo e o sangue 

de Cristo). Portanto, tem-se como norma que a homilia deve estar em sintonia com o 

todo do conjunto dos ritos da missa, mas sobretudo com o da palavra, no qual se 

insere, e o da Eucaristia no qual culmina. 

Tal sintonia entre a homilia e as demais partes da missa é oportuna para 

refletirmos sobre os limites peritextuais desse gênero. Como já debatemos no capítulo 

teórico (veja-se o Quadro 01), o peritexto se refere “ao conjunto do aparelho de 

enquadramento de um texto” (ADAM; HEIDMANN, 2011, p. 28), ou seja, aos seus 

“limites ou fronteiras materiais” (ADAM, 2011, p. 64). Nesse sentido, cabe-nos refletir 

sobre o que delimita ou enquadra o gênero de discurso homilia. Para isso, 

exploraremos três conceitos presentes em Adam (2011): co(n)texto, cotexto e co-

texto. 

O termo co(n)texto é usado pelo autor para simbolizar a perspectiva 

integrativa entre texto e discurso, entre forças centrípetas e forças centrífugas, entre 

dados textuais imediatos (cotexto) e dados extra textuais (contexto). Para o autor, não 

se tem acesso direto ao contexto como “dado extralinguístico objetivo”, mas apenas a 

sua “(re)construção” linguística feita pelos sujeitos falantes e/ou por analistas 

(sociólogos, historiadores, filólogos, etc.), em outras palavras, só temos acesso a uma 

representação discursiva dos dados extra textuais (ADAM, 2011, p. 52). Por isso, o 

autor propõe juntar os dois conceitos, cotexto e contexto, que na prática se sobrepõe 

por sua necessária interdependência. Assim, só se justifica usar esses termos 

separadamente quando, por interesses puramente metodológicos, se promove um 

recorte desse fenômeno co(n)textual. 

                                                             

18 No Missal específico para a Viagem Apostólica de Julho de 2015 cujo fragmento disponibilizamos no 
Anexo B esse intertítulo, assim como os demais seguidos de algumas rubricas, figura em italiano 
“Liturgia dela Parola”, por ser esse o idioma oficial do Vaticano. 
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Dessa forma, as notações “cotexto” e “contexto”, já tradicionais na Linguística 

Textual, são vistas por Adam (2011) de forma integrada, ‘”co(n)textual”, quando se 

trata da reconstrução de significados e de forma recortada, “cotextual” e “contextual”, 

quando se deseja por ênfase num ou noutro aspecto do mesmo fenômeno. 

Já a noção de co-texto, diz respeito à contiguidade material que os textos 

mantêm entre si, de maneira tal que textos materialmente vizinhos delimitam 

mutuamente suas zonas peritextuais. Segundo Adam (2011, p. 344), “todo texto tem 

uma existência inseparável de outros textos” de modo que um texto desborda outros 

textos para delimitar mutuamente suas fronteiras peritextuais em função de um 

enquadramento material necessário (início e fim de um texto).  

Assim, guardam relação de co-textualidade (vizinhança material): novelas, 

contos, poemas que figuram numa mesma coletânea; grupo de artigos científicos de 

diferentes autorias em uma coletânea organizada; páginas de jornais, revistas e de 

outros periódicos que se sucedem num mesmo suporte material; comentários 

metatextuais, títulos e intertítulos, prefácio, posfácil, avisos, entre outros elementos 

peritextuais que guardam relação com a dinâmica interna do texto que circunda, isto 

é, do qual são co-texto. 

Dito isso, retomamos o Esquema 08 para enfatizar a relação co-textual da 

homilia com os demais textos do evento discursivo Missa. Se tomarmos o Missal 

Específico (Anexo B) como um suporte material para esses textos, podemos supor 

que há, não apenas contiguidade material, mas também graus diferentes de relações 

co-textuais: num nível co-textual mais imediato, a homilia é desbordada pelo 

Evangelho (co-texto anterior) e pela Oração dos fiéis (co-texto posterior); num nível 

co-textual intermediário, ela tem relações de proximidade com todos os textos 

circunscritos na Liturgia da Palavra; e num nível co-textual mais amplo, o gênero 

dialoga com todos os textos dos demais ritos da missa. 

Levando em conta que os textos que compõem a missa não são totalmente 

aleatórios, mas pelo contrário, seguem normas e critérios de coerência para sua 

escolha e sequenciação, podemos acompanhar a mesma linha de raciocínio que 

Adam (2011) esboça ao analisar o conto O cativo de Jorge Luis Borges. Em sua 

análise, Adam (2011) propõe que há uma ligação semântica que percorre toda a 

coletânea de contos e poemas desde o seu título, O fazedor. Para Adam (2011, p. 

327), mesmo colocado na “periferia peritextual” o título da coletânea adquire sentido 
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com os textos que o seguem (os co-textos), juntamente com as relações intertextuais, 

interculturais e interlíngua que compõem uma rede semântica.  

Igualmente, postulamos que na escolha e ordenação dos textos que 

compõem a missa há um fio semântico costurando as relações co-textuais, 

intertextuais, interculturais e interlíngua. Podemos afirmar que o título “Santa Missa 

pela Evangelização dos Povos” não é fortuito já que tem essa função de guiar 

semanticamente as escolhas dos textos que compõem a missa, bem como de nortear 

a construção de sentidos dentro do gênero homilia, o mais plástico de todos textos 

presentes na missa. Examinemos essa relação semântica em função da proximidade 

co-textual a partir do quadro a seguir: 

 

 

Quadro 05: relações co-textuais entre os textos da Liturgia da Palavra 

Co-texto intermediário Co-texto imediato 

1ª Leitura 
Salmo 

Responsorial 2ª Leitura 
Canto ao 

Evangelho Evangelho Homilia 
Oração dos 

Fiéis 

Profecia de 

Isaias  

(60,1-6) 

proveniente 

do Antigo 

Testamento. 

Salmo 96 

Proveniente dos 

Livros Poéticos 

e Sapienciais do 

Antigo 

Testamento 

Primeira  

Epístola de 

São Paulo a 

Timóteo 

(Tm 2, 1-8) 

proveniente 

do Novo 

Testamento 

Trecho 

cantado do 

Evangelho de 

São João 

(3,16) 

Evangelho de 

São João 

(17, 11b. 17-

23) 

Texto 

composto 

pelo 

sacerdote 

Orações 

diversas com 

pedidos de 

interseção 

(p. 44) (p. 45) (p. 46-47) (p. 48) (p. 48-49) (p. 49) (p. 50-51) 

Localização dos ritos no Missal Específico (Anexo B) 

Fonte: Elaboração nossa com base no Missal Específico da Viagem Apostólica de julho de 2015. 

 

 

De acordo com nossa proposta de níveis de proximidade textual, vemos no 

Quadro 05 as relações co-textuais intermediárias e mais imediatas com relação ao 

gênero homilia. No co-texto intermediário que corresponde a todos os textos que 

compõem a Liturgia da Palavra, é possível notar a mesma linha semântica perfazendo 

a 1ª Leitura, o Salmo Responsorial, a 2ª Leitura e o Canto ao Evangelho. Na 1ª Leitura, 

a Profecia de Isaias escolhida trata da divisão (ou desunião) entre as nações 

obscurecidas pela ganância por riquezas mundanas que serão purificadas e 
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reunificadas pela luz de Israel (símbolo da fé católica), chamada a se levantar 

(Levanta-te e resplandece).  O Salmo Responsorial ratifica e estende esse 

chamamento aos fiéis, a quem cumpre a tarefa de sair pelo mundo “mostrando a todas 

as nações” a luz da fé. Na 2ª Leitura, a Epistola de São Paulo a Timóteo tem um tom 

mais político através do qual o apostolo Paulo pede a Timóteo orações pelos homens 

e chefes de Estado em prol da paz entre as nações. E o Canto ao Evangelho 

prenuncia o sacrifício de Cisto, mas na perspectiva de Deus que sacrificou seu filho 

único por amor ao mundo. 

Precedida pelo Evangelho e sucedida pela Oração dos Fiéis, a homilia em 

questão tem como tema central a “Unidade”, como se evidencia na frase de abertura: 

“A palavra de Deus convida-nos a viver a unidade, para que o mundo acredite” (Linha 

008 do Anexo C). Oportunamente aprofundaremos a discussão em torno da noção de 

“unidade” quando formos discutir as Representações discursivas do tema.  Por ora 

entendamos esse dogma como a união do Cristo com Deus, como um símbolo de 

salvação conseguida a partir da purificação pelo sacrifício. Nesses termos, é possível 

perceber a relação do tema da homilia com os textos do co-texto intermediário, que 

falavam de união das nações pela fé e da oração por chefes de estado em prol da paz 

entre as nações. 

 No co-texto mais imediato é possível notar o prosseguimento dessa relação 

semântica: o trecho do Evangelho de São João que antecede a homilia trata, 

naturalmente, do mesmo tema e empresta a frase que lhe serve de abertura; já a 

Oração dos Fiéis segue na mesma linha, porém na forma de suplica dos fiéis por uma 

igreja que seja “universal”, por sacerdotes que renovem o fervor e alegria de “todos 

os povos”, pelos cristãos “de todo o mundo”, etc. Percebe-se uma linha semântica que 

passa pela leitura do texto bíblico (o Evangelho), segue com sua explicação/ 

atualização (a homilia) e culmina coma as súplicas dos fiéis (Oração dos fiéis).  Note-

se o quanto é significativa a escolha lexical das palavras e expressões que compõem 

as orações dos fiéis, sendo todas muito próximas da noção de “unidade”μ “universal”, 

“todos os povos”, “de todo mundo”. 

 De início, o contato com o gênero de discurso homilia deixa transparecer 

claramente a sua natureza referencial ou, melhor dizendo, a sua remissão a outros 

textos sagrados de base. Podemos supor que isso se dá, em parte, pelo propósito 

comunicativo da homilia que consiste em “fazer com que a proclamação da palavra 

de Deus se torne, junto com a liturgia eucarística, quase um anúncio das maravilhosas 
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obras de Deus na história da salvação, ou seja, no mistério de Cristo” (OLM, 

PRAENOTANDA, 1981, p. XXI). Ou melhor dizendo, fazer com que os textos bíblicos 

lidos durante a celebração da missa sejam melhor entendidos pelos fiéis. Daí, 

portanto, surge parte do seu aspecto remissivo e intertextual, pois retoma 

textualmente, via de regra, trechos já citados ao longo da missa. 

De outra parte, é provável que as remissões ocorram também por questões de 

ordem discursivas. Com efeito, Maingueneau (2000) já postulava que o discurso 

religioso, como discurso constituinte, estabelece uma hierarquia de textos na qual os 

gêneros mais ordinários se dirigem aos arquitextos. Assim, o fragmento do Evangelho 

de João é o arquitexto bíblico que guarda o estatuto dos “discursos primeiros ou 

discursos fontes” (MAINGUENEAU, 2000, p. λ). Por outro lado, a homilia, enquanto 

gênero hierarquicamente inferior, é portadora de “discursos segundos” já que lhe 

cumpre apenas “resumir, explicitar, etc. uma doutrina já constituída de cima” (Idem, 

Ibidem). Devemos considerar que todos os gêneros de discurso surgidos no seio do 

cristianismo têm um texto dogmático no qual se basear, a Bíblia, e a partir deste vários 

outros se seguem numa ampla rede de intertextualidade e interdiscursividade. Dessa 

feita, o gênero de discurso homilia, por natureza, mantém relações intertextuais e 

interdiscursivas muito intensas. 

A homilia do Papa Francisco que ora analisamos apresenta vários trechos de 

citações curtas da Bíblia e de outros textos dogmáticos. São referências assumidas e 

devidamente marcadas sob a forma de remissões na superfície do texto, conforme 

mostra o início da homilia transcrita a seguir: 

 

[L. 008 - 013] A palavra de Deus convida-nos a viver a unidade, para 
que o mundo acredite. Imagino aquele sussurro de Jesus na Última 
Ceia como um grito nesta Missa que celebramos no «Parque do 
Bicentenário». O Bicentenário daquele Grito de Independência da 
Hispano-América. Foi um grito, nascido da consciência da falta de 
liberdade, de estar a ser espremidos e saqueados, «sujeitos às 
conveniências dos poderosos de turno» (Evangelii gaudium, 213). 

 

Podemos ver no final do trecho destacado (das linhas 008 a 013) uma remissão 

a outro documento da Igreja Católica que é a primeira Exortação Apostólica do Papa 

Francisco intitulada Evangelii gaudium (EG). Além desta, várias outras remissões 

marcadas aparecem ao longo da homilia, conforme ilustra o Quadro 06: 
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Quadro 06 – Remissão a textos dogmáticos 
 

Textos de remissão Ocorrência 
Linhas em que aparecem na 

homilia 

Evangelii gaudium (EG) 10 
013,  018, 021, 030, 045, 048, 053, 

064, 085, 087, 102,  

Pastores gregis (PG) 1 073 

Documento de 

Aparecida 
1 077 

Textos Bíblicos:  

Jonas (Jn); Efésios (Ef); 

Gálatas (Ga); Romanos 

(Rm); Coríntios(Co) 

Jn(1), Ef(1), Ga(2), Rm(2), 

Co(1) 

(Jn) 080, (Ef) 101, (Ga)102 e 104, 

(Rm)103 e 105, (Co)108. 

 

 

O Quadro 06 mostra, apenas nas marcas remissivas de citações formais, pelo 

menos quatro importantes documentos dogmáticos aos quais a homilia em análise faz 

referência: os dois primeiros, em ordem de aparição, são duas exortações apostólicas 

de autorias dos papas Francisco e João Paulo II, respectivamente; o terceiro é o 

Documento de Aparecida; o quarto, e último, é oriundo da Bíblia, em sua maioria são 

livros do Novo Testamento, a exceção do livro de Jonas que figura no Antigo 

Testamento. Em suma, os dados elencados na tabela anterior corroboram as nossas 

reflexões iniciais sobre o discurso religioso, tendo em vista que sempre se estabelece 

uma ligação referencial com os textos sagrados de origem. 

 Olhando para o intertexto/interdiscurso, a função dessa ligação referencial é o 

argumento de autoridade. A palavra de Deus é posta no discurso religioso como algo 

inquestionável, com valor de verdade absoluta. Nesse sentido, a relação de sentido 

que esse argumento de autoridade pretende instaurar é que ou se segue as palavras 

de Deus tomando-as com valor de verdade absoluta, ou não se segue e se estará 

sujeito às consequências.  

Por fim, tem-se como necessária a contextualização da homilia em análise nas 

duas instâncias enunciativas que a condicionam: a Viagem Apostólica do Para 

Francisco e a Missa Pela Evangelização dos Povos. Nesse intuito, tocamos em 

questões relativas a natureza da homilia enquanto gênero de um discurso constituinte, 

o discurso religioso, cujas pretensões de discurso fundante condicionam 

co(n)textualmente não apenas o conteúdo e as escolhas temáticas da homilia, mas 

Fonte: elaboração nossa. 
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de todo o conjunto de co-textos presentes na missa.  No que se refere as vizinhanças 

co-textuais intermediárias e mais imediatas, nós reputamos mais oportuno analisá-las 

nessa seção devido a sua maior relação com a homilia enquanto gênero. Preferimos 

deixar as relações co-textuais mais gerais para o tópico seguinte cujo escopo se 

mostra mais adequado à análise das inegáveis ligações co-textuais gerais da homilia 

com o seu aspecto tipográfico.  

 

4.1.2 Das marcas tipográficas ao plano de texto 

 

O Esquema 10, a seguir, é propício para discutirmos dois tipos de 

segmentação: a segmentação tipográfica e a segmentação textual. Segundo Adam 

(2011), a segmentação tipográfica é conseguida a partir da pontuação e de outros 

elementos tipográficos (espaço em braço, alíneas, recuos, parênteses, etc.) que 

separam por critérios diversos o continuum verbal. No nosso corpus, a disposição 

tipográfica é ilustrada com as imagens a seguir que reproduzem as páginas inicial e 

final da homilia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento peritextual de 
início: cabeçalho 

Esquema 10 – Disposição tipográfica da homilia 

Elemento 
peritextual 

final: 
adendo ao 

texto principal. 

Porções 
Textuais 

Porções 
Textuais 

Fonte: Reprografia da homilia diagramada e publicada originalmente em 
espanhol. Disponível em: http://w2.vatican.va/content/vatican/it.html 
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No que se refere ao aspecto tipográfico de blocos intermediários, a homilia foi 

organizada em treze blocos ou porções textuais separadas por um espaço em branco, 

semelhantes aos parágrafos. Percebemos que essas porções textuais guardam certa 

coerência semântica interna, por isso as trataremos como treze parágrafos, apesar de 

não haver o típico recuo da margem esquerda para sinalizá-los. Além dessas, outras 

duas porções textuais envolvem o texto principal, delimitando o espaço tipográfico da 

homilia, por isso nós as chamaremos de porções peritextuais de início e de fim de 

página.  

No que se refere a segmentação tipográfica em frases, apesar de reconhecer 

o seu papel como índice “da produção de efeitos de sentido”, uma análise textual 

discursiva não pode tomá-la como unidade de segmentação textual de excelência 

porque elas comportam imprecisões tanto do ponto de vista do seu limite (pouco 

verificáveis) quanto da sua descrição (ADAM, 2011, p. 84). A esse respeito, Adam 

(2011, p. 105) retoma as indagações de Gardes-Tamine (2004, p. 5λ)μ “frase simples, 

frase complexa, frase verbal, frase sem verbo – essas expressões emprestadas da 

doxa mostram a dificuldade que há em lhes atribuir um conteúdo preciso: o que há de 

comum em todas essas frases? ”. 

Esse tipo de segmentação em frases e parágrafos é importante porque 

fornece “instruções para a construção do sentido” ao passo em que exerce 

funcionalmente um papel sintático e enunciativo destacado (ADAM, 2011, p. 85). 

Contudo, a variação dos critérios pelos quais a segmentação tipográfica acontece 

gera imprecisão nos recortes da materialidade textual, já que segmentam unidades 

semânticas bastante desiguais. Do ponto de vista semântico, esses elementos de 

segmentação só têm valor quando marcam as fronteiras das proposições elementares 

(proposições-enunciado) e nesse sentido as vírgulas, por exemplo, servem para 

separar uma proposição-enunciado tanto quanto o sistema maiúscula-ponto das 

frases tipográficas. 

Tomando como exemplo o pequeno bloco textual (primeiro parágrafo) que 

introduz a homilia, podemos ver claramente a diferença entre segmentação tipográfica 

e segmentação textual: 
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Conforme vemos na Esquema 11, a segmentação tipográfica utilizaria o 

critério maiúscula-ponto para determinar os limites da frase tipográfica (Ft). Ao posso 

em que na segmentação textual se consideraria os limites da unidade mínima de 

segmentação, a proposição-enunciado (Pe). Para a ATD é importante entender a 

dinâmica textual discursiva que gera a relação semântica estabelecida entre a 

proposição Pe 1 e Pe 2. No exemplo em tela, o enunciado monorrema de Pe 2 não só 

condiciona o sentido de Pe 1 como promove o fechamento do raciocínio 

argumentativo. Oportunamente exploraremos com mais detalhe essa relação 

semântica. Por ora, apenas entendamos o quanto a segmentação tipográfica é aberta, 

capaz de deixar escapar relações textuais discursivas ligadas as unidades de base. 

Assim, priorizando o viés semântico, Adam (2011) rejeita a frase e o parágrafo 

(a estrofe e o verso nos textos em prosa) como elementos de segmentação textual 

válidos e propõem seu conjunto de unidades de segmentações, conforme 

descrevemos no nosso Esquema 03. O autor aloca as segmentações tipográficas 

como auxiliares das segmentações textuais que somadas ajudam a revelar a estrutura 

composicional de base. Essa unidade composicional de base é chamada por  Adam 

(2011) de plano de texto, uma estruturação textual importante para a (re)construção 

de sentidos de um texto, uma vez que ela é  revestida de intenções comunicativas. 

A esse respeito, o plano de texto da homilia que ora analisamos perfaz a 

segmentação que esboçamos no Esquema 12 a seguir:  

 

 

Esquema 11: Segmentação tipográfica e textual 
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O Esquema 12 é um esboço do plano de texto que conseguimos reconstruir 

a partir da leitura atenta da homilia. Como já dissemos anteriormente dois blocos de 

texto delimitam a homilia no seu início e fim, o cabeçalho (1) e o adendo (5) cujas 

funções são contextualizar e acrescentar informações, respectivamente.  

Em (1) ocorre a contextualização da homilia na qual a sequência textual 

descritiva de faz muito presente para especificar a situação comunicativa (linha 001 - 

“viagem apostólica”), o evento comunicativo (linha 004 – “Santa Missa pela 

evangelização dos povos”), o principal sujeito envolvido ( linha 001 - “o Santo Padre 

Francisco”), a localização no espaço da situação e do evento comunicativo (linha 002 

- “Equador, Bolívia e Paraguai” e linha 006 - “Parque do Bicentenário, Quito”) e a 

localização no tempo da situação e do evento comunicativo (linha 003 - “5-13 de julho 

de 2015”, linha 007 “terça 7 de julho de 2015”).  

Em (5) ocorre um adendo ao texto da homilia onde se acrescenta um bloco 

de texto intitulado “Palavras improvisadas ao fim da missa no Parque do Bicentenário” 

(linhas 125-126). Palavras essas proferidas pelo Papa ao final da missa em tom 

dialogal que, na versão impressa divulgada pela Santa Sé, aparecem juntas ao texto 

principal da homilia em posição peritextual. Apesar disso, na versão oral da homilia 

efetivamente proferida e registrada nas gravações em vídeo da imprensa, essas 

Palavras improvisadas guardam distância da homilia de pelo menos quarenta minutos. 

Contudo, a relação semântica entre o tema da homilia e dessas palavras improvisadas 

é tão grande que os editores entenderam por bem romper o hiato temporal entre a 

enunciação da homilia e a enunciação das Palavras Improvisadas.  

A justaposição tipográfica da homilia e das Palavras Improvisadas revelam o 

deslocamento de um bloco textual do co-texto mais amplo para um co-texto mais 

imediato. Na verdade, essa justaposição conseguida com um grande deslocamento 

co-textual problematiza os limites peritextuais, posto que uma distância temporal de 

Esquema 12: Plano de texto da homilia 

Fonte: elaboração nossa 
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quarenta minutos entre as enunciações dos textos foi apagada pela tipografia na 

publicação escrita. 

 De fato, a proximidade temática entre os textos é inegável, já que nessas 

palavras improvisadas do final da missa o Papa retoma o tema da homilia (a unidade) 

e o retextualiza na forma de pedidoμ “[...] que sejamos verdadeiramente irmãos, que a 

Igreja seja uma casa de irmãos. Que Deus os abençoe e lhes peço que não se 

esqueçam de rezar por mim.” (linhas 12λ-130). 

Diante deste fato, cabe nos perguntar: a proximidade temática entre a homilia 

e as Palavras Improvisadas foi de fato o elemento responsável pela justaposição dos 

textos na versão oficial impressa? Seria possível que a ligação semântica entre os 

textos, movida por uma força centrífuga, fora a responsável por esse deslocamento 

de um bloco textual do co-texto amplo para o co-texto imediato? Certamente que as 

respostas a essas perguntas não são simples e nem são conclusivas, mas podemos 

oferecer uma visada analítica, à luz da ATD.  

Na perspectiva textual discursiva, ambas as forças, centrípetas e centrífugas, 

condicionaram o deslocamento das Palavras improvisadas do fim da missa para o 

peritexto da homilia. Como já mostramos, a missa é um evento discursivo rígido e 

altamente protocolar, de modo que o Papa Francisco rompeu esse protocolo ao 

proferir essas palavras improvisadas após a benção final, depois da qual nada mais 

se deve dizer cerimonialmente. Diante dessa eventualidade, imaginamos que a Santa 

Sé se viu diante de um dilema: desconsiderar as Palavras Improvisadas na versão 

escrita ou romper com o cânone do Missal acrescentando-as na liturgia da missa.  

Se por um lado, as palavras do Papa, figura maior da Igreja Católica, fossem 

desconsideradas, estaria a Santa Sé rompendo com a hierarquia de poder dentro da 

Igreja. Por outro lado, se a Santa Sé quebrasse o cânone do Missal estaria esvaziando 

o poder da tradição multissecular que os textos litúrgicos encerram. Achou-se então 

uma saída estratégica que preservasse ao mesmo tempo o cânone da liturgia e a 

autoridade do Papa: apagar o hiato temporal entre as duas enunciações para justapor 

as Palavras Improvisadas ao texto impresso da homilia, por ser este o gênero de 

discurso mais autoral (ou menos normatizado) da liturgia da missa. Como 

complementação, a pertinência temática entre os textos corroborou essa saída 

estratégica encontrada pela Santa Sé. 

Portanto, temos nesse caso fortuito uma exemplo da sincronia entre as forças 

centrípetas (do plano discursivo para o textual) e as forças centrífugas (do plano 
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textual para o discursivo). No caso em tela, foram as condições co(n)textuais que 

permitiram uma disposição tipográfica do gênero homilia de maneira a lhe garantir um 

plano de texto ocasional diferenciado. Pelo menos no aspecto do seu enquadre 

peritextual, a homilia em questão é uma prova da relativização de um gênero de 

discurso que se supunha altamente engessado pelas normas e pelo jogo de poder 

que o discurso religioso impõe. Retendo, então, esse fato de que o plano de texto da 

homilia em questão se mostra ocasional pelas suas fronteiras peritextuais peculiares, 

sigamos agora com a análise dos outros elementos do plano de texto.  

O corpo do texto é o que se encontra indicado no Esquema 09 com os 

indicadores (2), (3), (4). Tais indicadores demonstram que essa parte do plano de 

texto se compõe basicamente de três momentos: apresentação, desenvolvimento, 

fechamento. Em relação às sequências textuais que aí se encontram, percebemos 

grande incidência da argumentação e da explicação conduzindo a tessitura do texto, 

com predominância da primeira sobre a segunda. Também aparecem, embora de 

maneira secundária, as sequências narrativas e descritivas. Talvez fosse melhor tratar 

da narração e da descrição na homilia em análise como períodos narrativos e 

descritivos e não como sequências, dado o baixo grau de complexidade de sua 

estruturação interna (cf. ADAM, 2011, p. 205).  Vejamos exemplos dessa estruturação 

sequencial nos setores do plano de texto. 

Na apresentação (2), o tema da homilia é anunciado como uma tese a ser 

sustentadaμ “A palavra de Deus nos convida a viver a unidade para que o mundo 

acredite” (linha 008). O tema condutor da homilia é a “unidade” que será objeto de 

representações discursivas e a tese a ser defendida é o convite que a palavra de Deus 

faz à unidade que deve ser aceito pelos povos sob pena de lhes ser imputado a 

descrença ou a falta de fé. Percebe-se pela tese principal a linha argumentativa a ser 

adotada: o jogo causa ou condição-consequência: <causa/condição> (se) não aceitar 

o convide da palavra de Deus para viver a unidade, <consequência> o mundo não 

acreditará na sua fé. 

A linha argumentativa postulada na apresentação será perseguida ao longo 

do desenvolvimento (3), momento no qual serão inseridas ou encaixadas na 

argumentação a explicação (em maior medida), a narração, o diálogo e a descrição  

(em menor medida). Nesse trecho do texto o autor busca: 
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a) contextualizar o texto bíblico fonteμ “«Pai, que sejam um, para que o mundo 

creia»: assim o almejou, levantando os olhos ao céu. A Jesus brota-Lhe este 

pedido num contexto de envio: Como Tu me enviaste ao mundo, Eu também 

os enviei ao mundo.” (linhas 022-024) 

b) atualizar e explicar o texto bíblico fonte reinterpretando seus fundamentos: 

“Também nós constatamos no dia a dia que vivemos num mundo dilacerado 

pelas guerras e a violência. Seria superficial pensar que a divisão e o ódio 

afetam apenas as tensões entre os países ou os grupos sociais.” (linhas 026-

029) 

No fechamento (4) toda a argumentação em torno do tema da homilia conflui 

para aproximar a noção de “unidade” bíblica com a “união dos povos”. Nesse momento 

final do texto o autor busca: 

c) retomar os principais argumentosμ “O nosso grito, neste lugar que lembra 

aquele primeiro da liberdade, atualiza o grito de São Paulo: «Ai de mim, se eu 

não evangelizar!» (1 Cor 9, 16). É tão urgente e premente como o daqueles 

desejos de independência.”(linhas 107-109) 

d) solicitar comprometimento por parte dos ouvintesμ “Irmãos, tenham o 

sentimento de jesus. Sejam um testemunho de comunhão fraterna que se torna 

resplandecente!” (linhas 110-111) 

e) concluir equiparando “unidade” a “união dos povos”μ “Dando-se, o homem volta 

a encontrar-se a si mesmo com a sua verdadeira identidade de filho de Deus, 

semelhante ao Pai e, como Ele, doador de vida, irmão de Jesus, de Quem dá 

testemunho. Isto é evangelizar, esta é a nossa revolução – porque a nossa fé 

é sempre revolucionária – este é o nosso grito mais profundo e constante.” 

(linhas 119-123) 

 

Finalmente, depois de ter analisado os aspectos co-textuais do gênero homilia, 

bem como os aspectos tipográficos ligados a seu plano de texto, ratificamos a 

importância desse exercício de reconstrução estrutural. Se a (re)construção dos 

sentidos da homilia em análise,  enquanto unidade semântica e pragmática, passa 

pelo reconhecimento das suas partes, nesse tópico tentamos fazer os enfrentamentos 

necessários. 
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Seguimos um direcionamento dedutivo, abordando a situação enunciativa mais 

ampla (Viagem Apostólica), passando para a mais específica (a Missa Pela 

Evangelização dos Povos), até chegar, finalmente ao nosso corpus de análise, a 

Homilia. Ao descrever suas relações co-textuais imediatas, intermediárias e mais 

amplas procuramos mostrar como esse gênero, encrustado na missa e ancorado 

materialmente no Missal específico, dialoga com sua vizinhança textual. Um diálogo 

que se revelou surpreendente do ponto de vista das fronteiras peritextuais. Vimos que 

uma quebra de protocolo por parte do sujeito responsável por sua enunciação mexeu 

no seu enquadre peritextual de tal forma que a homilia teve sua extensão alongada 

por um adendo, provocando o surgimento de um plano de texto não só ocasional, 

como também emblemático.  

A justaposição entre o texto da homilia e as Palavras Improvisadas proferidas 

fora da cerimônia, evidenciam como o aspecto tipográfico do plano de texto foi 

manipulado para harmonizar conflitos dogmáticos surgidos no nível sociodiscursivo. 

O plano de texto ocasional composto para a enunciação do Papa e, em seguida, 

manipulado pela tipografia demonstra que sua análise é importante não apenas por 

ser um elemento estruturante ligado ao modus prototípico de um gênero de discurso, 

mas também por ser a porta de entrada para a (re)construção dos significados globais 

de um texto. É com esse intuito que nos próximos tópicos nos debruçamos sobre o 

aspecto semântico da homilia, com a análise das representações discursivas 

operacionalizadas na base textual que aqui explicitamos.  

 

 
4.2 A REPRESENTAÇÃO DISCURSIVA DO TEMAμ A “UNIDADE” DOS POVOS 
  

 

 

No conjunto dos dogmas da Igreja Católica Apostólica Romana, o conceito de 

“unidade” tem papel de destaque e, na homilia em questão, se converte em seu tema 

principal, tendo em vista a frase utilizada para dar início ao textoμ “A palavra de Deus 

nos convida a viver a unidade para que o mundo acredite”, bem como outros trechos 

que evidenciaremos a seguir.  

O termo “unidade” aparece oito vezes no texto e é, sem sombra de dúvidas, o 

tema condutor da rede semântica que se cria em torno do conceito de “unidade”. No 
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plano de texto esse tema aparece numa frase destacada correspondendo a um 

parágrafo ou bloco textual pequeno. Levando em conta que o gênero homilia não 

possui título, possivelmente esse destaque inicial de uma frase curta contendo o 

assunto principal cumpra a função de sublinhar o tema condutor do texto, como se 

fosse um mote. Esse assunto principal deve provir dos textos sagrados para ser 

atualizado, explicado e contextualizado pelo sacerdote que conduz o ato religioso 

como um todo, no qual a homilia está inserida (cf. BUYST, 2007).  Assim, o tema 

condutor presente na homilia em análise é a “unidade” enunciada no livro do apóstolo 

João do Novo Testamento que aparece devidamente marcado com aspas no terceiro 

parágrafo do textoμ [L.022] “Pai, que sejam um, para que o mundo creia”. 

O trecho citado vem da Oração de Jesus pelos seus discípulos presente no 

Capítulo 17 do livro de João. Nele, a noção de “unidade” faz referência à Santíssima 

Trindade (Deus Pai, Jesus filho e o Espírito Santo) e, no Capítulo 17 especificamente, 

se remete ao sacrifício de Jesus para a salvação do mundo. Refere-se aquele 

momento final no qual Jesus prenuncia a sua morte da vida na terra para que Ele 

possa voltar a ser uno com o Deus Pai na vida eterna: doa a si próprio, através do 

flagelo de sua vida terrena, para a salvação do mundo e o faz unindo-se ao Deus Pai, 

quando da sua ressureição. É importante ressaltar que, na oração, Jesus pede a união 

de todos os homens a Deusμ “para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, 

e eu, em ti; que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me 

enviaste.”(Jo 17,21). Tal pedido é feito como forma do homem ser alçado à perfeição 

divinaμ “Eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade [...]”(Jo 

17,23). 

Come se pode perceber, a noção de “unidade” é totalmente embreada nas 

concepções dogmáticas do catolicismo e é uma via para se chegar à união divina com 

Deus. Ao basear a homilia no tema “unidade”, o Papa Francisco traz no intertexto 

essas concepções dogmáticas para justificar a união de todos os seres humanos e, 

sobretudo, a união dos povos hispano-americanos, seu alocutários mais imediatos.  

A tese defendida pelo discurso religioso do Papa é que a união dos povos é um 

mandamento divino que deve ser cumprido, se assim quisermos chegar à união com 

Deus na eternidade, como também o fez Jesus. Ao olharmos o trecho [L008], 

podemos perceber que, apesar de ser o assunto principal, o tema “unidade” aparece 

em posição de rema: 
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No enunciado em tela, “a palavra de Deus” em posição temática garante a 

proeminência do poder divino sobre o agir dos homens, a quem cumpre o papel de 

aceitar o “convite” para viver a unidade como condição para que o mundo acredite que 

estes são homens de Deus. Assim sendo, parece-nos que esse arranjo do enunciado 

se fez na intenção de realçar “a palavra de Deus” na sua condição de dado e “a 

unidade” na sua condição de novo. Temos, pois, uma estrutura sintática que projeta 

para o significado do ente “unidade” a condição de algo a ser conseguido (o novo ou 

rema) através da palavra de Deus (o dado ou tema). 

Se levarmos em conta o segundo rema, veremos que o conector “para” introduz 

uma relação de finalidade ou propósito, de maneira tal que temos uma estrutura 

argumentativa: é preciso aceitar o convide da Palavra de Deus para (= se quiser) que 

mundo creia. Organizando essa estrutura condicional de outra forma temos: 

 

Tese:  a unidade é um convite da palavra de Deus 

Condição 1: Se aceito o convite 

Conclusão 1: O mundo acreditará 

Condição 2:   senão 

Conclusão 2: o mundo não acreditará  

 

Percebamos pela tese principal a linha argumentativa a ser adotada no jogo 

condição-consequência que a relação de finalidade do conector argumentativo “para” 

demanda. O discurso religioso que permite surgir essa estrutura textual impõe a 

argumentação condição-consequência de forma disfarçada. Não por acaso, a escolha 

da forma verbal “convida-nos” introduz uma predicação que é responsável pelo 

abrandamento do discurso de autoridade que o referente “A palavra de Deus” instaura.  
Vejamos como esse referente progride no texto: 

 

 

 

 

        TEMA                                           REMA 1                                              REMA 2 

A palavra de Deus              convida-nos a viver a unidade,     para que o mundo acredite 
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Lembremo-nos que esse trecho inicial corresponde à Apresentação (2) no 

plano de texto da homilia, momento no qual o locutor tenta cativar os seus alocutários 

despertando-lhes simpatia. Nesse sentido, é bom destacar que o público mais 

imediato para quem esse texto se dirige é o povo hispano-americano que se 

encontrava ali, no Parque do Bicentenário, em Quito, Equador. Por isso, o locutor 

apela para algumas circunstancias locativas que são simbólicas: “nesta Missa”, “no 

Parque do Bicentenário”. 

Da linha 008 para a linha 009 o referente “A palavra de Deus” sofre um 

processo de retematização, sendo agora recategorizado em “sussuro”, pela 

predicação “imagino” e pela localização “aquele”. Na sequência, é novamente 

recategorizado em grito “grito” através da relação de comparação instaurada pelo 

conector “como”. Esse percurso semântico é fortemente orientado pelos marcadores 

“aquele” e “nessa” que, no caso em tela, atuam na verdade como localizadores 

dêiticos espaciais e temporais a uma só vez.  

No texto, “Aquele sussurro”, retoma o referente “A palavra de Deus” dita na 

frase anterior, ao mesmo tempo em que, no plano discursivo, retoma o episódio bíblico 

conhecido como Quinta-feira Santa, exatamente no momento em que Jesus sabendo 

que se aproximava seu martírio orava a Deus pedindo pela unidade. Assim, no nível 

textual “aquele” é um localizador espacial, na medida em que constrói ligações 

cotextuais com um elemento dito na frase anterior e, no nível discursivo, “aquele” é 

um localizador temporal posto que retoma contextualmente um episódio no tempo 

passado narrado na história bíblica. 

Seguindo esse raciocínio, textualmente, “nesta Missa” funciona igualmente 

como localizador espacial e temporal: espacial porque delimita o espaço autorizado à 

exegese que recategorizou “A palavra de Deus” e o “Sussurro de Jesus” em “grito”, 

reforçando essa função espacial do “nesta” com as circunstâncias locativas de apoio 

“na Missa” e “no parque do Bicentenário”; temporal porque matiza o confronto do 

tempo remoto da bíblia com o tempo presente, recuperado a partir da predicação 

“celebramos”, forma verbal conjugada no presente do indicativo. 
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Não podemos também deixar escapar a mudança do valor semântico ocorrida 

entre os temas referenciados. Percebamos que o referente “A palavra” por ser 

atribuído a Deus tem um tom neutro. Já na sua primeira retematização em “sussuro” 

o tom é mais baixo por ser atribuído a Jesus que, em sua oração confessional, pediu 

pela unidade. Segue-se que uma confissão ou oração não é gritada, é muitas vezes 

sussurrada. Por fim, na segunda retematização o tom aumenta quando passa para o 

referente “grito”. Estamos diante de um jogo semântico instalado em torno da 

sinédoque que, na primeira retematização se pauta na redução do valor semântico e 

na segunda em sua ampliação. 

O uso da sinédoque não é por acaso, pelo contrário, é proposital para fazer 

coincidir “A palavra de Deus”, o “sussurro de Jesus” e o “grito” de independência 

hispano-americano. Na sua linha exegética, o locutor propõe que a atualização do 

texto bíblico (“A palavra de Deus”) passe pela celebração da missa (o “sussurro de 

Jesus” da Última Ceia reencenada na liturgia da missa) e pelo momento histórico do 

hispano-americano (o “grito de independência”).   

A partir das predicações performáticas “imagino” (L00λ) e “imaginemos juntos” 

(L010), o locutor introduz uma narrativa que começa com a retomada do termo 

“Bicentenário” que antes fazia parte de uma circunstância locativa e agora é 

tematizado como referente. Outra vez o locutor usa o dêitico aquele ( agora 

preposicionado “daquele”) igualmente com a função locativa dupla espaço-temporal: 

remete ao termo “Parque do Bicentenário” dito no co-texto anterior ao mesmo tempo 

em que promove um retorno contextual ao episódio histórico do Grito de 

Independência. Analisemos tal trecho narrativo a partir de sua segmentação em 

proposições enunciadas: 

 

 

[e1] Imaginemos juntos: [e2] o Bicentenário daquele Grito de Independência da 

Hispano-América. Foi um grito, nascido da consciência da falta de liberdade, [e3] de 

estar a ser espremidos e saqueados, [e4] sujeitos às conveniências dos poderosos de 

turno 

 

 

Estamos tratando como performáticas as predicações construídas a partir das 

formas verbais “imaginemos” e “imaginemos juntos”. Como podemos ver elas não têm 



101 
 

sentido pleno e servem tão somente a um ato performático de abertura de uma 

narrativa encaixada, similar as fórmulas de abertura cristalizadas pelos contos de 

fadas “era uma vez”, guardadas as proporções. Oportunamente, discutiremos o seu 

valor performático quando formos analisar a representação discursiva do locutor. 

Analisando as proposições enunciadas do período narrativo, percebemos que 

ela é introduzida pela predicação performática de [e1] cuja função é engajar os 

alocutários. O verdadeiro início da narração começa em [e2], a despeito da 

segmentação tipográfica separar o referente (o Bicentenário...) da sua predicação (Foi 

um grito...) com o sistema ponto-maiúscula.  A predicação principal, “foi um grito 

nascido da consciência”, é justaposta a três estruturas preposicionadasμ “da falta de 

liberdade”; “de estar a ser espremidos e saqueados”; “(de estar) sujeitos às 

conveniências dos poderosos de turno”. Uma justaposição complexa que evidencia a 

o acúmulo de modificações dirigidas ao objeto “grito”, núcleo da predicação principal. 

A narrativa encaixada no prolongamento das retematizações reforça o 

interesse do locutor em fazer coincidir três eixos espaço-temporais: o passado bíblico 

reencenado no presente da missa cujo fato de estar sendo celebrada no Parque do 

Bicentenário retoma um passado histórico comum ao locutor (que é argentino) e aos 

alocutários (em sua maioria, equatorianos). 

Do ponto de vista no qual se ancora a narrativa encaixada do locutor, os atos 

de Jesus e os atos dos homens hispano-americanos se equipararam por lutarem 

contra sistemas dominantes, além de ambos terem sido martirizados pelos 

“poderosos” de suas épocas. O próprio local em que a homilia é proferida permite 

fazer essa leitura, tendo em vista que o Parque do Bicentenário simboliza justamente 

o bicentenário do primeiro Grito de Independência dos hispano-americanos. 

Essas operações semânticas complexas nos permitem perceber a 

sobreposição dos planos discursivos religioso e político-histórico: 
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A orientação argumentativa das relações semânticas esboçadas aponta para 

uma aproximação entre os entes sagrados (modelos perfeitos) e os entes humanos 

com imperfeições a serem sanadas. Assim, a forma como são construídas as relações 

entre o tema e o rema aponta para a necessidade da palavra de Deus constituir-se no 

fazer do homem já que ela é tida como verdade absoluta.  

Assim, a primeira Representação discursiva (Rd) do tema é construída como 

um convite que se estende para além da “unidade” dogmática. Ao fazer coincidir o 

passado bíblico e o passado histórico hispano-americano, bem como os planos 

discursivos religioso e político-histórico, como também o martírio de Jesus e o 

martírios do homens, o Papa atualiza o significado da “unidade” bíblica para a “união” 

político-histórica.  

De fato, essa atualização do conceito de “unidade” dogmática para o conceito 

de “união” político-histórica vem sendo construída em outros textos que precedem a 

homilia. Como destacamos em nossa análise do plano de texto, no Quadro 05, as 

relações co-textuais intermediárias e mais imediatas que a homilia estabelece, 

principalmente, com a 1ª e a 2ª leitura e o Salmo Responsorial seguem a mesma linha 

semântica.  

Na 1ª Leitura, a Profecia de Isaias escolhida tratava da divisão (ou desunião) 

entre nações; o Salmo Responsorial conclamara os fiéis a sair pelo mundo “mostrando 

a todas as nações” a luz da fé cristã. Já a 2ª Leitura, a Epistola de São Paulo a 

Timóteo, manifestava o atravessamento do discurso religioso pelo discurso político, 

quando um pedia ao outro orações para os homens e chefes de Estado em prol da 

paz entre as nações.  

 Vejamos, agora, quais outras representações discursivas as demais 

ocorrências da palavra “unidade” revelam. É interessante perceber que a palavra 

“unidade”, em suas sete ocorrências restantes, aparece na maioria das vezes em 

posição de rema. No Quadro 07, a seguir, compilamos as ocorrências do termo 

“unidade”, vejamosμ 
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Quadro 07μ Ocorrências do termo “unidade” 

Nº Linha Co(n)texto 

O1 L008 A palavra de Deus convida-nos a viver a unidade, para que o mundo acredite. 

O2 L021 [Somos] um clamor nascido da convicção de que a sua presença nos impele 

para a unidade 

O3 L035 A nossa resposta repete o clamor de Jesus e aceita a graça e a tarefa da unidade. 

O4 L040 Poderá a evangelização ser veículo de unidade de aspirações, sensibilidades, 

esperanças e até de certas utopias? 

O5 L045 O anseio de unidade supõe a doce e reconfortante alegria de evangelizar 

O6 L053 é impensável que brilhe a unidade, se a mundanidade espiritual nos faz estar 

em guerra entre nós 

O7 L058 Esta unidade já é uma ação missionária «para que o mundo creia». 

O8 L089 A imensa riqueza da variedade, a multiplicidade que alcança a unidade todas as 

vezes que fazemos memória daquela Quinta-feira Santa 

 

 

Nas ocorrências O1, O2, O3, O4, e O8, vemos o termo “unidade” em posição 

de rema e ao (re)construirmos os sentidos que se projetam nessas ocorrências temos 

que: em O1, a unidade é um convite de Deus; em O2, a unidade é impulsionada pela 

presença de Jesus; em O3, a unidade é graça e tarefa que deve ser aceita por nós 

como resposta ao clamor de Jesus; em O4, a unidade de aspirações, sensibilidades 

esperanças, utopias é (ou poderá ser) veiculada pela evangelização; e em O8, a 

unidade é alcançada pela riqueza da variedade e da multiplicidade.  

Cinco das oito ocorrências do tema condutor da homilia aparecem na posição 

de rema. Isso é significativo, dentro do que já pontuamos como jogo semântico 

dado/novo. As várias ocorrências do tema condutor projeta para a “unidade” a ideia 

de algo novo, algo ideal, a ser conseguido mediante a obediência aos dogmas 

católicos. Dogmas esses que, ao serem tematizados, aparecem como referentes das 

predicações de quem: convida (na O1), impulsiona (na O2), clama (na O3), veicula 

(na O4) e alcança (na O8) a unidade cristã atualizada como união dos povos.  

Em O5, a unidade aparece em posição de tema  e constrói uma relação 

epitética com o substantivo “anseio”μ  

 



104 
 

[Tema] O anseio de unidade [rema] supõe a doce e reconfortante alegria de 

evangelizar 

                                                                                                                                         

Aqui, a construção preposicionada “de unidade” completa o sentido do 

substantivo “anseio”, numa ordem muito semelhante aos casos de adjetivos epitéticos 

analisados por Adam (2011). Segundo este autor, um sintagma dito substantival pode 

ser segmentado em duas zonas as quais ele chama de pré-zona (cadeia intercalada 

entre o determinante e o substantivo) e pós-zona (cadeia que segue o substantivo até 

o fim do grupo nominal). Ao analisar as construções Adjetivo + Substantivo (adjetivo 

localizado na pré-zona) e Substantivo + Adjetivo (adjetivo localizado na pós-zona), 

Adam (2011) chega à conclusão de que o adjetivo anteposto ao substantivo traz 

consigo o apagamento do seu sema principal em favor de uma fusão prosódica e 

lexical com o substantivo. No segundo caso, do adjetivo posposto ao substantivo, 

ocorre o contrário: o adjetivo na pós-zona é sempre focalizado, tendo o seu sentido 

bastante reforçado. No caso que ora analisamos, a construção preposicionada “de 

unidade” na condição de adjetivo epitético parece de fato atrair para si uma focalização 

maior, igualmente ao descrito por Adam (2011). Dessa forma, a localização da 

“unidade” na pós-zona do sintagma que ocupa a posição de tema do enunciado 

promove o esvaziamento do substantivo “anseio”, adquirindo para si um valor 

distintivo capaz de veicular uma informação propriamente nova: a unidade é um 

anseio. 

Já a ocorrência O6 apresenta uma construção intricada oracionalmente que 

poderíamos rearranjar da seguinte forma: 

  

[e1]Que brilhe a unidade [e2] é impensável, [e3] se a mundanidade espiritual nos faz 

estar em guerra entre nós. 

 

A predicação de [e1] contém o substantivo “unidade” e atua como sujeito 

oracional de [e2]. Ao preferir a inversão dessa estrutura, o locutor deu ênfase ao 

núcleo do predicativo (“impensável”) para relacioná-lo à condição instaurada pela 

oração subordinada [e3]. Essa estrutura argumentativa peculiar estabelece uma 

relação de dissimilação entre a condição de [e3] e a “unidade”. Toda dissimilação é 

excludente, de modo que se um dos entes relacionados se verifica o outro se anula 

automaticamente. Assim, ao desejar que a unidade brilhe é preciso cumprir a condição 
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de se desvencilhar da mundanidade descrita em [e3]. Por outro lado, se a condição 

de mundanidade permanece, “é impensável que bilhe a unidade”.  

E finalmente, em O7, a “unidade” é colocada na posição de substantivo central 

no tema, é caracterizada como ação missionária. Contudo, essa projeção de sentido 

é apenas uma retomada conceitual de um argumento já desenvolvido no parágrafo 

anterior, o que justifica a posição firme do termo “unidade” como tema do enunciado, 

portanto na condição de dado. Some-se a isso, o demonstrativo “esta” anteposto à 

“unidade” corroborando a retomada anafórica. 

Com essas operações semânticas ( referenciação, predicação, relação, 

modificação e localização) a intenção do locutor é fazer coincidir o plano religioso com 

o plano político-histórico. Tal coincidência é projetada com vistas a estabelecer uma 

relação de analogia entre as ações de Jesus na sua luta contra os poderosos que 

afligiam seu povo e os colonos hispano-americanos que lutavam contra a falta de 

liberdade, as pressões políticas e as explorações de ordem econômica por parte da 

metrópole.   Sob esse viés, os atos revolucionários de Jesus como líder e modelo a 

ser seguido são equiparados aos atos do povo hispano-americano quando lutaram 

pela sua independência. Tal perspectiva é assumida pelo papa no trecho seguinte da 

homilia em que ele enuncia [L014] “Quereria que hoje os dois gritos coincidissem sob 

o belo desafio da evangelização”. Nessa proposição enunciada, a categoria semântica 

da predicação na forma verbal, “queria” marca a assunção relativizada da posição de 

sujeito do discurso (verbo em 1ª pessoa), bem como a assunção modalizada do 

desejo de que os dois planos (religioso e político-histórico) coincidam, tendo em vista 

que está conjugado no pretérito imperfeito do indicativo. Aliás, a forma verbal 

“coincidissem” também está conjugada no pretérito imperfeito, só que no subjuntivo. 

A escolha dessas formas verbais se deu justamente por esses aspectos modificadores 

do sentido que, no caso em tela, tem no pretérito imperfeito uma modalização do tom 

de voz dissimulado a posição de poder que o locutor detém. De outra parte,  o modo 

subjuntivo expressa os matizes de desejos e aspirações alocados no campo das 

possibilidades e incertezas. 

O Papa Francisco na composição da homilia ora analisada demonstra uma 

acurada seleção dos elementos textuais para aproximar a palavra de Deus às ações 

dos homens, com especial atenção ao seu público imediato, os povos hispano-

americanos. A análise da Rd do tema evidencia que o principal objetivo do locutor era 

apresentar o objeto de discurso central (a unidade dos povos), como um convite de 
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Deus; um desafio a ser impulsionado pela presença de Jesus; uma graça e uma tarefa 

veiculada pela evangelização; mas sobretudo como união, uma união totalmente 

oposta ao unitarismo das ditaduras e totalmente afeita à variedade e à multiplicidade, 

típicas da pluralidade que a humanidade caracteriza. 

 
4.3 A REPRESENTAÇÕES DISCURSIVAS DO LOCUTOR E DOS ALOCUTÁRIOS 

 

Neste subtópico reconstruiremos as Representações discursivas (Rd) do 

locutor e dos alocutários. Por isso, trataremos das ocorrências de um “VÓS-válido” 

que atravessa a imagem do “EU-válido”, tendo em vista que verticalizaremos essa 

análise a partir do estabelecimento de um NÓS-válido que aglutina o par Eu-Vós e 

outros delocutivos. Por isso, mobilizaremos não só as concepções teórico-

metodológicas contidas em Adam (2011) como também os modelos de análise da Rd 

do locutor, enquanto Ethos do orador, presentes em Adam (1999, 2014). Dessa 

maneira investigaremos a presença e a forma como são utilizadas as categorias 

semânticas debatidas no capítulo teórico e sistematizadas no Quadro 04, com ênfase 

nos índices de pessoa, além de incluirmos a abordagem da performatividade. 

   

4.3.1 O apagamento do “Eu” e do “Vós” na multiplicidade do “Nós” 

 

Como já debatemos anteriormente, o discurso religioso por ser um discurso 

constituinte se plasma como um dizer absoluto para além do qual só há o indizível   

(cf. MAINGUENEAU, 2008). Nesse sentido, é comum que as relações estabelecidas 

entre os sujeitos no âmbito religioso sejam desiguais, dentro de um quadro assimétrico 

que pode ser entendido como autoritário. Segue-se que falar pelo dogma é falar 

autoritariamente, sem possibilidade de reversão de poder, já que o regime de 

constituição do discurso religioso envolve um aglomerado de dispositivos legais que 

marcam os direitos e sua contraparte de deveres correspondentes a cada sujeito de 

uma coletividade.  

Segundo Maingueneau (2000, p. 7), tal regime de constituição “permite 

assinalar que o discurso constituinte está precisamente destinado a servir de norma e 
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de garantia aos comportamentos de uma coletividade, a delimitar o lugar comum das 

palavras que aí podem circular”. Como uma das dimensões discursivas, uma espécie 

de “semântica global” permite interativamente a um enunciador conferir-se, conferir 

ao destinatário e conferir a um conjunto do saber posições para legitimar seu dizer, 

“tanto na ordem do enunciado quanto no da enunciação” (MAINGUENAU, 2008, p. 

75). 

Corroborando com esse posicionamento, Adam (2011, p. 111) afirma que 

essa dimensão semântica está mais relacionada à questão da validade do que da 

verdade dos enunciados. Dessa maneira “um enunciado (uma Rd)” se coloca como 

válido em função de um locutor (EU-válido), do seu ou dos seus interlocutores (TU-

válido), dos outros (delocutivos ELE[S]/ELA[S]-válido), de todos (NÓS-válidos) ou da 

opinião comum (NÓS, ALGUÉM, A GENTE-válidos). Por isso, no nível do texto, “os 

índices pessoais”, isto é, os elementos textuais que referenciam a pessoa do discurso, 

são reveladores do jogo de imagens projetadas (ADAM, 2014, p. 113).  

Um Eu-válido, enquanto representação discursiva de si, pode ser 

esquematizado discursivamente, por exemplo, na imagem de um Eu (pronome 

pessoal) marcador de uma assunção de responsabilidade ou de um Eu (elidido), de 

responsabilidade relativizada na desinência número pessoal, no aspecto dos verbos 

e em outros elementos modificadores do sentido. 

 Na homilia que ora analisamos, o uso da primeira pessoa do singular para 

marcar a representação de si é incipiente, recuperável apenas em quatro momentos. 

Por outro lado, abundam no texto a primeira pessoa do plural, revelando a intenção 

do locutor em projetar sua representação de si como fazendo parte de um todo que 

se desdobra em vários NÓS-válidos. Além disso, é importante destacar a relação Eu-

Vós que o locutor estabelece em alguns momentos do texto para validar 

respectivamente as imagens de si ao mesmo tempo em que tenta validar a imagem 

dos alocutários.  

Dito isso, retomamos o Esquema 09, no qual reconstruímos o plano de texto 

da homilia, para podermos ver a concentração do uso da primeira pessoa do singular 

na Apresentação (2) e no Adendo (5). Por sua vez, a segunda pessoa do plural só 

apare em dois blocos de texto: no primeiro bloco do fechamento (4), e no bloco do 

adendo (5). Já o uso da primeira pessoa do plural perfaz todos os setores do plano de 

texto, inclusive se sobrepondo a primeira do singular e a segunda do plural nas 

ocorrências em que aparecem juntas. Vejamos as ocorrências da primeira pessoa: 
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 Os dois primeiros excertos correspondem à Apresentação (2) e o 

terceiro ao Adendo (5) e, por essa localização no plano de texto, estão filiadas a dois 

momentos enunciativos distintos: dentro do rito da missa e fora do rito, 

respectivamente. Vejamos separadamente cada uma das ocorrências. 

 

a) O “eu” que constrói a Rd de máximo exegeta versus o NÓS-cristãos-católicos 

 

 A primeira ocorrência se enquadra dentro de uma frase tipográfica que pode 

ser dividida nas seguintes proposições enunciadas: 

 

[e1] imagino aquele sussurro de Jesus na Última Ceia como um grito nesta Missa  

[e2] que celebramos no “Parque do Bicentenário”.  

 

Nesse trecho da homilia, o locutor está envolvido no processo de motivação 

ou sensibilização dos seus alocutários. Por isso, como já dissemos em outras 

oportunidades, o locutor orienta esse bloco do texto argumentativamente para 

sustentar a tese de que o verdadeiro testemunho de fé cristã consiste na vida em 

unidade, conforme os textos sagrados pregam, ou vida em união, conforme a história 
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mostra. Nesse intuito, o locutor inicia uma aproximação entre o plano religioso e o 

político-histórico. 

O indício da primeira pessoa do discurso é recuperado pela desinência 

número pessoal do verbo “imagino”, conjugado no presente do indicativo. À primeira 

vista, o índice de primeira pessoa do singular marca a posição do locutor em assumir 

um ponto de vistaμ o de que o “sussurro de Jesus na Última Ceia” possa ser 

equiparado a “um grito” na Missa. Na assunção desse ponto de vista, o locutor atrai 

para si a Representação discursiva (Rd) de exegeta qualificado para interpretar os 

textos sagrados, atualizando-os. De fato, cumpre ao presidente da celebração da 

Missa o dever e o poder de interpretar os textos sagrados do seu ponto de vista para 

então dividir sua interpretação (sua Rd dos temas) com os seus alocutários através 

da homilia. Vale lembrar que, no seu significado mais comum, homilia significa 

“partilha da palavra” ao que nós propomos recategorizar como partilha de 

representações discursivas. No caso em tela, o locutor imbuído no papel social de 

Papa é legitimado pelo poder institucional que possui para converter-se no maior 

interprete de todos, o máximo exegeta.  

 Contudo, essa assunção da responsabilidade é relativizada tanto no sujeito 

elidido de [e1], quanto na absorção da primeira pessoa do singular pela primeira do 

plural em [e2], como também pelo ato performático que a forma verbal “imagino” 

encerra. O sujeito elidido de [e1] é um sujeito que tenta construir uma Rd de si 

desvencilhada de “individualismo” (L030), de “egoísmos” (L033 e L050), de 

“personalismos” (L038) e do “afã de lideranças únicas”(L038). Desse modo, a 

construção dessa Rd dificilmente se plasmaria textualmente com uma posição firma 

de assunção da responsabilidade enunciativa sendo que todo e qualquer sujeito que 

marca sua posição no “Eu” opta pelo isolamento, pelo individualismo, correndo o risco 

desta tomada de posição ser interpretada como autoritária ou arrogante. 

O “Eu” não condiz com a imagem que o papa pretende construir de si, por isso 

mesmo a Rd de máximo exegeta insinuada em [e1] se deixa absorver pelo “Nós” 

materializado em [e2] na desinência do verbo “celebramos”.  Nessa absorção, o 

locutor pretende construir um coletivo cristão, um todo que ali no Parque do 

Bicentenário celebra em comunhão a missa. Em outras palavras, instaura-se nessa 

absorção um NÓS-cristãos-católicos que busca se validar ou se legitimar no discurso. 

A relativização do sujeito elidido de [e1] é completada pelo ato performático 

que a forma verbal “imagino” encerra. Ora, se o objetivo da primeira pessoa do 
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singular empregada em [e1] fosse a marcação firme e explicita de sua 

responsabilidade, porque então o verbo “imaginar”, quando seriam mais contundentes 

verbos como “afirmar”, “defender”, “pregar”, etc.? A escolha do verbo “imaginar” não 

nos parece fortuita, mas sim intencional com foco num matiz semântico próximo ao 

de “sonhar”, “idear”, “conjecturar”, “representar no espírito”, “fantasiar”, como apontam 

os diversos dicionários de sinônimos.  

Ao dizer “imagino”, o locutor não objetiva uma predicação verbal plena, na 

qual o núcleo semântico seja o verbo, pelo contrário, o que o locutor objetiva é 

engendrar os seus alocutários num contrato tácito de fantasia. Obviamente que não a 

mesma fantasia instaurada pelo igualmente performático “era uma vez”, depois do 

qual o fantástico radical impera em gatos que usam botas, lobos que falam, reis que 

viram sapos ou feras, etc. Trate-se de outro nível de fantástico, um menos radical, 

com os pés firmes na realidade do possível, tal como o “Eu tenho um sonho” de Martin 

Luther King que imaginava a coexistência pacífica entre brancos e negro nos Estados 

Unidos. 

Mais do que responsabilidade assumida, o “imagino” do locutor de [e1] é ato 

performático, porque almeja envolver os seus alocutárias no seu mundo 

representacional, na sua “proposição de (pequeno) mundo ou Rd” (ADAM, 2011, p. 

114). Tanto é assim, que no trecho seguinte a [e2], o locutor conclama em [e3]:  

 

[e3] imaginemos juntos: [e4] o Bicentenário daquele Grito de Independência da 

Hispano-América. Foi um grito, [e5] nascido da consciência da falta de liberdade, [e6] 

de estar a ser espremidos, [e7] saqueados, [e8] sujeitos às conveniências dos 

poderosos de turno. 

   

  A primeira pessoa singular do “imagino” em [e1] se deixa também absorver 

pela primeira pessoa do plural do “imaginemos juntos” em [e3]. É interessante também 

notar que a função conativa, presente no modo imperativo do verbo “imaginemos”, 

somado ao adjetivo “juntos” na função de modificador, corrobora a nossa tese de ato 

performático. Não bastasse a predicação das formas verbais e da modificação 

manifesta no adjetivo “juntos”, ainda temos, a partir de [e4], um período narrativo 

encaixado a respeito do primeiro Grito de Independência Hispano-americano que o 

Parque do Bicentenário simboliza. Para ratificar a função performática do “(eu) 

imagino”, absorvido pelo “imaginemos (nós) juntos”, a narrativa encaixada reforça o 
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propósito de cativar e se aproximar dos alocutários trazendo-lhes a memória um 

evento histórico do seu país. Propõe-se então um NÓS-cristãos-católicos-hispano-

americanos como uma subdivisão do NÓS-cristãos-católicos, instaurado 

anteriormente. 

 

b) O “eu” que materializa a Rd do Pastor frente a um NÓS-todos-juntos 

 

Finalizando o bloco textual que corresponde a Apresentação (2) no plano de 

texto, o locutor, já tendo aproximado os planos religioso e político-histórico, agora 

manifesta o seu desejo de sobrepor esses planos: 

   

 

 

 

 

  

 

Igualmente a primeira ocorrência, o segundo índice da primeira pessoa do 

singular aparece na desinência número pessoal da forma verbal “queria”. Contudo, ao 

contrário da primeira ocorrência, nesse caso o matiz semântico do verbo “querer” é 

propício à marcação da assunção firme de um ponto de vista. Assentam os dicionários 

o seu significado como “ter vontade ou intenção de”, mas também lhe conferem as 

acepções de “ordenar” e “exigir”, quando se porta como verbo transitivo, e “exprimir 

terminantemente a vontade”, quando se porta como verbo intransitivo. 

Entretanto, outra vez o locutor procede com o apagamento do “Eu” com a 

relativização da assunção de responsabilidade. Não bastasse o sujeito elidido, a força 

do matiz semântico do verbo é relativizada na modalização proveniente da conjugação 

do verbo “querer” na primeira pessoa do pretérito imperfeito do indicativo, “queria”. O 

sujeito que diz “Eu quero” não é o mesmo sujeito que diz “Eu queria”, na perspectiva 

de que o “Eu quero” marca uma situação de empoderamento desse sujeito e na sua 

contramão o “Eu queria” marca não só uma situação de assujeitamento, como 

também uma ação mediadora que tenta conciliar o desejo do “Eu” apesar do seu 

assujeitamento à vontade de outrem.  
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Ocorre um verdadeiro abrandamento da forte ação volitiva que a forma verbal 

“quero” tem o potencial de manifestar. Outra vez o locutor mascara o poder 

institucional que detém se desvencilhando de um posicionamento autoritário para 

projetar a imagem si de um EU-desapoderado. No desenrolar do texto, igualmente a 

ocorrência anterior da primeira pessoa, o locutor seguirá dirimindo o “eu” num “nós”.  

Das linha 017 a 019, o locutor plasma a imagem do que não se deve ser a 

partir da imagem daqueles que “se deixam salvar” por Jesusμ “libertados do pecado, 

da tristeza, do vazio interior, do isolamento, da consciência isolada”. Com isso, tenta 

instaurar um ALGUÉM-cristão-salvo como inspiração para um NÓS-todos-juntos que 

aparece nas linhas 019 a 021. A partir daí, observemos a forma como o “Nós” é 

modificado: 

 

[e1a] Nós todos juntos, [e2] aqui reunidos à volta da mesa com Jesus, [e1b] somos 
um grito, [e3] um clamor nascido da convicção de que a sua presença nos impele para 
a unidade, [e4] indica um horizonte estupendo, [e5] oferece um banquete apetecívil. 

 

 O pronome “nós” já absorve o “eu queria” anterior e expressa a noção de 

conjunto, de contiguidade, de união que o locutor está buscando. Não satisfeito, o 

locutor potencializa essa noção com a junção do substantivo masculino plural “todos”, 

seguido do adjetivo “juntos”, uma construção resultante que pode ser assim resumida 

[P-S-A]. Nessa construção, o pronome [P] “nós”, enquanto referente e tema de [e1], é 

retematizado no substantivo [S] “todos” que por sua vez é modificado pelo adjetivo [A] 

“juntos”. Por outro lado, devemos atentar para a elipse da predicação que está 

implícita nessa construçãoμ o “nós todos juntos” é equivalente ao “nós  [que estamos] 

todos juntos”, uma predicação na forma de oração subordinada adjetiva. Na verdade, 

em decorrência dessa elipse da predicação, a construção “todos juntos” posposta ao 

“nós” acaba por funcionar como uma construção epitética, portanto qualificativa e 

modificadora do sentido do “nós”. A posposição dessa construção epitética modifica o 

referente “nós” garantindo um efeito de ênfase que perdura na redundância do termo 

“reunidos” em [e2] e no sema dos substantivos “unidade” de [e3] e “banquete” de [e5]. 

Percebamos que propositalmente o locutor quebra [e1] em duas partes para 

inserir [e2] como aposto cujas funções são três: inserir uma circunstancia locativa com 

o advérbio “aqui”; retomar anaforicamente o tema “nós todos juntos” a partir do 

modificador “reunidos”; e projetar anafórica e cataforicamente a noção de “reunião” 

em torno de uma mesa, a mesa da Última Ceia de Jesus. Quando analisamos as 
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representações discursivas do tema, já falamos das funções dos locativos cuja 

interpretação se aplica analogamente ao uso do “aqui” em [e2]. Já as co-referências 

anafórica e catafórica merecem esclarecimento: trata-se também de uma predicação 

elíptica, de forma idêntica àquela que [e1] esconde. Por isso, ao lermos: 

 

 

[e1a] Nós (que estamos) todos juntos, [e2] aqui reunidos à volta da mesa com Jesus, 
[e1b] somos um grito... 
 

Poderíamos também ler: 

 

[e1a] Nós (que estamos) todos juntos, [e2] (nós que estamos) aqui reunidos à volta 
da mesa com Jesus, [e1b] somos um grito... 

 

 

Estamos diante de dois processos de predicação elíptica, isto é, de duas 

predicações do tipo subordinada adjetiva cujas funções é perspectivar o pronome 

anafórico “Nós”, dando-lhe aspectos modificativos de ênfase ao mesmo tempo em que 

se elabora uma sequência textual explicativa:  

 

Esq. I:                                     NÓS-todos-juntos 

Esq. Pb:                                [quem somos nós?]  

Esq.expl.1:          [e1a]  Nós (somos os que estamos) todos juntos 

Esq.expl.2:         [e2] Nós (somos os que estamos) aqui reunidos à volta da mesa com Jesus 

Esq.expl.3:       Núcleo de [e1a] + [e1b] Nós somo um grito...     

 

 

Depois de relativizado o “Eu” na modalização da forma verbal “queria”, o 

locutor dilui esse “Eu” num “Nós todos juntos” (linha 01λ) que precisa agora ser 

validado. O “Nós todos juntos”, mais do que referente, é uma Representação 

discursiva esquematizada que precisa ser sustentada frente aos alocutários. Nesse 

sentido, o NÓS-todos-juntos é a esquematização inicial (Esq.I) que gera uma 

esquematização problema (Esq.Pb) cuja resolução vem em duas esquematizações 

explicações (Esq. expl.1 e Esq. expl.2) e numa esquematização explicação 

ratificadora (Esq. expl.3) que promove o fechamento da sequência explicativa. 
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Portanto, fica claro que o “reunidos” de [e2] é anafórico porque retoma o “Nós 

todos juntos” de [e1a] e é também redundante para exercer o efeito enfático 

pretendido pelo locutor. Mas além disso o termo “reunidos” também instaura um 

regime co-referencial do tipo catafórico uma vez que o significado de “reunidos” 

também pode ser lido no sema do substantivo “unidade”. Semanticamente falando, 

“(re)unir” é juntar novamente as partes de algo, ou seja, é promover uma nova 

“unidade”. Ora, até morfologicamente falando, ao separarmos os afixos das duas 

formas, chegamos num traço significativo comum, a raiz: re-unid-os / unid-ade. Há, 

portanto, uma associação semântica direta entre esses termos que revela o interesse 

do locutor em associar discursivamente a “reunião” dos cristãos com a “unidade” 

enquanto dogma, principalmente quando essa associação resvala no termo 

“banquete” em [e5]. 

O “banquete” de [e5] não é um banquete genérico oferecido para um 

indivíduo, para um rei o algum nobre. Esse banquete é um banquete específico, 

oferecido para a coletividade, podendo ser recuperado co(n)textualmente como a 

Santa Ceia de Jesus, da história bíblica, assim como a sua encenação/atualização na 

Liturgia Eucarística, no instante da missa. É um banquete específico que, 

caracterizado pelo modificador “apetecível”, simboliza o desejo pela comunhão cristã, 

sinônima da “reunião” e da “unidade” postas anteriormente.  

A partir desse momento, o locutor reelabora vários “Nós”, dentre os quais se 

destacam o “Nós irmãos” e “Nós divino”. Engajando-se no NÓS-todos-juntos, o locutor 

propõe, na linha 0λ8, a sua recategorização num “Nós irmãos”, através das seguintes 

proposições: 

 

[e1] Jesus reza [e2] para que façamos parte duma grande família, [e3] na qual Deus 

é nosso Pai, [e4] todos nós somos irmãos. 

 

Percebemos que o locutor engendra seus alocutários numa metáfora fundada 

na teoria do criacionismo: Deus é o criador de tudo e de todos, portanto, é Pai de 

Jesus e Pai de todos os homens; consequentemente, os homens entre si e em relação 

a Jesus são irmãos pela teoria da Criação Divina, formando a “grande família” 

enunciada em [e2]. Assim o locutor projeta a imagem de um NÓS-irmãos como 

recategorização do NÓS-todos-junto. Mas a recategorização do “nós” não para por aí, 

já que é reelaborado num NÓS-coerdeiros-da-promessa e num NÓS-divino:  
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Percebemos no trecho destacado (L102 a L106), a passagem do NÓS-irmãos 

para o NÓS-coerdeiros-da-promessa operada pela predicação instaurada na forma 

verbal “fazendo-nos” (L104). O “sangue de Jesus Cristo” (L103), simbolizando 

metonimicamente o sacrifício do Cristo, é o responsável por promover essa transição 

entre os dois “Nós”, que juntos culminarão no NÓS-divino enunciado no fim do trecho 

(L105-L106). Esse NÓS-divino é o arquétipo de um “nós” hiperônimo que, a jusante e 

a montante, reúne todos os “nós” hipônimos massificados no texto. 

Outra imagem interessante de ser recuperada é a que está presente no bloco 

textual inicial do Fechamento (4): 

 

 

 

  

 

 

 

Na altura na linha 110, o locutor retoma a imagem de um NÓS-irmãos  na 

forma de uma estrutura vocativa para introduzir uma fala dirigida mais diretamente aos 

alocutários. A imagem de um VÓS-irmãos é invocada pelo vocativo “irmãos” e pelas 

formas verbais “tende (vós)” e “sede (vós)”, oportunamente conjugadas no modo 

imperativo, objetivando apelar, convocar, envolver, os alocutários. Portanto, 

percebemos que o locutor, depois de fundir a imagem do “EU” em vários NÓS, agora 

busca a validação dessas imagens no atravessamento de outra imagem o VÓS. Em 

outras palavras, o locutor textualmente busca se constituir a partir da constituição da 

imagem dos alocutários. 

Finalmente, depois de termos evidenciado as estratégias textuais discursivas 

utilizadas pelo locutor para tentar validar um jogo complexo de imagens, podemos 

reconstruir a Representação discursiva do Pastor: aquele que conhece um percurso 

certo (apontado nos textos sagrados), que sabe o modelo a ser seguido (o do 
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ALGUÉM-cristão-salvo e o do NÓS-divino) e que, mesmo sendo 

representante/detentor do poder divino/institucional, não é autoritário nem arrogante 

nem muito menos egoísta (EU-desapoderado), posto que se deixa incluir no coletivo 

(NÓS-divino, NÓS-todos-juntos, NÓS-coerdeiros-da-palavra, NÓS-irmãos).      

   

c) O “eu” que marca a Rd do Homem frente a um NÓS e um VÓS-irmãos 

 

As terceira e quarta ocorrências da primeira pessoa do singular aparecem no 

Adendo (5) ao texto da homilia. Paralelamente, nesse mesmo trecho aparecem a 

maioria das imagens dos alocutários quase sempre em contiguas as imagens do 

locutor. Devido ao fato do adendo ter sido originado de forma improvisada ao final da 

missa, podemos supor uma quebra de regime discursivo: se as falas do locutor 

internas à liturgia da missa eram controladas por protocolos, espera-se que fora da 

liturgia o locutor abandone o controle protocolar. Vejamos se isso se confirma no 

trecho em análise:  

 

 

 

 

 

 

O bloco textual que compõe o adendo é estruturado em torno de uma 

sequência dialogal incompleta já que apresenta apenas a intervenção do locutor, 

perfazendo a seguinte estrutura: abertura fática (L127) > intervenção (L128 a L130) > 

fechamento fático (L130). A despeito da sequência textual dialogal, trata-se de uma 

simulação de dialogo porque na verdade o que ocorre é um monólogo, tendo em vista 

que não é dado a nenhum dos alocutários o direito de réplica. Assim, o bloco textual 

do adendo está mais afeito a um pronunciamento do que a uma conversação cara a 

cara. Esse aspecto pode parecer não apresentar maior importância, mas na verdade 

é crucial para entendermos a configuração das representações discursiva num 
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contexto de enunciação no qual não se espera réplica imediata, isto é, no qual se 

estabelece uma assimetria de poder que limita as falas: existe os que falam e os que 

ouvem, existe os papéis sociais do pregador, que detém o poder da palavra, e dos 

fiéis que são privados do uso dela ou tem o seu acesso rigidamente controlado. 

Na abertura fática da sequência dialogal, o locutor introduz uma fórmula de 

tratamento comum entre os sujeitos que ocupam o lugar social de pregador, contudo 

omite-se no discurso: ao invés de enunciar, “meus queridos irmãos”, como também é 

usual dizer, apenas diz “queridos irmãos”. Nessa fórmula de tratamento é preciso 

ressaltar a posição do adjetivo “queridos”, estrategicamente colocado na pré-zona 

(anteposto ao substantivo) no sintagma substantival. Lembremo-nos que, segundo 

Adam (2011, p. 88), essa anteposição do adjetivo lhe confere “um sentido atenuado e 

mais ou menos geral” propício a lexicalização, de modo que a ênfase é no substantivo 

“irmãos” cuja utilização serve para manifestar a imagem que o locutor projeta para os 

seus alocutários.  

O sema do substantivo irmãos mostra uma equivalência entre locutor e 

alocutários, levando em conta que “irmãos”, enquanto forma substantiva, designa os 

filhos da mesma mãe e/ou do mesmo pai. Essa equivalência é implicitamente 

acentuada quando levamos em conta que, intertextual e interdiscursivamente, os 

alocutários reconhecem na construção “queridos irmãs” uma estrutura lexicalizada 

sobre a elipse de uma predicação. Ao dizer performaticamente “queridos irmãos” 

implicitamente se diz “vós que sois meus queridos irmãos”, sendo que nessa 

construção completa “meus queridos irmãos” atua como uma construção adjetiva de 

onde o sema de “irmãos”, enquanto adjetivo, se permite ler como “igual”, 

“semelhante”. 

Assim, as escolhas das palavras na fórmula de tratamento instauram, desde 

a abertura do adendo, o mesmo regime discursivo engajante que o locutor manifestou 

ao longo do texto principal da homilia. Ao definir os seus interlocutores como “irmãos”, 

associativamente, o locutor não só projeta a imagem dos alocutários como também a 

sua própria, numa simulação de diálogo direto que permite surgir o par pessoal Eu-

Vós. Ao longo do texto principal da homilia, o par de imagens Eu-Vós já havia sido 

materializado no segundo bloco textual do Fechamento (4), através das desinências 

das formas verbais “tende” e “sede” (L110). Agora, no Adendo (5), o “Vós” reaparece 

não só na desinência da forma verbal “esqueçais”, mas também no pronome oblíquo 

átono “vos” que aparece tanto enclítico como proclítico.  
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O interessante a se notar é que a aparição gradual do par Eu-Vós, antes 

desinencial e agora pronominal, materializa de forma mais clara as marcações dos 

lugares do locutor e dos alocutários, bem como das imagens do EU-válido e do VÓS-

válido que o locutor pretende legitimar. Dessa forma, vemos que o locutor com essas 

marcações mais evidentes demonstra o seu interesse por uma aproximação maior, 

por um contato mais direto com os seus alocutários. Segmentemos, então, os 

enunciados do Adendo (5): 

 

[e1] (vós que sois meus) Queridos irmãos: 

[e2] (Eu) Agradeço-vos por esta concelebração, [e3] por ter-nos reunidos junto ao Altar do 

Senhor, [e4] que nos pede que sejamos um, [e5] que sejamos verdadeiramente irmãos, [e6] 

que a Igreja seja uma casa de irmãos. [e7] Que Deus vos bendiga e [e8](Eu) peço-vos que 

não vos esqueçais de rezar por mim.  

   

 

Usamos os parênteses para explicitar as informações elididas pelo locutor. A 

partir disso, podemos observar que de [e1] a [e6] o locutor enuncia um “Eu” e um 

“Vós”, mas ainda perdura a absorção do “Eu” e do “Vós” pelo “Nós”, nas construções 

“ter-nos reunidos”, “nos pede que sejamos um”, “que sejamos verdadeiramente 

irmãos”, “que a igreja seja uma casa de irmãos”. Podemos concluir que o mesmo 

regime discursivo engajante ainda perdura nesse trecho do adendo, revelando um 

sujeito que, mesmo fora da liturgia da missa, ainda está imbuído da validação da 

imagem de um NÓS, tendo em vista que retoma as imagens já construídas: 

 

 

Quadro 08: Retomada de imagens por parte do locutor 

Nº: Enunciados Imagens 

[e3] “ter-nos reunidos” NÓS-todos-juntos 

[e4] 
“(o Senhor Jesus) que nos pede que sejamos 

um” 

NÓS-cristãos-católicos 

NÓS-cristãos-católicos-

hispano-americanos 

[e5] 

[e6] 

“que sejamos (nós) verdadeiramente irmãos” 

“que a igreja seja uma casa de irmãos” 
NÓS-irmãos 
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Por outro lado, é importante destacar que no percurso de [e1] até chegar em 

[e8] a marcação da primeira pessoa do singular parece emergir gradualmente. É 

possível notar de [e1] a [e7] um “Eu” ainda ligado aos atos de discurso engajantes 

manifestados dentro da liturgia da missa. Esse “EU” parece ser ainda a Rd do Pastor 

tendo em vista que retoma os temas e imagens abordados na missa e, principalmente, 

levando em conta o ato performático que [e8] apresentaμ quem diz “Que Deus vos 

bendiga” senão o Pastor intervindo cerimonialmente junto ao Pai pelos seus fiéis? 

Parece-nos se tratar de fato da Rd do Pastor que se ainda manifesta nessa parte do 

adendo, de modo que o performático já cristalizado “queridos irmãos” abre o ato 

discursivo engajante e o outro performático também já cristalizado “Que Deus vos 

bendiga” promove o fechamento. Portanto, nessa situação, o locutor constrói a Rd do 

Pastor ao mesmo tempo em que constrói a Rd Fiéis de seus alocutários.  

Depois disso, o locutor se despe da Rd do Pastor e agora constrói uma outra 

Rd: a do Homem, Mario Bergoglio, que, apesar de ser chamado de “O Santo Padre”, 

é humano, pecador e reconhece a possibilidade de falhar. Por isso que em [e8] o 

locutor enuncia várias marcações do par “Eu-Vós”μ “(Eu) peço-vos que não vos 

esqueçais de rezar por mim”. Esse pedido final do locutor retoma a imagem do EU e 

do VÓS coerdeiros, sinónimos do EU-irmão que resvala no VÓS-irmãos, amplamente 

marcados na superfície textual: é Eu-irmão é agente do processo de súplica (“peço-

vos que não vos esqueçais”) e paciente do processo de intercessão (“ de rezar por 

mim”). O Vós-irmãos é o demandado da ação de interceder com rezas. Com isso, o 

locutor apaga a assimetria de poder inerente a posição social que ocupa para 

estabelecer o equilíbrio através das imagens do EU-coerdeiro/ VÓS-coerdeiros e do 

Eu-irmão/VÓS-irmãos. No pedido de orações, o locutor estabelece um contrato 

discursivo de equidade: se locutor e alocutários são coerdeiro da palavra e irmãos 

pela criação, tanto um quanto o outro podem interceder junto as instâncias divinas. 

 Assim, através da segmentação dos enunciados, vemos que, 

propositalmente, o índice da primeira pessoa do singular é apagado em [e1], 

manifestado discretamente em [e2] e no início de [e8] na forma elíptica, mas no fim 

de [e8] se coloca mais evidente no pronome oblíquo “mim”μ  
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Quadro 09: Focalização gradual do “Eu” 

Procedimentos do locutor: N°: Enunciados: 

Apagamento do “Eu”            [e1] (meus) queridos irmãos 

Aparecimento gradual do “Eu” 
[e2] 

[e8] 

(Eu)agradeço-vos 

(Eu)peço-vos 

Absorção do “Eu” e do “Vós”  pelo 

“Nós” 

 

[e3] 

[e4] 

[e5] 

ter-nos reunidos  

nos pede que sejamos um 

que sejamos verdadeiramente irmãos 

Focalização oblíqua do “Eu” e do 

“Vós” 

[e8] ... não vos esqueçais de rezar por 

mim 

 

O Quadro 09  mostra os procedimentos utilizados pelo locutor no texto para 

promover ora o seu apagamento ora a sua focalização dissimulada. Em [e1], o Eu é 

apagado e só se faz presente no confronto com o Vós, implícito na fórmula vocativa 

“queridos irmãos”. Em [e2] e [e8] ocorre o aparecimento gradual do Eu nas 

desinências verbais, mas principalmente a partir da marcação do Vós que instaura o 

tom dialogalμ “adradeço-vos” = Eu agradeço a vós; “peço-vos” = Eu peço a vós. Em 

[e3], [e4] e [e5] ocorre a absorção do par Eu-Vós pelo Nós. E finalmente, em [e8] 

ocorre a marcação do EU na forma oblíquo “mim” como meta a qual se dirige as ações 

do Vós. 

Se pensarmos nas intenções discursivas por trás desses procedimentos e dos 

demais recursos textuais discursivos que evidenciamos ao longo desse subtópico, 

constataremos que as Representações discursivas, enquanto Ethos do locutor, se 

percebe pelo conjunto de imagens esquematizadas no texto. Se para Maingueneau 

(2008) o Ethos discursivo se desdobra no que é mostrado e apenas eventualmente 

no que é dito, para Adam (1999, p. 113 ) o Ethos discursivo é esquematizado no texto 

e se deixa representar de forma “implícita/insinuada” ou de forma “explicita/mostrada” 

através de um intricado de imagens projetadas.    

As imagens, por sua vez, não são as próprias representações discursivas, 

mas apenas “índices” que ajudam na reconstrução dessas representações (GRIZE, 

1979, p. 100). Por isso demos ênfase nos índices de pessoa já que são a parte 

materialmente visível das representações que o locutor faz de si. Assim, vimos o 

apagamento dos índices “eu” “vos” dentro de uma multiplicidade de índices “nós”, num 



121 
 

verdadeiro jogo de imagens que buscava dissimular a assimetria de poder 

naturalmente existente na esfera religiosa, entre o “eu” (locutor) e o “vós” (alocutários). 

O locutor se esforçou para projetar a imagem de um EU-desapoderado, 

humilde, um par dos seus alocutários, para poder persuadi-los à união sob a égide 

dos dogmas da fé católica. Contudo, o olhar analítico direcionado para os parâmetros 

da situação sociodiscursiva, das condições de produção e das condições de recepção 

do texto da homilia nos permitiu distinguir entre a imagem intencional de EU-

desapoderado e as Representações discursivas de máximo exegeta, no primeiro 

momento, de Pastor, no segundo momento, e de homem, no terceiro momento. Essas 

representações discursivas do locutor sempre resvalavam na representação dos 

alocutários como Coerdeiros, Irmãos, Cristãos, Fiéis, Hispano-americanos. 

Vimos que as categorias semânticas da predicação, da referenciação e da 

modificação foram fundamentais para mascarar as relações de poder, relativizar a 

assunção de responsabilidade e instaurar atos performáticos reveladores da 

orientação argumentativa que o texto da homilia perseguiu. As sequências narrativa, 

explicativa, e dialogal foram desencadeadas pela referenciação e predicação para 

ajudar na validação das imagens projetadas. Com pouca estruturação sequencial, 

talvez fosse melhor caracterizá-las como períodos textuais encaixados cuja finalidade 

foi agrupar as proposições enunciadas em função dos pontos de vista do locutor.    
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5. CONCLUSÃO  

 

Nossa análise da homilia proferida pelo Papa Francisco na Santa Missa Pela 

Evangelização dos Povos, em viagem apostólica a Quito, no Equador, em 07 de julho 

de 2015, teve como foco principal a categoria da Representação Discursiva (Rd) 

proposta pela Análise Textual dos Discursos (ATD).  

Num primeiro momento, fizemos a recomposição do plano de texto da homilia 

a partir da sua contextualização, enquanto importante gênero do discurso religioso, 

para em seguida tratar da sua disposição tipográfica e de sua organização sequencial. 

Nossas reflexões sobre esse aspecto, apontaram para a compreensão de sua 

funcionalidade dentro de um evento discursivo mais amplo (um ato religioso como 

uma missa, um casamento, etc.), bem como para a sua natureza textual marcada pela 

existência de um tema condutor, ou assunto principal geralmente provindo de outro 

texto sagrado.  

Reflexões estas que revelam a natureza predominantemente intertextual e 

interdiscursiva do gênero homilia, tendo em visto o seu diálogo constante com outros 

textos dogmáticos com quais estabelece relações co-textuais imediatas, 

intermediárias e mais amplas ou intertextuais. Constatamos que tal diálogo desbordou 

as fronteiras peritextuais quando uma quebra de protocolo por parte Papa Francisco 

provocou a justaposição de suas palavras improvisadas ao texto principal da homilia, 

provocando o surgimento de um plano de texto emblemático e ocasional.  

Em seu cerne exortativo, explicativo e atualizador, a homilia apresentou 

predominância da sequência argumentativa. Em nossa análise demonstramos a 

presença de narrativas, explicações e até uma simulação de diálogos, mas todos com 

baixa estruturação sequencial, de como que preferimos tratá-los como períodos 

encaixados.   

Em termos de orientação argumentativa, pudemos perceber que há uma 

orientação no sentido da aproximação dos planos discursivos da religião e do político-

histórico. Do seu ponto de vista, o locutor se empenha em aproximar esses dois planos 

através de seus aspectos em comum, tais como a luta de Jesus Cristo e dos 

independentistas hispano-americanos contra sistemas sócio-políticos que os 

dominavam e os subjugavam em suas épocas. Nessa aproximação, o locutor fez uso 

das categorias semânticas da localização espacial e temporal para aproximar os 
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eventos da Última Ceia de Jesus, com a missa que se realizava no Parque do 

Bicentenário em Quito (aliás, parque este erguido em homenagem ao primeiro Grito 

de Independência Hispano-americana) e com os movimentos de Independência das 

colônias hispano-americanas.  

O locutor faz coincidir no eixo espaço-tempo o plano religioso e político-

histórico para, num primeiro momento, sensibilizar o seu auditório e, num segundo 

momento, enunciar o seu objeto de discurso: a unidade. A partir de então constrói-se 

uma rede semântica em torno do conceito de “unidade”, um dogma do catolicismo que 

aprioristicamente significa união com Deus, mas que é ressignificado e projetado 

discursivamente de diferentes formas. 

As representações discursivas em torno do tema da homilia, são portanto, da 

“unidade” bíblica, que ao longo de suas oito ocorrências é recategorizada como: 1) 

um convite de Deus; 2) algo a ser impulsionado pela presença de Jesus; 3) graça e 

tarefa que deve ser aceita por todos como resposta ao clamor de Jesus; 4) algo a ser 

veiculado pela evangelização; 5) anseio 6) algo não compatível com as 

mundanidades; 7) ação missionária; e 8)  multiplicidade. Ao final da homilia, fica 

patente a atualização do conceito de unidade (bíblica) para “união” (político-histórica). 

As representações discursivas do locutor e dos alocutários foram tratadas 

juntas devido a grande simbiose que manifestaram. Foram poucas as ocorrências dos 

índices de pessoa que individualizassem o locutor e o alocutário. Constatamos a 

predominância dos índices de primeira pessoa do plural ao longo de todo o texto, ao 

que interpretamos como um apagamento dos índices “eu” “vos” dentro de uma 

multiplicidade de índices “nós”. Levantamos exemplos para demonstrar a existência 

de um complexo jogo de imagens que buscava dissimular a assimetria de poder 

naturalmente existente na esfera religiosa, entre o “eu” (locutor) e o “vós” (alocutários). 

As principais representações discursivas do locutor que conseguimos 

reconstruir foram as de: exegeta, pastor e homem comum.  Já as representações 

discursivas dos alocutários foram as de: coerdeiros, irmãos, fiéis. Contudo, vimos que 

muitos das representações eram comuns ao locutor e os alocutários tendo em vista 

as várias imagens de um NÓS-válido que absorvia as imagens do EU-válido e do 

VÓS-válido. 

Em maior ou menor medida, constatamos a presença de todas as categorias 

semânticas na construção das Rds, contudo as predicações foram fundamentais para 

a reconstrução da Rd do tema, tendo em vista que o tema condutor da homilia foi 
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materializado cinco vezes em posição de rema e só três vezes em posição de tema. 

Atribuímos isso a intenção do locutor em projetar o sentido de “unidade” como algo 

novo, algo ideal, a ser conseguido mediante a obediência aos dogmas católicos. 

Já na reconstrução das representações de locutor e do alocutário a 

referenciação e da modificação foram mais mobilizadas para recategorizar os índices 

de pessoa, quase sempre dissimular a assimetria nas relações de poder. Nesse 

aspecto, a projeção da imagem de um EU-desapoderado demandou o uso da 

predicação como forma de relativizar a assunção de responsabilidade e instaurar atos 

performáticos.  

Finalmente, concluímos que a homilia se revela como um gênero altamente 

embreado nas concepções político-ideológicas e histórico-culturais do seu 

locutor/escritor e, por isso mesmo, uma ótima fonte de dados para análise textual 

discursiva, sobretudo por ser o elemento menos rígido da liturgia da missa. O estudo 

que aqui empreendemos teve como intuito maior contribuir com os estudos na área 

da Análise Textual dos Discursos cuja a abordagem de gêneros do domínio religioso 

ainda não teve muitas incursões. Sem termos a pretensão de esgotarmos esse viés 

analítico, provavelmente a nossa maior colaboração seja justamente trazer ao debate 

o estudo de Representações discursivas nesse corpus específico. 
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FRANCISCO AO EQUADOR, BOLÍVIA E 
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- Missal para a Viagem Apostólica 

- Galeria fotográfica 

- Mensagem vídeo do Santo Padre às vésperas da Viagem Apostólica ao Equador, 

Bolívia e Paraguai 

- Multimídia 
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ANEXO A -  Agenda/programação da Viagem Apostólica do Santo Padre Francisco ao 

Equador Bolívia e Paraguai (5 -13 de julho de 2015)  

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2015/documents/messale_america-latina20150705-13.pdf
http://www.photogallery.va/content/photogallery/pt/eventi/ecuador-bolivia-paraguay2015.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/pont-messages/2015/documents/papa-francesco_20150627_videomessaggio-ecuador-bolivia-paraguay.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/pont-messages/2015/documents/papa-francesco_20150627_videomessaggio-ecuador-bolivia-paraguay.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/pont-messages/2015/documents/papa-francesco_20150627_videomessaggio-ecuador-bolivia-paraguay.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/events/event.dir.html/content/vaticanevents/pt/2015/7/5/americalatina.html
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Domingo, 5 de julho de 2015 

 
9.00 Partida do Aeroporto de Roma/Fiumicino para Quito (Equador) 
15.00 Chegada ao Aeroporto Internacional  “Mariscal Sucre” de Quito 

Cerimônia de boas-vindas 

[Alemão, Espanhol,  Francês, Inglês, Italiano, Polonês, Português ] 
 

Segunda-feira, 6 de julho de 2015 

 
9.00 Saída de avião para Guayaquil 

Chegada ao Aeroporto Internacional “José J. de Olmedo” de Guayaquil 
Visita ao Santuário da Divina Misericórdia 

10.30 
[Alemão, Espanhol,  Francês, Inglês, Italiano, Polonês, Português ] 

Santa Missa no Parco de Los Samanes 
11.45 

[Alemão,  Árabe,  Espanhol,  Francês, Inglês, Italiano, Polonês, Português ] 

14.00 Almoço no Colégio Xavier com a Comunidade de Jesuítas e a Comitiva Papal 
17.10 Saída de avião para Quito 
18.00 Chegada ao Aeroporto Internacional  “Mariscal Sucre” de Quito 
19.00 Visita de Cortesia ao Presidente da República no Palácio Presidencial “Carondelet” 

Visita à Catedral de Quito 
20.10 

[Alemão, Espanhol,  Francês, Inglês, Italiano, Polonês, Português ] 
 
 

 
Terça-feira, 7 de julho de 2015 

 

Encontro com os Bispos do Equador no Centro de Congressos do Parque do 
9.00 

Bicentenário 
Santa Missa no Parque do Bicentenário 

10.30 
[Alemão,  Árabe,  Espanhol,  Francês, Inglês, Italiano, Polonês, Português ] 

Encontro com o Mundo escolar e universitário na Pontifícia Universidade Católica do 

16.30 Equador 
 

[Alemão, Espanhol,  Francês, Inglês, Italiano, Polonês, Português ] 

Encontro com a Sociedade Civil na igreja São Francisco 
18.00 

[Alemão, Espanhol,  Francês, Inglês, Italiano, Polonês, Português ] 

19.15 Visita privada à “Iglesia de la Compañia” 
 

Quarta-feira, 8 de julho de 2015 

 
9.30 Visita à Casa de Repouso das Missionárias da Caridade                                

Encontro com o Clero, os Religiosos, as Religiosas e os Seminaristas no Santuário 

10.30 Nacional Mariano "El Quinche” 
 

[Alemão, Espanhol,  Francês, Inglês, Italiano, Polonês, Português ] 

12.00 Partida do Aeroporto de Quito para La Paz (Bolívia) 
16.15 Chegada ao Aeroporto Internacional El Alto em La Paz 

Cerimônia de boas-vindas 

[Alemão, Espanhol,  Francês, Inglês, Italiano, Polonês, Português ] 

Palavras do Papa Francisco no lugar do assassinato do Pe. Luís Espinal 

[Alemão, Espanhol,  Francês, Inglês, Italiano, Polonês, Português ] 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150705_ecuador-benvenuto.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150705_ecuador-benvenuto.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150705_ecuador-benvenuto.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150705_ecuador-benvenuto.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150705_ecuador-benvenuto.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150705_ecuador-benvenuto.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150705_ecuador-benvenuto.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150705_ecuador-benvenuto.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150706_ecuador-misericordia-guayaquil.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150706_ecuador-misericordia-guayaquil.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150706_ecuador-misericordia-guayaquil.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150706_ecuador-misericordia-guayaquil.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150706_ecuador-misericordia-guayaquil.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150706_ecuador-omelia-guayaquil.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/de/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150706_ecuador-omelia-guayaquil.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/ar/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150706_ecuador-omelia-guayaquil.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150706_ecuador-omelia-guayaquil.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150706_ecuador-omelia-guayaquil.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150706_ecuador-omelia-guayaquil.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150706_ecuador-omelia-guayaquil.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150706_ecuador-omelia-guayaquil.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150706_ecuador-omelia-guayaquil.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150706_ecuador-cattedrale-quito.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150706_ecuador-cattedrale-quito.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150706_ecuador-cattedrale-quito.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150706_ecuador-cattedrale-quito.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150706_ecuador-cattedrale-quito.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150706_ecuador-cattedrale-quito.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150706_ecuador-cattedrale-quito.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150706_ecuador-cattedrale-quito.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150707_ecuador-omelia-bicentenario.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/de/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150707_ecuador-omelia-bicentenario.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/ar/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150707_ecuador-omelia-bicentenario.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150707_ecuador-omelia-bicentenario.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150707_ecuador-omelia-bicentenario.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150707_ecuador-omelia-bicentenario.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150707_ecuador-omelia-bicentenario.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150707_ecuador-omelia-bicentenario.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150707_ecuador-omelia-bicentenario.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150707_ecuador-scuola-universita.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150707_ecuador-scuola-universita.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150707_ecuador-scuola-universita.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150707_ecuador-scuola-universita.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150707_ecuador-scuola-universita.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150707_ecuador-scuola-universita.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150707_ecuador-scuola-universita.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150707_ecuador-scuola-universita.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150707_ecuador-societa-civile.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150707_ecuador-societa-civile.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150707_ecuador-societa-civile.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150707_ecuador-societa-civile.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150707_ecuador-societa-civile.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150707_ecuador-societa-civile.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150707_ecuador-societa-civile.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150707_ecuador-societa-civile.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150708_ecuador-religiosi.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150708_ecuador-religiosi.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150708_ecuador-religiosi.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150708_ecuador-religiosi.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150708_ecuador-religiosi.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150708_ecuador-religiosi.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150708_ecuador-religiosi.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150708_ecuador-religiosi.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150708_bolivia-benvenuto.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150708_bolivia-benvenuto.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150708_bolivia-benvenuto.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150708_bolivia-benvenuto.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150708_bolivia-benvenuto.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150708_bolivia-benvenuto.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150708_bolivia-benvenuto.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150708_bolivia-benvenuto.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150708_bolivia-espinal.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150708_bolivia-espinal.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150708_bolivia-espinal.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150708_bolivia-espinal.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150708_bolivia-espinal.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150708_bolivia-espinal.html
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Visita de cortesia ao Presidente do Estado Plurinacional da Bolívia no Palácio do 
18.00 

Governo 
Encontro com as Autoridades Civis na Catedral de La Paz 

19.00 
[Alemão, Espanhol,  Francês, Inglês, Italiano, Polonês, Português ] 

20.00 Saída de avião para Santa Cruz de la Sierra 
21.15 Chegada ao Aeroporto Internacional Viru Viru em Santa Cruz de la Sierra 

 
Quinta-feira, 9 de julho de 2015 

 
Santa Missa na Praça Cristo Redentor 

10.00 
[Alemão,  Árabe,  Espanhol,  Francês, Inglês, Italiano, Polonês, Português ] 

Encontro com os Sacerdotes, Religiosos, Religiosas e Seminaristas na escola Dom 

16.00 Bosco 
 

[Alemão, Espanhol,  Francês, Inglês, Italiano, Polonês, Português ] 

Participação ao II Encontro Mundial dos Movimentos Populares na «Expo Feria» 
17.30 

[Alemão, Espanhol,   Francês, Inglês, Italiano, Polonês, Português ] 
 

Sexta-feira, 10 de julho de 2015 
 

Palavras do Santo Padre por ocasião da entrega das condecorações à Virgem de 

Copacabana, Padroeira da Bolívia (Santa Cruz de la Sierra) 

[Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano, Português] 

Visita ao Centro de Reabilitação Santa Cruz – Palmasola 
9.30 

[Alemão, Espanhol,  Francês, Inglês, Italiano, Polonês, Português ] 

11.00 
Encontro com os Bispos da Bolívia na igreja paroquial La Santa Cruz 

12.45 Cerimônia de Despedida no Aeroporto Internacional Viru Viru 
13.00 Saída de avião para Assunção (Paraguai) 
15.00 Chegada ao Aeroporto Internacional  “Silvio Pettirossi” de Assunção 

Cerimônia de boas-vindas 
18.00 Visita de cortesia ao Presidente da República no Palácio de los López 

Encontro com as Autoridades no jardim do Palácio de los López 
18.45 

[Alemão, Espanhol,  Francês, Inglês, Italiano, Polonês, Português ] 
 

Sábado, 11 de julho de 2015 
 

Visita ao Hospital Pediátrico “Niños de Acosta Ñu” 
8.30 

[Alemão, Espanhol,  Francês, Inglês, Italiano, Polonês, Português ] 

Santa Missa na praça do Santuário Mariano de Caacupé 
10.30 

[Alemão,  Árabe,  Espanhol,  Francês, Inglês, Italiano, Polonês, Português ] 

Encontro com os Representantes da Sociedade Civil no Estádio León Condou da 

16.30 
 
 

18.15 

Escola São José 

[Alemão, Espanhol,  Francês, Inglês, Italiano, Polonês, Português ] 

Vésperas com Bispos, Sacerdotes, Diáconos, Religiosos, Religiosas, Seminaristas e 

Movimentos Católicos na Catedral Metropolitana de Assunção 

[Alemão, Espanhol,  Francês, Inglês, Italiano, Polonês, Português ] 
 

Domingo, 12 de julho de 2015 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150708_bolivia-autorita-civili.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150708_bolivia-autorita-civili.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150708_bolivia-autorita-civili.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150708_bolivia-autorita-civili.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150708_bolivia-autorita-civili.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150708_bolivia-autorita-civili.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150708_bolivia-autorita-civili.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150708_bolivia-autorita-civili.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150709_bolivia-omelia-santa-cruz.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/de/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150709_bolivia-omelia-santa-cruz.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/ar/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150709_bolivia-omelia-santa-cruz.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150709_bolivia-omelia-santa-cruz.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150709_bolivia-omelia-santa-cruz.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150709_bolivia-omelia-santa-cruz.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150709_bolivia-omelia-santa-cruz.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150709_bolivia-omelia-santa-cruz.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150709_bolivia-omelia-santa-cruz.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150709_bolivia-religiosi.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150709_bolivia-religiosi.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150709_bolivia-religiosi.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150709_bolivia-religiosi.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150709_bolivia-religiosi.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150709_bolivia-religiosi.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150709_bolivia-religiosi.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150709_bolivia-religiosi.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150709_bolivia-movimenti-popolari.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150709_bolivia-movimenti-popolari.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150709_bolivia-movimenti-popolari.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150709_bolivia-movimenti-popolari.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150709_bolivia-movimenti-popolari.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150709_bolivia-movimenti-popolari.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150709_bolivia-movimenti-popolari.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150709_bolivia-movimenti-popolari.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150710_bolivia-virgen-de-copacabana.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150710_bolivia-virgen-de-copacabana.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150710_bolivia-virgen-de-copacabana.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150710_bolivia-virgen-de-copacabana.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150710_bolivia-virgen-de-copacabana.html
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Visita à População de Bañado Norte (Capela de S. João Batista) 
8.15 

[Alemão, Espanhol,  Francês, Inglês, Italiano, Polonês, Português ] 

Santa Missa no Campo Grande de Ñu Guazú 
10.00 

[Alemão, Árabe, Espanhol,  Francês, Inglês, Italiano, Polonês, Português ] 

Angelus 

[Alemão,  Árabe,  Espanhol,  Francês, Inglês, Italiano, Polonês, Português ] 

13.00 Encontro com os Bispos do Paraguai no Centro Cultural da Nunciatura Apostólica 
13.30 Almoço com os Bispos do Paraguai e com a Comitiva Papal 

Encontro com os Jovens na Avenida Costanera de Assunção 
17.00 

[Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano, Polonês, Português ] 

Partida do Aeroporto para Roma 
Conversa do papa com os jornalistas durante a viagem de retorno de Asunción a 

19.00 
Roma 

[Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano, Polonês, Português] 
 

Segunda-feira, 13 de julho de 2015 
 

13.45 Chegada ao Aeroporto de Roma/Ciampino 
 
 
 

Fuso horário 

Roma: +2h UTC 

Quito/Guayaquil: -5h UTC 

La Paz/Santa Cruz/Asunción: -4h UTC 
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ANEXO B -  Missal Específico (Celebrazion Liturgiche) da Viagem 

Apostólica do Santo Padre Francisco ao Equador Bolívia e Paraguai (5 -
13 de julho de 2015). Excerto da Santa Missa Pela Evangelização dos 

Povos, Quito, Equador. 



 GU“Y“QUIL –  LUGLIO  
 

 

Atraiga hacia sí sus pasos 
y les muestre el camino del amor y de la paz. 
C. “mén. 

 
Por la intercesión 
de los bienaventurados Apóstoles Pedro y Pablo, 
la bendición de Dios todopoderoso, 
Padre, c Hijo, c y Espíritu c Santo, 
descienda sobre ustedes 
y les acompañe siempre. 

C. “mén. 
 
 

Il Diacono  
La alegría de Cristo ”uen Pastor sea nuestra fuerza. 
Pueden ir en paz. 

C. Demos gracias a Dios. 

 
M“RtEDÌ 

 LUGLIO  
ore .  

 
 
 
 

SANTA MESSA 
 
PER L’EV“NGELIzz“zIONE 

DEI POPOLI 

 
 
 
 
 
 
 

 
QUItO 

Parco del ”icentenario 



 

 

RITI DI INTRODUZIONE 
 
 

C“NtO D’INGRESSO 
 
 

Il Santo Padre  

En el nombre del Padre, y del Hijo, 
y del Espíritu Santo. 

C. “mén. 
 

La paz esté con todos ustedes. 

C. Y con tu espíritu. 
 
 
 

“ttO PENItENzI“LE 
 

Il Santo Padre  

Hermanos: 
Para celebrar dignamente 
estos sagrados misterios, 
reconozcamos nuestros pecados. 

 
Pausa di silenzio. 



 

 QUItO –  LUGLIO  S“Nt“ MESS“   
 

Il Santo Padre e l’assemblea  

Yo confieso ante Dios todopoderoso 
y ante ustedes, hermanos, 
que he pecado mucho 
de pensamiento, palabra, obra y omisión. 
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 
Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, 
a los ángeles, a los santos 
y a ustedes, hermanos, 
que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. 

 
Il Santo Padre  

Dios todopoderoso 
tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados 
y nos lleve a la vida eterna. 

C.   “mén. 
 
 

KYRIE 
 

Il coro canta il Kyrie in  spagnolo. 
 
 
GLORI“ 

 
Il coro canta il Gloria in  spagnolo. 

 

 

COLLEtt“ 
 

Il Santo Padre  

Oremos. 
Oh Dios, 
que quisiste que tu Iglesia fuera sacramento 
de salvación para todos los hombres 
de manera que la acción salvadora de Cristo 
se continuara hasta el final de los tiempos, 
estimula los corazones de tus fieles 
y concédeles que sientan el más urgente llamado 
a colaborar en la salvación de toda creatura, 
para que, de todas las naciones, 
surja y crezca para Ti 
un solo pueblo y una sola familia.  
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo 
en la unidad del Espíritu Santo 
y es Dios por los siglos de los siglos. 

C. “mén. 



 

S“Nt“ MESS“   
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 

PRIM“ LEttUR“  Is , -  

Cammineranno le genti alla tua luce. 

Lectura del libro del Profeta Isaías 
Levántate y resplandece, Jerusalén 
porque ha llegado tu luz 
y la gloria del Señor alborea sobre ti. 
Mira  las tinieblas cubren la tierra 
y espesa niebla envuelven a los pueblos 
y en ti se manifiesta su gloria. 
Caminarán los pueblos a tu luz 
y los reyes, al resplandor de tu aurora. 
Levanta los ojos y mira alrededor  
todos se reúnen y vienen a ti  
tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. 
Entonces verás esto radiante de alegría  
tu corazón se alegrará, y se ensanchará  
cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar 
y te traigan las riquezas de los pueblos. 
te inundará una multitud de camellos y dromedarios, 
procedentes de Madián y de Efá. 
Vendrán todos los de Sabá 
trayendo incienso y oro 
y proclamando las alabanzas del Señor. 
Palabra de Dios. 
C. te alabamos, Señor. 

 

 

S“LMO RESPONSORI“LE Dal Salmo  
 
C. Vayan per todo el mundo, aleluya, 
y enseñen a todas las naciones, aleluya. 

 
. Cantemos al Señor un nuevo canto 

que le cante al Señor toda la tierra  
cantemos al Señor y bendigámoslo.  C. 

 
. Proclamemos su amor día tras día, 

su grandeza anunciemos a los pueblos, 
de nación en nación, sus maravillas. C. 

 
. “laben al Señor, pueblos del orbe 

reconozcan su gloria y su poder 
y tribútenle honores a su nombre. C. 

 
. “doren al Señor aquí en su templo  

tiemblen la tierra toda en su presencia. 
Reina el Señor , anuncien a los pueblos.  C. 



  QUItO –  LUGLIO  S“Nt“ MESS“ 
 

 

SECOND“ LEttUR“   tm , -  

Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. 
 
San   Pablomanta   timoteoman   Shukniki   Killkaita 
Katina 

Waukikuna panikunapash  ashtawanka kaita 
minkanimi tukui laya runakunamanta pachakamacta 
mañaichic, “punchiwan rimanakushpak, shuk 
shukpak mañashkakunawan, pai shunkulla nishpapash  
“shtawampash mamallaktapak kapakkunamanta, 
tukui pushakkunamanta, alli, kasilla, kushi kausaita, 
tukuiallí-shunkuhuan,   allíkaskawanpashmañakushpa. 

Kaikunamiallícan, ñukanchikkispichic Pachakamakta 
kushichin,Pachakamakkatukuirunakunakishpirichun, 
shutintak riksichun chayachumpashmi munan. Shuklla 
Pachakamakmi tiyan, Pachakamakwan runakunawan 
tantachikka shukllami paika Jisukristullami. Cristo 
Jesuska Runapashmi kan, Pai Jesusllatakmi paipak 
kausaita kurca tukuikunata kishpichinkapak. 
Pachakamakmanta rikuchishka pachakunapimi kai 
huillaita chaskinchik. Pachakamakmi ñukata chaski 
tukuchun akllawarca, shutillami nini, mana llullanichu, 
shutintakpachami  mana riksik runakunaman iñinapi, 
kashkakunapilla yachachic tukuchun kachawarka, 
tukui llaktakunapi mana pantachishpa. 

Chaimantami Pachakamakman mañakushpaka maipi 
chashpapash,  jawa-pachaman  chuya  makita huitsiai 

churashpa, ama piñarishpa, ama ninakushpa, allí- 
shunkuwan  pachakamakta  mañachun munani. 

Diospak shimi. 

C.   Pai “punchikta yupaichanchik. 
 
 
 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a Timoteo 

Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, 
súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, y en parti- 
cular, por los jefes de Estado y las demás autoridades, para que 
podamos llevar una vida tranquila y en paz, entreganda a Dios y 
respetable en todo  sentido. 

Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro salvador, pués él quiere 
que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento   
de la verdad, porque no hay si no un solo Dios y un solo mediador 
entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre él también, que se 
entregó como rescate por  todos. 

El dio testimonio de esto a su debido tiempo y de esto yo he sido 
constituido, digo la verdad y no miento, pregonero y apóstol para 
enseñar la fe y la  verdad. 

Quiero, pues, que los hombres, libres de odios y divisiones, hagan 
oración dondequiera que se encuentren, levantando al cielo sus 
manos puras. 



  QUItO –  LUGLIO  S“Nt“ MESS“ 
 

 

C“NtO “L V“NGELO  Gv ,  
 

C. “leluya, aleluya! 

tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, 
para que todo el que crea en él tenga vida eterna. 

C. “leluya, aleluya! 
 
 
V“NGELO  Gv , b. -  

Come tu hai mandato me nel mondo, 
anche io ho mandato loro nel  mondo. 

No sólo te pido por mis discípulos, sino también por 
los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para 
que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti 
somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mun- 
do crea que tú me has enviado. 

Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean 
uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, 
para que su unidad sea perfecta y así el mundo conoz- 
ca que tú me has enviado y que los amas, como me 
amas a mí . 

Palabra del Señor. 

C.   Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

Il Diacono  
El Señor esté con ustedes. 

C.    Y con tu espíritu. 

c Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo 
según san Juan. 

C.    Gloria a ti, Señor. 

Jesús levantó los ojos al cielo y dijo  Padre santo, cui- 
da en tu nombre a los que me has dado, para que sean 
uno, como nosotros. Santifícalos en la verdad. tu pa- 
labra es la verdad. “sí como tú me enviaste al mundo, 
así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a 
mí mismo por ellos, para que también ellos sean santi- 
ficados en la verdad. 

 
Il Santo Padre bacia il Libro dei Vangeli e benedice con esso 
l’assemblea. 

 
 
 
OMELI“ 

 
Silenzio per la riflessione personale. 



 

 QUItO –  LUGLIO  S“Nt“ MESS“   
 
PREGHIER“ UNIVERS“LE O DEI FEDELI 

 
Il Santo Padre  

Oremos al Señor nuestro Dios, 
Padre de Misericordia y de vondad. 
C. te rogamos, óyenos. 

 
 

. Por la Iglesia universal para que llevando el Evan- 
gelio del Señor a todos los pueblos, cumpla con la Mi- 
sión que le ha sido encomendada. 

Oremos al Señor.  C. 
 

. Por el Santo Padre Francisco, los Obispos, los 
presbíteros y los diáconos para que, guiados por la ac- 
ción del Espíritu Santo, sean portadores de la ”uena 
noticia de Jesucristo, con renovado fervor y alegría a 
todos los pueblos. 

Oremos al Señor.  C. 
 

. Por todos los cristianos del mundo y de manera 
especial los de Ecuador para que seamos testigos del 
Evangelio y con el testimonio de nuestra vida mostre- 
mos al mundo la alegría del Evangelio. 

Oremos al Señor.  C. 

 

 
. Por los enfermos para que, desde su dolor y abra- 

zando el sacrificio de la cruz, den testimonio de ora- 
ción y ofrezcan su vida por el anuncio del Evangelio. 

Oremos al Señor.  C. 
 

. Por todos nosotros, quienes nos hemos congrega- 
do en este lugar  para que guiados por la Palabra del 
Señor, seamos portadores de amor y misericordia a 
quienes se encuentran alejados de la Iglesia. 

Oremos al Señor.  C. 
 

 
Il Santo Padre  

Escucha, Señor, 
la plegaria de tu Iglesia, 
que pone su confianza en tu amor 
y su esperanza en tu bondad. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

C.   “mén. 



 

S“Nt“ MESS“   
 

LITURGIA EUCARISTICA 
 
 
“lcuni fedeli portano al Santo Padre le offerte per il  sacrificio. 

 
 
 
C“NtO DI OFFERtORIO 

 
 
 
Il Santo Padre prende la patena con il pane e tenendola legger- 
mente sollevata sull’altare, dice sottovoce  
Bendito seas, Señor, Dios del universo, 
por este pan, 
fruto de la tierra y del trabajo del hombre, 
que recibimos de tu generosidad 
y ahora te presentamos; 
él será para nosotros pan de vida. 

C. ”endito seas por siempre, Señor. 
 
 
Il Diacono versa nel calice il vino, con un po’ d’acqua, dicendo 
sottovoce  
Por el misterio de esta agua y este vino, 
haz que compartamos la divinidad 
de quien se ha dignado participar de nuestra humanidad. 

 

 
Il Santo Padre prende il calice e tenendolo leggermente sollevato 
sull’altare, dice sottovoce  
Bendito seas, Señor, Dios del universo, 
por este vino, 
fruto de la vid y del trabajo del hombre, 
que recibimos de tu generosidad 
y ahora te presentamos; 
él será para nosotros bebida de salvación. 

C. ”endito seas por siempre, Señor. 
 
Il Santo Padre, inchinandosi, dice sottovoce  
Acepta, Señor, nuestro corazón contrito   
y  nuestro  espíritu humilde; 
que éste sea hoy nuestro sacrificio 
y que sea agradable en tu presencia, 
Señor, Dios nuestro. 

Lava del todo mi delito, Señor, 
y limpia mi pecado. 
 
Il Santo Padre  

Oren, hermanos, 
para que este sacrificio, mío y de ustedes, 
sea agradable a Dios Padre todopoderoso. 
C. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, 
para alabanza y gloria de su nombre, 
para nuestro bien 
y el de toda su santa Iglesia 



 QUItO –  LUGLIO  S“Nt“ MESS“ 
 

 

SULLE OFFERtE 
 

Il Santo Padre  

Que los dones de tu Iglesia suplicante, 
suban agradables en tu presencia, Señor, 
como aceptaste la pasión gloriosa de tu Hijo 
por la salvación de todo el mundo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

C. “mén. 

PREGHIER“ EUC“RIStIC“ V/C 

PREF“zIO 

Il Santo Padre  

El Señor esté con ustedes. 

C. Y con tu espíritu. 

 
Levantemos el corazón. 

C. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

 
Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 

C. Es justo y necesario. 

 
En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación, 
darte gracias siempre y en todo lugar, 
Padre santo, Señor del cielo y de la tierra, 
por Cristo, Señor nuestro. 



  QUItO –  LUGLIO  S“Nt“ MESS“ 
 

 
Porque creaste el mundo 
por medio de tu Palabra 
y lo gobiernas todo con justicia. 
Nos diste como mediador a tu Hijo, hecho carne, 
que nos comunicó tus palabras 
y nos llamó para que le siguiéramos; 
él es el camino que nos conduce a ti, 
la verdad que nos hace libres, 
la vida que nos colma de alegría. 

Por medio de tu Hijo 
reúnes en una sola familia a los hombres, 
creados para gloria de tu nombre, 
redimidos por su sangre en la cruz 
y marcados con el sello del Espíritu. 

Por eso, ahora y siempre, 
con todos los ángeles proclamamos tu gloria, 
aclamándote llenos de alegría: 

 
 
 
S“NCtUS 

 
Il coro canta il Sanctus in  spagnolo. 

Il Santo Padre  
Santo eres en verdad y digno de gloria, 
Dios que amas a los hombres, 
que siempre estás con ellos en el camino de la vida. 
Bendito es, en verdad, tu Hijo, 
que está presente en medio de nosotros, 
cuando somos congregados por su amor, 
y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, 
nos explica las Escrituras 
y parte para nosotros el pan. 
Il Santo Padre e i  Concelebranti  
Por eso te rogamos, Padre misericordioso, 
que envíes tú Espíritu Santo 
para que santifique estos dones de pan y vino, 
de manera que se conviertan para nosotros 
en el Cuerpo y c la Sangre 
de Jesucristo, nuestro Señor. 
El cual, la víspera de su pasión, 
en la noche de la Última Cena, 
tomó pan, te bendijo, lo partió 
y lo dio a sus discípulos, diciendo: 
Tomen y coman todos de él, 
porque esto es mi Cuerpo, 
que será entregado por ustedes. 
Il Santo Padre presenta al popolo l’ostia consacrata e genuflette 
in adorazione. 



  QUItO –  LUGLIO  S“Nt“ MESS“ 
 

 

Del mismo modo, acabada la cena, 
tomó el cáliz, 
te dio gracias 
y lo pasó a sus discípulos, diciendo: 

Tomen y beban todos de él, 
porque éste es el cáliz de mi Sangre, 
Sangre de la alianza nueva y eterna, 
que será derramada 
por ustedes y por muchos 
para el perdón de los pecados. 
Hagan esto en conmemoración mía. 
Il Santo Padre presenta al popolo il calice e genuflette in ado- 
razione. 

 
 
 
 

Il Santo Padre  

Éste es el Misterio de la fe. 

C. “nunciamos tu muerte, 
proclamamos tu resurrección. 
¡Ven, Señor Jesús! 

Il Santo Padre e i  Concelebranti  

Por eso, Padre santo, 
al celebrar el memorial de Cristo, 
tu Hijo, nuestro Salvador, 
al que condujiste, 
por su pasión y muerte en cruz 
a la gloria de la resurrección,  
y lo sentaste a tu derecha, 
anunciamos la obra de tu amor, 
hasta que él venga, 
y te ofrecemos el pan de vida 
y el cáliz de bendición. 

 
Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, 
en la que se hace presente 
el sacrificio pascual de Cristo, 
que se nos ha confiado, 
y concédenos, 
por la fuerza del Espíritu de tu amor, 
ser contados ahora y por siempre 
entre el número de los miembros de tu Hijo, 
cuyo Cuerpo y Sangre comulgamos. 



 

 QUItO –  LUGLIO  S“Nt“ MESS“   
 

Un Concelebrante  
Vivifícanos con tu Espíritu, Padre omnipotente, 
por la participación en estos misterios, 
y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo  
consolídanos en el vínculo de la comunión 
con nuestro Papa Francisco, 
conmigo, indigno servidor tuyo, 
con todos los Obispos, presbíteros y diáconos, 
y todo tu pueblo. 

Haz que todos los fieles de la Iglesia 
sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe 
y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. 
Concédenos estar atentos 
a las necesidades de todos los hombres 
para que participando en sus penas y angustias, 
en sus alegrías y esperanzas, 
les mostremos fielmente el camino de la salvación, 
y con ellos avancemos en el camino de tu reino. 

 

 
Un altro Concelebrante  
“cuérdate de nuestros hermanos N. y N. , 
que se durmieron en la paz de Cristo 
y de todos los difuntos, 
cuya fe sólo tú  conociste  
admítelos a contemplar la luz de tu rostro 
y dales la plenitud de la vida en la resurrección. 

 

 
Y, terminada nuestra peregrinación por este mundo, 
concédenos, también, 
llegar a la morada eterna, 
donde viviremos siempre contigo 
y con santa María, la Virgen Madre de Dios, 
con los apóstoles y los mártires, 
con santa Mariana de Jesús, 
san Miguel Febres Cordero, 
Santa Narcisa de Jesús, 
”eata Mercedes de Jesús  Molina 
y en comunión con todos los Santos, 
te alabaremos y te glorificaremos 
por Jesucristo, Señor nuestro. 

 
 

Il Santo Padre e i  Concelebranti  

Por Cristo, con él y en él, 
a ti, Dios Padre omnipotente, 
en la unidad del Espíritu Santo, 
todo honor y toda gloria 
por los siglos de los siglos. 

C. “mén. 



 

S“Nt“ MESS“   
 
 
 
 
Il Santo Padre  

 
RITI DI COMUNIONE 

 

 
Il Santo Padre  

Líbranos de todos los males, Señor,  
y concédenos la paz en nuestros días, 

Fieles a la recomendación del Salvador 
y siguiendo su divina enseñanza, 
nos atrevemos a decir: 

 
 
Il Santo Padre e l’assemblea  

Padre nuestro, que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu Reino; 
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día; 
perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden; 
no nos dejes caer en la tentación, 
y líbranos del mal. 

para que, ayudados por tu misericordia, 
vivamos siempre libres de pecado 
y protegidos de toda perturbación, 
mientras esperamos la venida gloriosa 
de Nuestro Salvador Jesucristo. 

C. tuyo es el Reino, 
tuyo el poder y la gloria, 
por siempre, Señor. 

 

 
Il Santo Padre  

Señor Jesucristo, que dijiste a tus Apóstoles: 
«La paz les dejo, mi paz les doy», 
no tengas en cuenta nuestros pecados, 
sino la fe de tu Iglesia 
y, conforme a tu palabra, 
concédele la paz y la unidad. 
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 

C. “mén. 



  QUItO –  LUGLIO  S“Nt“ MESS“ 
 

 

Il Santo Padre  

La paz del Señor esté siempre con ustedes. 

C. Y con tu espíritu. 

 
Il Diacono  
En el Espíritu de Cristo Sacerdote, 
dense fraternalmente la paz. 

 
 
 
 
 
 
 

“GNUS DEI 
 

Il coro canta l’“gnus Dei in  spagnolo. 

Il Santo Padre prende l’ostia e la spezza sopra la patena, e lascia 
cadere un frammento nel calice, dicendo sottovoce  
El Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor Jesucristo, 
unidos en este Cáliz, 
sean para nosotros alimento de vida eterna. 

 
 
 

Il Santo Padre, con le mani giunte, dice  sottovoce  
Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, 
que por voluntad del Padre, 
cooperando el Espíritu Santo, 
diste con tu muerte la vida al mundo, 
líbrame, por la recepción de tu Cuerpo y de tu Sangre, 
de todas mis culpas y de todo mal. 
Concédeme cumplir siempre tus mandamientos 
y jamás permitas que me separe de ti. 

 
oppure  
Señor Jesucristo, 
la comunión de tu Cuerpo y de tu Sangre 
no sea para mí un motivo de juicio y condenación, 
sino que, por tu piedad, 
me sirva para defensa de alma y cuerpo 
y como remedio de salvación. 



  QUItO –  LUGLIO  S“Nt“ MESS“ 
 

 
Il Santo Padre genuflette, prende l’ostia, e tenendola alquanto 
sollevata sulla patena, rivolto al popolo, dice ad alta voce  

Este es el Cordero de Dios, 
que quita el pecado del mundo. 
Dichosos los invitados a la cena del Señor. 

 
Il Santo Padre e l’assemblea  

Señor, yo no soy digno  
de que entres en mi casa, 
pero una palabra tuya 
bastará para sanarme. 

 
 

Il Santo Padre si comunica al Corpo e al Sangue di Cristo, di- 
cendo sottovoce  
El Cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. 

La Sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. 

 
 
 
 
C“NtO “LL“ COMUNIONE 

DOPO L“ COMUNIONE 
 

Il Santo Padre  

Oremos. 
Nos santifique, Señor, 
la participación en tu mesa y haz que, 
por el sacramento de tu Iglesia, 
todas las naciones reciban con gratitud 
la salvación que tu Unigénito obró en la cruz. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

C. “mén. 



  QUItO –  LUGLIO  S“Nt“ MESS“ 
 

 

RITI DI CONCLUSIONE 
 
Sua  Eccellenza  Reverendissima  Mons.  Fausto  tráves,  “rcive- 
scovo di Quito, rivolge un indirizzo di saluto al Santo Padre. 

 
Il Santo Padre  

El Señor esté con ustedes. 
C. Y con tu espíritu. 

 
 

Il Diacono  
Inclinen la cabeza para recibir la bendición. 

 

 
Il Santo Padre  

El Dios todopoderoso los bendiga 
con su misericordia 
y los llene de la sabiduría eterna. 
C. “mén. 

 
Él aumente en ustedes la fe 
y les dé la perseverancia en el bien obrar. 
C. “mén. 

Atraiga hacia sí sus pasos 
y les muestre el camino del amor y de la paz. 
C. “mén. 

 
Por la intercesión 
de los bienaventurados Apóstoles Pedro y Pablo, 
la bendición de Dios todopoderoso, 
Padre, c Hijo, c y Espíritu c Santo, 
descienda sobre ustedes 
y les acompañe siempre. 

C. “mén. 
 
 

Il Diacono  
La alegría de Cristo ”uen Pastor sea nuestra fuerza. 
Pueden ir en paz. 

C. Demos gracias a Dios. 



001- 
002- 
003- 
004- 
005- 
006- 
007- 

VIAGEM APOSTÓLICA DO SANTO PADRE FRANCISCO 
AO EQUADOR, BOLÍVIA Y PARAGUAI 

(5-13 DE JULHO DE 2015) 
SANTA MISSA PELA EVANGELIZAÇÃO DOS POVOS 

HOMILIA DO SANTO PADRE 
Parque Bicentenário, Quito 
Terça, 7 de julho de 2015 

008- A palavra de Deus convida-nos a viver a unidade, para que o mundo acredite. 
009- 
010- 
011- 
012- 
013- 

Imagino aquele sussurro de Jesus na Última Ceia como um grito nesta Missa que 
celebramos no «Parque do Bicentenário». Imaginemos juntos: o Bicentenário daquele 
Grito de Independência da Hispano-América. Foi um grito, nascido da consciência da 
falta de liberdade, de estar a ser espremidos e saqueados, «sujeitos às conveniências dos 
poderosos de turno» (Evangelii gaudium, 213). 

014- 
015- 
016- 
017- 
018- 
019- 
020- 
021- 

Quereria que hoje os dois gritos... quereria que hoje os dois gritos coincidissem sob o 
belo desafio da evangelização. Não a partir de palavras altissonantes, nem com termos 
complicados, mas que nasça da «alegria do Evangelho», que «enche o coração e a vida 
inteira daqueles que se encontram com Jesus. Quantos se deixam salvar por Ele são 
libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento», da consciência 
isolada(EG 1). Nós todos juntos, aqui reunidos à volta da mesa com Jesus, somos um 
grito, um clamor nascido da convicção de que a sua presença nos impele para a unidade, 
«indica um horizonte estupendo, oferece um banquete apetecível» (ibid.,14). 

022- 
023- 
024- 
025- 
026- 
027- 
028- 
029- 
030- 
031- 
032- 
033- 
034- 
035- 

«Pai, que sejam um, para que o mundo creia»: assim o almejou, levantando os olhos ao 
céu. A Jesus brota-Lhe este pedido num contexto de envio: Como Tu me enviaste ao 
mundo, Eu também os enviei ao mundo. Naquele momento, o Senhor experimenta na 
sua própria carne o pior deste mundo que Ele, apesar de tudo, ama loucamente: intrigas, 
desconfianças, traição, mas não esconde a cabeça, não se lamenta. Também nós 
constatamos no dia a dia que vivemos num mundo dilacerado pelas guerras e a violência. 
Seria superficial pensar que a divisão e o ódio afetam apenas as tensões entre os países 
ou os grupos sociais. Na realidade, são manifestação daquele «generalizado 
individualismo» que nos separa e coloca uns contra os outros (cf. EG, 99), são 
manifestações da ferida do pecado no coração das pessoas, cujas consequências fazem 
sofrer também a sociedade e a criação inteira. É precisamente a este mundo desafiador, 
com os seus egoísmos, que Jesus nos envia, e a nossa resposta não é fazer-nos de 
distraídos, argumentar que não temos meios ou que a realidade nos supera. A nossa 
resposta repete o clamor de Jesus e aceita a graça e a tarefa da unidade. 

036- 
037- 
038- 
039- 

Àquele grito de liberdade, que prorrompeu há pouco mais de 200 anos, não lhe faltou 
convicção nem força, mas a história conta-nos que só se tornou contundente quando 
deixou de lado os personalismos, o afã de lideranças únicas, a falta de compreensão doutros 
processos libertadores com características diferentes, mas não por isso antagónicas. 

040- 
041- 
042- 
043- 
044- 
045- 
046- 
047- 
048- 
049- 
050- 
051- 

Poderá a evangelização ser veículo de unidade de aspirações, sensibilidades, esperanças 
e até de certas utopias? É claro que sim; isso mesmo acreditamos e gritamos. «Enquanto 
no mundo, especialmente nalguns países, se reacendem várias formas de guerras e 
conflitos, nós, cristãos, queremos insistir na proposta de reconhecer o outro, de curar as 
feridas, de construir pontes, de estreitar laços e de nos ajudarmos a carregar as cargas 
uns dos outros» (Evangelii gaudium 67). O anseio de unidade supõe a doce e 
reconfortante alegria de evangelizar, a convicção de que temos um bem imenso para 
comunicar e de que, comunicando-o, ganha raízes; e qualquer pessoa que tenha vivido 
esta experiência adquire maior sensibilidade face às necessidades dos outros (cf. 
Evangelii gaudium, 9). Daí a necessidade de lutar pela inclusão a todos os níveis – lutar 
pela inclusão a todos os nivéis! – evitando egoísmos, promovendo a comunicação e o 
diálogo, encorajando a colaboração. É preciso confiar o coração ao companheiro de 
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052- 
053- 
054- 
055- 
056- 
057- 

estrada, sem medo nem difidência. «O abrir-se ao outro é algo de artesanal, a paz é 
artesanal» (Evangelii gaudium 244); é impensável que brilhe a unidade, se a mundanidade 
espiritual nos faz estar em guerra entre nós, numa busca estéril de poder, prestígio, prazer 
ou segurança económica. E isso à custa dos mais pobres, dos mais excluídos, dos mais 
indefesos, daqueles que não perdem a sua dignidade, mesmo tendo-a golpeada a cada 
dia.  

058- 
059- 
060- 
061- 
062- 
063- 
064- 
065- 
066- 
067- 
068- 
069- 

Esta unidade já é uma ação missionária «para que o mundo creia». A evangelização não 
consiste em fazer proselitismo – o proselitismo é uma caricatura da evangelização – ,  
mas evangelizar consiste em atrair os afastados com o nosso testemunho, em aproximar-
se humildemente daqueles que se sentem longe de Deus na Igreja, aproximarse daqueles 
que se sentem julgados e condenados a priori por aqules que se sentem perfeitos e puros. 
Aproximar-se daqueles que têm medo ou dos indiferentes, para lhes dizer: «O Senhor 
também te chama para seres parte do seu povo, e fá-lo com grande respeito e amor» (EG 
113). Porque o nosso Deus nos respeita mesmo nas nossas baixezas e no nosso pecado. 
Com quanta humildade e com quanto respeito o texto do Apocalipse descreve esta 
chamada do senhor: “Eis que estou à porta e bato”, Queres abrir? Jesus não força, não 
faz saltar a fechadura, simplesmente “toca a campainha”, bate suavemente e espera. Este 
é o nosso Deus! 

070- 
071- 
072- 
073- 
074- 
075- 
076- 
077- 
078- 

A missão da Igreja, enquanto sacramento da salvação, condiz com a sua identidade 
de povo em caminho, com a vocação de incorporar na sua marcha todas as nações 
da terra. Quanto mais intensa for a comunhão entre nós, tanto mais sairá favorecida 
a missão (cf. João Paulo II, Pastores gregis, 22). Colocar a Igreja em estado de missão 
pede-nos para recriarmos a comunhão, pois já não se trata duma acção voltada só 
para fora; fazemos missão para dentro e missão para fora, manifestando-nos como 
se manifesta uma «mãe que vai ao encontro», como se manifesta «uma casa 
acolhedora, uma escola permanente de comunhão missionária» ( Documento de 
Aparecida, 370). 

079- 
080- 
081- 
082- 
083- 
084- 
085- 

Este sonho de Jesus é possível, porque nos consagrou: «Totalmente Me consagro – diz 
– para que também eles sejam eles sejam consagrados por meio da Verdade». A vida 
espiritual do evangelizador nasce desta verdade tão profunda, que não se confunde com 
uns poucos momentos religiosos que proporcionam algum alívio; uma espiritualidade 
talvez superficial. Jesus consagra-nos, para suscitar um encontro com Ele, de pessoa à 
pessoa, um encontro que alimenta o encontro com os outros, o compromisso no mundo 
e a paixão evangelizadora (cf. EG 78) 

086- 
087- 
087- 
089- 
090- 
091- 
092- 
093- 
094- 

A intimidade de Deus, incompreensível para nós, é-nos revelada através de imagens que 
nos falam de comunhão, comunicação, doação, amor. Por isso a união, que Jesus pede, 
não é uniformidade, mas a «multiforme harmonia que atrai» (EG 117). A imensa riqueza 
da variedade, a multiplicidade que alcança a unidade todas as vezes que fazemos memória 
daquela Quinta-feira Santa, afasta-nos da tentação de propostas mais próximas de 
ditaduras, ideologias ou sectarismos. A proposta de Jesus é concreta, não é de ideia. É 
concreta: “ – vai e faz o mesmo”, disse Jesus para aquele homem que lhe perguntara: - 
Quem é o teu próximo? Depois de ter contado a parábola do bom samaritano, Jesus 
disse: “ – vai e faz o mesmo”.  

095- 
096- 
097- 
098- 
099- 
100- 
101- 
102- 

A proposa de Jesus também não é um arranjo feito à nossa medida, no qual ditamos as 
condições, escolhemos alguns membros e excluímos os outros. Esta religiosidade de 
elite... Jesus reza para que façamos parte duma grande família, na qual Deus é nosso Pai 
e todos nós somos irmãos. Ninguém é excluido e isto não se fundamenta no facto de ter 
os mesmos gostos, as mesmas preocupações, os mesmos talentos. Somos irmãos, porque 
Deus nos criou por amor e, por pura iniciativa d’Ele, nos destinou para sermos seus 
filhos (cf. Ef 1, 5). Somos irmãos, porque «Deus enviou aos nossos corações o Espírito 
do seu Filho, que clama: “Abbà! – Pai!”» (Gl 4, 6). Somos irmãos, porque, justificados 



103- 
104- 
105- 
106- 

pelo sangue de Cristo Jesus (cf. Rm 5, 9), passámos da morte à vida, fazendo-nos 
«coerdeiros» da promessa (cf. Gl 3, 2629; Rm 8, 17). Esta é a salvação que Deus realiza 
e a Igreja alegremente anuncia: fazer parte dum «nós» que chega até o «nós» divino.  

107- 
108- 
109- 
110- 
111- 

O nosso grito, neste lugar que lembra aquele primeiro da liberdade, atualiza o grito de 
São Paulo: «Ai de mim, se eu não evangelizar!» (1 Cor 9, 16). É tão urgente e premente 
como o daqueles desejos de independência. Possui fascínio semelhante, o mesmo fogo 
que atrai. Irmãos, tende os mesmos sentimentos de Jesus: Sede um testemunho de 
comunhão fraterna que se torne resplandecente! 

112- 
113- 
114- 
115- 
116- 
117- 
118- 
119- 
120- 
121- 
122- 
123- 

E Que lindo seria se todos pudessem admirar como nos preocupamos uns pelos outros; 
como mutuamente nos animamos e fazemos companhia. É o dom de si que estabelece 
a relação interpessoal; esta não se gera dando «coisas», mas dando-se a si mesmo. Em 
qualquer doação, é a própria pessoa que se oferece. «Dar-se» significa deixar atuar em si 
mesmo toda a força do amor que é o Espírito de Deus e, assim, dar lugar à sua força 
criadora. E dar-se mesmo nos momentos mais difíceis, como naquela Quinra-feira Santa 
de Jesus, quando Ele sabia como se teciam as traições e as intrigas, mas deu-se, deu-se a 
nós com o seu projecto de salvação. Dando-se, o homem volta a encontrar-se a si mesmo 
com a verdadeira identidade de filho de Deus, semelhante ao Pai e, como Ele, doador de 
vida, irmão de Jesus, de Quem dá testemunho. Isto é evangelizar, esta é a nossa revolução 
– porque a nossa fé é sempre revolucionária – este é o nosso grito mais profundo e 
constante. 

124- (Bênção) 
125- 
126- 

PALAVRAS IMPROVISADAS AO FINAL DA MISSA NO PARQUE 
BICENTENÁRIO 

127- Queridos irmãos: 
128- 
129- 
130- 

Agradeço-vos por esta concelebração, por ter-nos reunidos junto ao Altar do Senhor, que nos 
pede que sejamos um, que sejamos verdadeiramente irmãos, que a Igreja seja uma casa de irmãos. 
Que Deus vos bendiga e peço-vos que não vos esqueçais de rezar por mim. 

Fonte: Viaje apostólico Ecuador: Santa Misa en el Parque del Bicentenario (Quito, 7 de julio de 
2015) Librería Editrice Vaticana.  
Disponível em: http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2015/documents/papa-
francesco_20150707_ecuador-omelia-bicentenario.html  

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150707_ecuador-omelia-bicentenario.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150707_ecuador-omelia-bicentenario.html

