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RESUMO 

 

Considerando a função social desempenhada pelos textos ou discursos produzidos por 
dirigentes das religiões, precursores de um conjunto de valores que moldam o 
comportamento e pensamento humano, nesta pesquisa, analisamos as representações 
discursivas do tema “juventude” e o plano de texto da Exortação apostólica pós-sinodal 
Christus Vivit, visando alcançar os seguintes objetivos: (1) descrever os elementos 
linguístico-textuais da estrutura composicional do plano de texto do documento escolhido; 
(2) interpretar os elementos linguístico-textuais que compõem o plano de texto da 
Exortação; (3) analisar as representações discursivas construídas pelo Papa Francisco 
acerca do tema “juventude” na Exortação apostólica pós-sinodal Christus Vivit. Filiamo-
nos, teoricamente, na Análise Textual dos Discursos postulada por Adam (2010, 2011 e 
2019), especialmente apoiados nos níveis 5 e 6 de seu esquema 4, que tratam das 
noções de plano de texto e de representação discursiva. Na análise das representações 
discursivas da temática “juventude”, utilizamos as categorias semânticas referenciação, 
predicação, modificação, conexão e localização espaço-temporal, com base em 
Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010) e Queiroz (2013). Além disso, discorremos 
acerca do discurso religioso a partir Orlandi (1987) e Maingueneau (2000). No que diz 
respeito ao plano de texto da Christus Vivit, elaboramos 4 modos de apresentação 
distintos: o PdeT-I, em que sumarizamos os segmentos que configuram a estrutura 
macrotextual do corpus escolhido; o PdeT-II, pelo qual demonstramos a composição dos 
segmentos do PdeT-I; o PdeT-III,  através do qual sintetizamos o conteúdo referencial de 
cada capítulo da Exortação; e o PdeT-IV, no qual apresentamos o método do 
discernimento do Papa Francisco, dividido em 3 etapas: reconhecer, interpretar e 
escolher, conforme o projeto discursivo do texto analisado. Já em relação ao nível 
semântico, os resultados da análise das representações discursivas da temática 
“juventude” mostram a construção de uma representação de juventude enquanto período 
natural da progressão da vida humana, que permite a realização de outras 
representações. Dessa maneira, juventude é: sinceridade, subserviência, simplicidade e 
humildade, audácia e generosidade. Por fim, também constatamos a esquematização 
das representações de juventude enquanto capacidade de acatar opiniões divergentes, 
jesus como a própria e verdadeira juventude, e juventude como ponte que dá acesso à 
uma reforma institucional pretendida pelo Papa Francisco. 
 
Palavras-chave: representação discursiva; plano de texto; discurso religioso; Papa 
Francisco; juventude. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Considering the social function performed by texts or discourses produced by religious 
leaders, the precursors of a set of values that shape human behavior and thought, in this 
research, we analyze the discursive representations of the theme “youth” and the plan of 
the text of the post-synodal apostolic exhortation Christus Vivit, aiming to achieve the 
following objectives: (1) to describe the linguistic-textual elements of the compositional 
structure of the chosen document’s plan of the text; (2) to interpret the linguistic-textual 
elements that make up the exhortation’s plan of the text; (3) to explore the discursive 
representations built by Pope Francis on the theme “youth”, in the post-synodal apostolic 
exhortation Christus Vivit. Theoretically, we are affiliated in the Textual Analysis of 
Discourses postulated by Jean-Michel Adam (2010, 2011, 2019), especially supported by 
the levels 5 and 6 of his scheme number 4 (ADAM, 2011, p. 61), which deal with the 
notions of plan of the text and discursive representation. In the discursive representations’ 
analysis of the theme "youth", we used the semantic categories referenciation, 
predication, aspectualization, connection and spatial-temporal location of Rodrigues, 
Passeggi and Silva Neto (2010) and Queiroz (2013). Moreover, we discuss about religious 
discourse assisted by Orlandi (1987) and Maingueneau (2000). Regarding to the Christus 
Vivit’s plan of the text, we elaborated 4 different presentation modes: the PdeT-I, in which 
we summarize the segments that configure the macrotextual structure of the chosen 
corpus; the PdeT-II, by which we demonstrate how the PdeT-I segments are composed; 
the PdeT-III, through which we summarize the referential content of each chapter of the 
exhortation; and the PdeT-IV, that we present Francis’ discernment method, divided into 
3 stages: to recognize, to interpret and to choose, as the organizer of the discursive project 
of the analyzed text. With regards to the semantic level, the results of the discursive 
representations’ analysis of the topic “youth” show the construction of a representation of 
youth as a natural period of human life’s progression, which grants the realization of other 
representations. In this way, youth is: sincerity, subservience, simplicity and humility, 
audacity and generosity. Finally, we also noted the schematization of youth 
representations as the ability to accept contradictory opinions, Jesus as the real youth 
Itself, and youth as a bridge that gives access to an institutional reform intended by Pope 
Francis. 
 
Keywords: discursive representation; plan of the text; religious discourse; Pope Francis; 
youth.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Vivemos sob um regime de coletividade pelo qual se formam as sociedades. Para 

Aristóteles, esse grupo de seres únicos e racionais, dotados de uma capacidade 

intelectual superior, quando equiparada às demais espécies, torna-se um animal político. 

A política, portanto, enquanto conjunto de assuntos discutidos pela coletividade em busca 

de um suposto bem comum, é um traço inquestionável da vida do sujeito humano, misto 

e diversificado, quer seja em suas características físicas, quer seja em suas formações 

socio-discursivas.  

De outro modo, o conhecimento pode ser dividido entre aquele que é produzido 

no campo científico/filosófico e na esfera religiosa, e o conhecimento simplificado e 

compartilhado socialmente através do senso-comum. A nível mundial, a repercussão de 

ideais e crenças ante o prisma religioso é uma constante percebida em discursos de 

vários chefes de governo, principalmente no que tange ao comportamento, costumes e 

princípios ético-morais.  

Esse tipo de pensamento é produzido e reproduzido pelas religiões ocidentais, 

sendo uma de suas responsabilidades guiar moral e espiritualmente os seus fiéis. Os 

seus precursores e formadores dogmáticos são as autoridades máximas cristãs, divididas 

entre as que lideram o catolicismo (Igreja Apostólica Romana e Igreja Ortodoxa do 

Oriente) e o protestantismo. As ideologias praticadas por esses líderes e o poder de fala 

que detêm operam como uma força capaz de influenciar e persuadir nações. À vista 

disso, acreditamos que os estudos linguísticos e discursivos realizados sobre os 

discursos de natureza religiosa são deveras profícuos e pertinentes para a sociedade, 

pelos quais se é possível discernir a respeito da civilização. 

 Considerando a importância do papel dos dirigentes das religiões como arautos 

de um dos conjuntos de crenças que moldam o comportamento e pensamento humano, 

buscamos analisar um texto redigido por um desses homens que alcançou o cargo de 

poder mais elevado da Igreja Católica Apostólica Romana: Mário Jorge Bergoglio, o Papa 

Francisco.  

O nosso corpus é constituído de uma (01) Exortação apostólica, intitulada de 

Christus Vivit, publicada após a reunião do Sínodo de 2018, dedicada à deliberação da 
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fé, do discernimento e da juventude. Esse texto, na versão oficial em formato .pdf 

disponível o site do Vaticano, tem 74 páginas. Por ser um documento um tanto quanto 

volumoso, optamos por selecionar os trechos em que o léxico “juventude” estava 

presente e em destaque. Desse modo, identificamos que o referente “juventude” aparece 

82 vezes, da introdução à conclusão. Essa quantidade de aparições se encontra 

distribuída em 4 partes do plano de texto da Exortação, sendo que escolhemos os 

capítulos I, II e III para realizarmos os recortes dos excertos que foram analisados, haja 

vista que são nesses três primeiros capítulos onde se concentram o aparecimento do 

referente “juventude” (44 ocorrências). Desse montante, selecionamos um total de 10 

fragmentos para a análise da representação discursiva. 

Diante do exposto, intentamos compreender quais sentidos são construídos em 

torno do objeto de discurso “juventude”, empreendidos pelo Papa Francisco, sabendo 

que os seus posicionamentos, para parte da Igreja, são bastante polêmicos, devido à sua 

conduta ser relativamente progressista, diferentemente do Papa Bento XVI. 

Adotamos como princípios basilares ao estudo desse documento os níveis 5 (N5) 

e 6 (N6), correspondentes à estrutura composicional (N5) e ao nível semântico (N6), 

sobretudo em torno das noções de plano de texto (PdeT) e de Representação discursiva 

(Rd), premissas teórico-metodológicos concebidas pelo estudioso Suíço Jean-Michel 

Adam, com a Análise Textual dos Discursos (ATD).  

Para compreensão e direcionamento analítico deste trabalho, partimos dos 

seguintes questionamentos:  

 

a) Quais os componentes linguístico-textuais que figuram o plano de texto da 

Exortação apostólica pós-sinodal em análise?  

b) Como estão dispostos esses elementos e que função desempenham na 

mobilização do fenômeno discursivo do texto?  

c) Que representações discursivas sobre a temática “juventude” são produzidas por 

Francisco na Exortação apostólica Christus Vivit e como elas foram construídas? 

 

Com o propósito de respondermos essas questões, objetivamos investigar a 

estrutura composicional da Exortação apostólica pós-sinodal Christus Vivit (doravante 
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Eaps-CV) e as representações discursivas do tema “juventude” emitidas pelo Papa 

Francisco nesse documento. Especificamente, pretendemos: 

 

1) Descrever os elementos linguístico-textuais da estrutura composicional do plano 

de texto do documento escolhido; 

2) Interpretar os elementos linguístico-textuais que montam o plano de texto da 

Exortação Christus Vivit; 

3) Analisar as representações discursivas construídas pelo Papa Francisco do tema 

“juventude”, na Christus Vivit. 

 

Sintetizando, objetivamos descrever, interpretar e analisar tanto os elementos 

textuais-discursivos que integram a estrutura composicional do gênero que realiza o 

discurso do Papa, quanto as Rd da temática “juventude”, sendo ela o assunto em 

proeminência no texto, através da aplicação das categorias analíticas referenciação, 

predicação, modificação, conexão e localização espaço-temporal. 

Para a ATD, esse é um campo profícuo para exploração. Por ser uma teoria 

linguística um tanto quanto nova, no Brasil, as pesquisas que têm como objeto de estudo 

o discurso religioso vem se ampliando progressivamente nos últimos anos.  

Limitando-nos à uma procura síncrona das palavras “representação discursiva” e 

“discurso religioso”, em  repositórios online de instituições como a Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), Universidade Federal do Ceará (UFC) e Pontifícia Universidade de São Paulo 

(PUC-SP), encontramos somente duas dissertações de mestrado, vinculadas ao 

Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL) da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN), campus de Pau dos ferros, e duas monografias, também da 

UERN de Pau dos Ferros. Citamos, respectivamente: Lopes (2017) que analisa as Rd 

emitidas pelo Papa Francisco na homilia discursada na santa missa pela evangelização 

dos povos, em Quito, no Equador; Pinto (2019) examina as funções discursivas de 

expressões nominais referenciais na Exortação apostólica Gaudete et Exultate do Papa 

Francisco; Bessa (2019) traz o conceito de Responsabilidade Enunciativa para se estudar 

os posicionamentos do locutor-enunciador no discurso religioso, e Sousa (2019) 
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estabelece uma relação entre argumentação e Responsabilidade Enunciativa em parte 

das institutas da religião cristã de João Calvino. 

 Primeiramente, justificamos a realização deste trabalho de conclusão de curso, 

devido, desde 2018, em parceria com a Professora Dr.ª Maria Eliete de Queiroz, termos 

realizado pesquisas de Iniciação Científica com foco em categorias analíticas da ATD.  

Nos projetos das edições de 2018-2019 e de 2019-2020, focalizando os níveis 5 e 

6 do esquema 4 de Adam (2011), analisamos, em 2018, o PdeT e as sequências 

argumentativas no documento que solicitava a abertura do processo de impeachment 

contra a ex-presidenta Dilma Rousseff e, em 2019, o PdeT e as Rd do assunto “Dilma 

Rousseff” no texto que a defendia das acusações dos advogados que solicitavam seu 

impedimento. No que se refere à edição 2020-2021, mudamos o campo discursivo e, 

concomitantemente ao desenvolvimento desta monografia e semelhantemente aos seus 

objetivos, temos pesquisado as Rd do tema “juventude” na Eaps-CV. 

Ademais, atestamos a sua pertinência devido ao fato de almejarmos depreender, 

a partir dos pressupostos da ATD, as significações que emanam da constância e da 

amplitude que vem tomando as ideologias cristãs na sociedade atual. E, finalmente, é 

admissível a escolha desse objeto para exploração, uma vez que pretendemos contribuir 

e ampliar os focos de interesse e áreas de estudo dentro da teoria descritiva-analítica de 

Jean-Michel Adam, a julgar pela excepcionalidade de projetos investigativos sobre a 

análise de discursos da esfera religiosa. 

Fundamentamo-nos, teoricamente, na Linguística Textual, em estudos de Koch 

(2015) e Marcuschi (2008); estamos inscritos, especialmente, nos postulados da ATD, os 

quais foram desenvolvidos pelo linguista Jean-Michel Adam (2010, 2011 e 2019), e 

expandidos no Brasil por Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010); e abordamos o 

discurso religioso a partir de Orlandi (1987) e Maingueneau (2000 e 2004). 

Esta monografia se encontra dividida em 5 seções e 14 subseções. Inicialmente, 

procedemos com a contextualização do nosso trabalho investigativo, no qual expomos 

as questões e os objetivos norteadores da pesquisa, defendemos a sua relevância e 

apresentamos a literatura especializada em que nos amparamos. Em seguida, na seção 

2, detalhamos o surgimento da ATD, perspectiva teórico-metodológica criada por Adam, 

estabelecida em 8 níveis de análise, acentuando os níveis 5 e 6 e suas categorias de 
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análise. Além disso, cumprimos com uma caracterização do discurso religioso e do 

gênero Exortação apostólica. Posteriormente, na seção 3, descrevemos nosso panorama 

de investigação, dispensamos uma subseção para apresentarmos o corpus e outra para 

relatarmos quanto ao processo Sinodal de 2018. Na seção 4, dedicamo-nos, primeiro, à 

execução das análises de reconstrução do PdeT da Eaps-CV e, segundo, das Rd 

atinentes ao referente “juventude”. Para finalizar, na seção 5, reunimos os resultados e 

as discussões realizadas ao longo do texto. 
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2 ANÁLISE TEXTUAL DOS DISCURSOS E DISCURSO RELIGIOSO 

 

Dedicamos esta seção à teoria da Análise Textual dos Discursos (ATD), no qual 

dissertamos acerca dos níveis 5 e 6 do esquema 4 de Adam (2011, p. 61), aplicados na 

análise da Exortação apostólica pós-sinodal Christus Vivit escrita pelo Papa Francisco. 

Especificamente, traçamos um percurso que parte da exploração do surgimento da ATD 

e do quadro teórico que a compõe, focando nas noções de plano de texto (N5) e 

representação discursiva (N6). Além disso, buscamos entender a natureza e como se dá 

a organização textual-discursa de uma Exortação apostólica pós-sinodal, gênero do 

campo do discurso religioso que, na visão de Maingueneau (2000), se caracteriza por 

ser, ao mesmo tempo, um discurso auto constituinte e matriz criacional de outros. 

Finalmente, também dispensamos um tópico à descrição do texto Exortação apostólica 

pós-sinodal Christus Vivit enquanto gênero discursivo (BAKHTIN, 2011). 

 

2.1 TEXTO E DISCURSO: UMA ANÁLISE CO(N)TEXTUAL DE SENTIDOS 

 

O homem é um ser com capacidade comunicativa que se realiza por meio de um 

processo complexo e exclusivo à raça humana, de forma que fenômenos cognitivos, 

sociais e discursivos são efetivados na comunicação. O lugar onde se materializa a 

comunicação é na produção de textos (KOCH, 2015); são nas relações interpessoais que 

nos constituímos como seres ideológicos e discursivos, dotados de capacidades 

cognitivas, expressas através de textos orais, escritos ou imagéticos. Conquanto, 

dizemos que o texto é a matriz da comunicação, e através desses recursos que dispomos 

a nossa natureza subjetiva, ideológica e social se manifesta inquestionavelmente. 

Se considerarmos que a Linguística adquiriu o status de cientificidade no início do 

século XX, estudos científicos a respeito da linguagem humana são problemáticas 

recentes. Dessa maneira, enquanto área do conhecimento multiforme, a Linguística se 

desmembra em diversas outras ramificações distintas, e uma de suas raízes é a 

Linguística Textual (LT), criada há pouco mais de 60 anos atrás, tendo o texto como seu 

objeto de estudo. 
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Para se pensar a LT, partimos de uma visão conceitual, na qual trazemos 

Marcuschi (2008, p. 73), que a define “[...] como o estudo das operações linguísticas, 

discursivas e cognitivas reguladoras e controladoras da produção, construção e 

processamento de textos escritos ou orais em contextos naturais de uso”. Interpretamos, 

desse modo, que a LT se ocupa da análise de textos, sejam eles orais ou escritos, 

buscando entender e analisar as relações entre os elementos textuais e discursivos 

inerentes ao processo de concretização das formações discursivas e dos valores pré-

construídos culturalmente dos locutores, por intermédio da textualidade.  

A LT, não fugindo do caráter científico que lhe fora atribuído, é passível de 

reformulações e, por essa razão, até ser chamada, verdadeiramente, de Linguística 

Textual, percorreu alguns caminhos que culminaram em sua denominação atual. Trajetos 

esses que não seguiram, necessariamente, uma ordem cronológica de surgimento, 

indispensáveis para uma reflexão incessante acerca do texto, consumado como objeto 

de estudo dessa disciplina, caracterizado pela sua flexibilização teórica. 

O texto foi questionado e estudado a partir de diferentes noções teóricas, 

passando por etapas de desenvolvimento conceitual, até ser concebido como um 

fenômeno processual e complexo, resultado da ação de diferentes agentes sociais e 

cognitivos. Na fase inicial, entre as décadas 60 e 70, o texto era delimitado como um 

conjunto de unidades frasais, em que a sua formação e sentido se efetivavam nas 

relações interfrásticas, logo, cabia ao investigador explicar os modos de conexão dos 

enunciados articuladores de um todo textual. Essa análise, que parte da frase para o 

texto, ficou conhecida como primeira fase da linguística do texto (KOCH, 2015). 

Em um segundo momento, resultado dos postulados teóricos anteriores, nascem 

as Gramáticas Textuais (GT). Consoante Bentes (2008), as GT pensavam o texto como 

uma unidade teórica formalmente construída. Assim, o intuito das GT era explicar os 

constituintes que corroboram e organizam a produção textual, coadunando em "[...] um 

projeto de reconstrução do texto como um sistema uniforme, estável e abstrato." 

(BENTES, 2008, p. 249).  

O texto, nessa perspectiva, é uma unidade linguística superior em relação aos 

demais elementos que o constitui. A preocupação central da LT, nesse período, era 

descrever as formações do texto e classifica-las hierarquicamente. Assim, de acordo com 
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Koch (2015), as tarefas básicas desempenhadas pelas GT eram a) determinar o que faz 

um texto ser um texto; b) delimitar o texto a partir de critérios pré-estabelecidos, e c) 

distinguir os diversos tipos de textos. 

Em contrapartida, posteriormente tem-se início uma terceira frase, a chamada 

Teoria do Texto, na qual não se focaliza somente os aspectos estruturantes do texto, os 

linguistas também se detinham a explicar os seus processos de produção, recepção e 

circulação. Koch (2015, p. 27) esclarece que, nesse período, “[...] os textos deixam de 

ser vistos como produtos [...] analisados sintática e semanticamente, passando a ser 

considerados elementos constitutivos de uma atividade complexa, como instrumentos de 

realização de intenções comunicativas e sociais do falante.”. Em outras palavras, o texto 

é percebido com base em seu intrínseco aspecto processual, perdendo a condição de 

produto final da comunicação. Agora, para se entender o texto, é preciso respeitar outras 

partes igualmente essenciais na sua conceptualização: o contexto de enunciação e os 

sujeitos que coparticipam dessa atividade social, isto é, os agentes da comunicação, 

situados em momentos históricos definidos, também ganham um papel insubstituível na 

definição do objeto texto. 

Adam (2011), com o propósito de tornar a ATD um novo proponente analítico 

dentro do âmbito das pesquisas sobre o texto, ao refletir acerca da correlação axiomática 

entre texto e discurso, consagra a ATD como uma teoria do conjunto (texto + discurso ou 

contexto + cotexto), inaugurando um tipo de análise co(n)textual de sentidos. Assim, 

primeiramente, ele distingue e separa a LT das práticas discursivas, afirmando que a 

primeira se caracteriza como um componente ou subdomínio da segunda. Por isso que, 

embora a ATD tenha suas raízes fincadas na LT, considerando a abordagem teórica e 

metodológica empreendida por Adam (2011), a ATD estaria mais para uma análise 

discursiva do que textual, portanto, enquadrando-se dentro dos estudos da AD 

(QUEIROZ, 2013). 

Contudo, é preciso ressaltar que Adam (2011) inova em sua perspectiva teórico-

metodológica e deixa bem claro: a ATD não se baseia estritamente em uma análise 

discursiva advinda da AD de origem francesa, do mesmo modo não interpela o texto sob 

os princípios das GT. Distanciar-se desses domínios teóricos é uma condição necessária 

para os entusiastas da ATD, já que o gerenciamento teórico-metodológico do texto-
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discurso executado pela ATD, se dá através de uma nova roupagem conceitual e 

categórica, empregadas em textos concretos e reais, ou seja, ativos e que circulam na 

sociedade. O quadro teórico que ele propõe, portanto, está mais para uma “[...] análise 

de discurso tal como é delineada por Maingueneau.” (ADAM, 2011, p. 43).  

Nesse sentido, Adam (2011) reitera a necessidade de uma nova teoria para se 

estudar a complexidade nata do objeto texto, reafirmando: 

 

O texto é, certamente, um objeto empírico tão complexo que sua descrição 
poderia justificar o recurso de 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 linguagem, um novo quadro e uma indispensável 
coerência. (ADAM, 2011, p. 25) 

 

É por esse motivo que o autor sugere articular texto e discurso em um novo 

arcabouço teórico-metodológico, resultado da união de conceitos de outros campos da 

linguística, a fim de abarcar o processo de multi-formação textual. Daí surge um problema 

epistemológico, pontuado por Bernardino (2015, p. 31): “[...] como definir a especificidade 

da ATD diante do conjunto de conceitos tomados de empréstimo de outras teorias?”. 

Segundo essa autora, é a maneira única com que a ATD contempla a necessária e 

complementar ligação texto e discurso que faz da ATD um campo teórico particular, na 

medida em que o estudioso da ATD deve intercalar análises equitativas dos 

encadeamentos textuais e dos fenômenos discursivos, sem permitir que uma se 

sobressaia em detrimento da outra. 

Com base nessa vinculação entre texto e o domínio mais vasto das práticas 

discursivas, Adam (2010) discute que todo texto deve ser visto a partir de dois campos: 

o campo das forças centrífugas e o campo das forças centrípetas que acontecem na 

produção textual. Para exemplificar esse curso, que ocorre nos meandros na construção 

de um texto, e mostrar a localização da LT, trazemos o esquema 01 de Adam (2011). 
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Fonte: Adam (2011, p. 43) 

 

No esquema acima, Adam (2011) deixa claro onde está situada a LT, entendida 

como um subdomínio das práticas discursivas. Do lado esquerdo, vemos a realização da 

primeira força modular do texto (força centrípeta), relacionada aos fatores 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 

do gênero.” (ADAM, 2010, p. 97). Temos, por conseguinte, as formações discursivas 

conduzidas pela manifestação da interdiscursividade, atuando por intermédio de gêneros, 

responsáveis por efetivar a intersecção entre texto e discurso. Já no canto direito, falamos 

das forças centrífugas, que “[...] permite[m] ao texto ganhar unidade de sentido, a partir 

da composição de suas partes internas e lineares, que constroem a sua macroestrutura 

constituída pelos elementos linguístico-gramaticais que sinalizam a produção de sentido 

do texto”. (QUEIROZ, 2013, p. 23). 

Retomando a ideia central da ATD, Adam (2011) trabalha com as práticas 

comunicativas concatenando informações intralinguísticas e extralinguísticas. Quer dizer, 

ele unifica o que entendemos por cotexto + contexto, e alcunha o termo co(n)texto, com 

o (n) entre parênteses. Dessa forma, os recursos linguísticos de que a língua dispõe, 

pelos quais fazemo-nos compreensíveis quando falamos, não devem ser dissociados do 

seu componente discurso (ou vice-versa), fruto dos contextos das relações interpessoais, 

ideológicas e cognitivas experienciadas pelos sujeitos, visto que "[...] todo texto constrói, 

de forma mais ou menos explícita, seu contexto de enunciação." (RODRIGUES; 

PASSEGGI; SILVA NETO, 2010, p. 173). 

Figura 1 – Nova localização da LT 
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Reforçando a ideia de cotexto conectado ao contexto, Adam (2011, p. 53) escreve  

 

[...] co(n)texto para dizer que a interpretação de enunciados isolados se apoia 
tanto na (re)construção de enunciados à esquerda e/ou à direta (contexto) como 
na contextualização, que consiste em imaginar uma situação de enunciação que 
torne possível o enunciado considerado.  

 

A ideia de contexto, para o fundador da ATD, não diz respeito, necessariamente, 

às informações exteriores à comunicação, já que é impossível termos acesso direto a 

esses dados. A sua definição de contexto rechaça a perspectiva histórica atribuída ao 

conceito pela AD francesa e apoia-se na certeza de que concretizamos uma ação 

cognitiva durante o processamento de um discurso. Por esse motivo, o contexto é 

acessado “[...] somente via (re)construções (imagens) permitidas devido aos 

conhecimentos enciclopédicos dos sujeitos, seus pré-construídos culturais e os lugares 

comuns argumentativos.” (BERNARDINO, 2015, p. 41, grifos da autora).  

Esse é o ponto central de sua obra, resumida em um esquema no qual ele explicita 

didaticamente a conexão texto-discurso. Vejamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adam (2011, p. 61) 

 

Figura 2 – Níveis ou planos de análise textual e discursiva 
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Adam (2011) separa as categorias analíticas que estão para o discurso e aquelas 

voltadas para a materialidade textual. No que concerne aos níveis do discurso, Adam 

(2011) elucida que todo discurso é uma ação social interessada, melhor dizendo, todo 

discurso toma forma no seio da sociedade (N2) e visa a efetivação de certas intenções 

(N1), não estando isento de formações sociodicursivas ideologizadas (N3). Por isso, é 

inegável a permanência de uma interdiscursividade, natural dos discursos, a qual 

referencia e repercute outros dizeres previamente consolidados em sociedade.  

A dinamicidade empreendida por esses fatores do texto e do discurso converge 

para formação de um gênero discursivo específico. Os elementos linguístico-textuais 

atuam na construção e organização de um conjunto de proposições (N4) e sequências 

que culminam na execução de um plano de texto (N5), ao mesmo tempo que elementos 

discursivos constroem semanticamente imagens dos envolvidos em uma conjuntura 

comunicacional (N6), extrapolando, assim, os limites da textualidade, transformando-o 

em uma prática discursiva através de outras vozes despertadas (N7) que o orienta 

argumentativamente (N8). Em nosso trabalho, por questões metodológicas, focalizamos 

exclusivamente os níveis 5 e 6.  

A seguir, tratamos do N5 do esquema 4 de Adam (2011), que diz respeito à 

estrutura composicional do texto. Apresentamos os aspectos teóricos inerentes à 

categoria do plano de texto e a sua relevância para os estudos linguístico-discursivos da 

ATD, configurando-se como o primeiro nível de análise basilar deste trabalho.  

 

2.1.1 Estrutura composicional: o plano de texto 

 

Dentre os níveis do texto, o N5, semelhantemente aos demais planos, ocupa um 

papel relevante entre os segmentos da textualidade de um discurso. E o nível 5, aplicado 

em nossas análises do corpus, refere-se à tessitura textual, formada por estruturas mais 

ou menos maleáveis: as sequências e os planos de texto.  

Para a ATD, “compreender um texto significa compreendê-lo como um todo” 

(MEYER, 1992, p. 98, apud ADAM, 2011, p. 255, grifos do autor). Somos capazes de 

dizer que esse “um todo” é um conjunto de enunciados interligados, no qual, em seu 

interior, estão formados outros subconjuntos de unidades menores, através das quais o 
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parceiro de uma enunciação reconhece as sequências textuais que são estruturadas a 

partir dessas conexões e o plano macrotextual que as organiza, condicionado por um 

certo gênero discursivo. Dessa maneira, a ATD reivindica “[...] o todo textual em função 

de suas partes e vice-versa [...]” (LOPES, 2017, 39), ou seja, para se compreender um 

texto em sua plenitude, é necessário considerar os mínimos e amplos conjuntos de 

unidades textuais que o integram. 

Em razão disso, Adam (2011, p. 283, grifos do autor) ratifica que “Compreender 

um texto é ser capaz de passar da sequência (ler-compreender os enunciados como 

vindo um após o outro) à figura (configuração inteligível das relações [...])”. Aquele 

envolvido em uma atividade comunicacional, seja na posição de coenunciador 

(MAINGUENEAU, 2004) ou leitor de um texto, interpreta as partes de um todo textual 

mobilizando uma série de conhecimentos de ordem distinta, realizando um curso de 

interpretação entre as sequências e suas interrelações.  

Esse fundamento textual postulado por Adam (2011), em que partes de um todo 

se mostram intransponíveis na percepção do sentido global de um texto, se encontra 

desenhado em seu esquema de número 5, tratado aqui como figura 3, que, segundo o 

autor, “[...] detalha o conjunto das operações de textualização que estarão no centro da 

presente obra.” (ADAM, 2011, p. 64). É nessa figura esquemática onde vemos as 

unidades textuais fundamentais sujeitas a dois tipos de operações, as quais sintetizam o 

cerne do quadro teórico da ATD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Adam (2011, p. 64) 

 

Figura 3 – Conjunto das operações de textualização 
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 Nesse esquema, o autor desenha como se engendram os dois modelos de 

operação da textualidade. Adam (2011, p. 63-64) explicita que, por um lado, temos as 

operações de segmentação e, por outro, as operações de ligação. As operações de 

segmentação dividem o texto em unidades mínimas, as quais sofrem uma ação direta 

das operações de ligação, as integrando a outras unidades, elaborando conjuntos de 

unidades textuais mais complexas que, em última instância, são as sequências e os 

planos de texto. Inspirados nesse esquema de Adam (2011), construímos o nosso próprio 

esquema pelo qual interpretamos e simplificamos os dizeres do autor, observe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria a partir de Adam (2011) 

 

O esquema acima demonstra como se processa os operadores de segmentação 

e de ligação admitidos por Adam (2011). O primeiro realiza um movimento descendente, 

indo do todo textual às partes e unidades menores, e o segundo percorre um movimento 

T E X T O 
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Partes de um plano de texto 

Parágrafos ou estrofes 

Períodos ou sequências 

Frases e/ou versos 

Proposições enunciadas 
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Partes de um plano de texto 
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Figura 4 – Operações de segmentação e ligação 



 

 
 

29 
 

 

ascendente, das unidades ao todo textual. Em outras palavras, Adam (2011) expressa 

que os operadores de segmentação subdividem o texto em partes unitárias, observadas 

na escrita como sendo (1) partes de um plano de texto, (2) parágrafos ou estrofes, (3) 

períodos ou sequências, (4) frases e ou/versos, (5) proposições enunciadas e (6) 

palavras, e “[...] na oralidade, por pausa, entonação e/ou movimentos dos olhos e da 

cabeça [...]” (BERNARDINO, 2015, p. 45). Em contrapartida, os operadores de ligação 

fazem o oposto, juntam, por exemplo, palavras + palavras e formam proposições; ou 

unem proposições + proposições e constituem frases; ou conectam frases + frases e 

geram os períodos e/ou sequências, e assim sucessivamente, até a elaboração de um 

plano de texto, junto de seus elementos peritextuais. 

Por esses motivos, concordamos que “Os planos de texto desempenham um papel 

fundamental na composição macrotextual do sentido”. (ADAM, 2011, p. 257). Como dito 

por Queiroz (2013, p. 31), “O plano de texto [...] está relacionado à textura, à 

configuração, à segmentação de proposições e de enunciados que formam os períodos, 

[...] formado pelas sequências de base que encadeiam a unidade semântica do texto.”. À 

vista disso, o plano de texto atua conjuntamente aos gêneros discursivos, responsáveis 

pelo encadeamento dos segmentos linguísticos de base (palavras, posposições 

enunciados, frases e períodos) e dos conjuntos de sequências de proposições-enunciado 

que dão forma a estrutura composicional do texto. 

 Nesse sentido, dizemos que os gêneros discursivos condicionam o aparecimento 

de planos de texto fixos ou ocasionais (ADAM, 2011; 2017). Aliás, são os próprios 

contextos de enunciação que ditam a utilização de um gênero específico que, 

consequentemente, certifica a formatação de um plano de texto mais ou menos flexível. 

O contexto, desse modo, compromete a execução bem sucedida dos objetivos que 

predizem o texto, haja vista que a sua usabilidade e efetivação, ou seja, se o locutor 

realmente conseguiu efetivar as suas intenções discursivas, dependem das 

singularidades dos contextos; pragmaticamente, o contexto rígido de um julgamento, por 

exemplo, exige gêneros do discurso jurídico que denotam uma formatação fixa e formal, 

diferentemente de uma situação dialogal e espontânea do dia a dia. 

Os gêneros que apontam a presença de um plano mais fixo, preveem a 

improbabilidade de alteração da sua forma por parte do usuário. É o caso da estrutura de 
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gêneros do campo jurídico, como citado anteriormente, ou de alguns gêneros da esfera 

literária, como um soneto. Inerente aos planos ocasionais, Adam (2017) salienta que, de 

fato, são mais frequentes, mas tão importantes quanto os planos fixos, pois “[...] não 

estruturam menos globalmente os textos.” (ADAM, 2017, p. 59). Em sua concepção, os 

planos ocasionais “[...] são mais ou menos identificáveis por serem ou não evidenciados 

por sinais de segmentação [...] e/ou por organizadores [...]”. (ADAM, 2017, p. 59), por 

isso que a sua estrutura está sujeita às intenções do indivíduo, que se vale de sua 

organização, e ao contexto que o condiciona.  

É sabido que a organização de ideias em um plano de texto reflete os propósitos 

daquele que o constrói (MARQUSESI; ELIAS; CABRAL, 2018). Se considerarmos a 

composição semântica de um discurso enquanto uma ou mais teses que o autor pretende 

defendê-las, e por essa razão distribui pistas contínuas para um leitor no interior de uma 

materialidade textual, o plano de texto, em vista disso, funciona como um operador 

organizacional discursivo das propostas que fundem o texto.  

É o que afirma Fonseca (2020, p. 77) se referindo ao plano de texto como um “[...] 

agente desencadeador de uma rede de relações argumentativas.”. Na visão do autor, o 

plano de texto também apresenta uma função discursiva, pois é ele “[...] que condensa e 

irradia informações.”. (FONSECA, 2020, p. 77). Dessa maneira, além de acreditarmos 

em um plano de texto que encadeia as unidades textuais e forma a estrutura 

composicional de um discurso, o atribuímos um papel mais abrangente: a formatação de 

um plano de texto, por si só, significa a própria finalidade geral de um discurso. Melhor 

dizendo, o plano de texto não é apenas a organização do texto em partes de um plano, 

parágrafos, sequências, frases e/ou palavras, do mesmo modo veicula uma lógica 

discursiva, as suas unidades se estruturam para formar a objetividade de um texto, que 

visa o cumprimento de intenções do locutor.  

Pensamos que o plano de texto é um tipo de projeto discursivo, pelo qual o locutor, 

detentor de uma formação socio-discursiva que o confere valores, crenças e ideologias, 

almeja alcançar o outro (interlocutor) através do seu discurso e, para isso, o organiza em 

partes, explícitas ou não, que constroem um plano, as quais cada uma desempenha uma 

posição indispensável para o seu propósito final.  
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Imaginemos o gênero artigo científico que, simplificando, é um texto da ordem do 

discurso científico que busca defender uma tese por intermédio de argumentos 

fundamentados em uma posição teórica delimitada, e lembremos de seus componentes 

mais gerais: resumo, abstract, introdução, desenvolvimento, conclusão e referências. A 

união desses elementos elabora a estrutura composicional (plano de texto e sequências) 

do gênero científico. Agora considere esse texto sem os limites impostos pelo gênero, ou 

seja, sem as divisões resumo, abstract, introdução, desenvolvimento, conclusão e 

referências, mas sim um texto corrido, ainda assim temos a organização de um plano de 

texto, haja vista que a escolha do autor de justapor um argumento no início, no meio ou 

no fim do texto, anuncia a intenção de concretizar as finalidades de sua fala, ou seja, 

aderir o outro ao seu conceito. 

Queremos dizer que o plano de texto se constitui enquanto “[...] unidades textuais 

verbais e não-verbais explícitas hierarquicamente dispostas ou unidades textuais 

implícitas que se inter-relacionarão argumentativamente entre si” (PINTO, 2010, p. 206 

apud FONSECA, 2020, p. 79). Isto é, o plano de texto não é meramente as partes 

estruturantes de um todo, mas o próprio todo organizado em um continuum 

argumentativo que procura a efetivação das intenções de quem o produz. 

Após conhecermos o N5 do esquema principal da teoria de Adam (2011), no qual 

são reunidas as categorias analíticas do texto e do discurso, posteriormente, nos 

deteremos ao fenômeno semântico que emana das esferas linguística e discursiva do 

texto (N6). 

 

2.1.2 Nível semântico do texto: a noção de representação discursiva 

 

Foi discutido até aqui que a ATD é um projeto teórico-metodológico de abordagem 

do todo textual em sua dimensão co(n)textual de sentido. Assim, de acordo com 

Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010, p. 152, grifos dos autores), a ATD tem como 

principais desdobramentos analíticos i) o nível sequencial-composicional, “[...] em que os 

enunciados elementares (a proposição-enunciado ou proposição enunciada) se 

organizam em períodos, que comporão as sequências.”; ii) o nível enunciativo, convertido 

na compreensão essencial da natureza polifônica do discurso; iii) o nível argumentativo, 
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pelo qual o locutor intenta agir sobre o interlocutor e vice-versa, e iv) o nível semântico, 

que se ocupa da Rd. 

Tendo em vista que a ATD estuda o que seria o produto da enunciação, Adam 

(2011) reflete sobre o que determinaria essa unidade enunciativa e chega à conclusão 

de que o conceito de frase “[...] dificilmente pode ser mantida como uma unidade de 

análise textual.”. E isso deve-se a um motivo básico: “[...] sua estrutura sintática não 

apresenta estabilidade suficiente”. Como justificativa, ele acrescenta a fala factual de 

Gardes-Tamine (2004, p. 54), ao afirmar que existem diversos tipos de frases, “Frase 

simples, frase complexa, frase verbal, frase sem verbo [...] [porém], o que há de comum 

em todas essas ‘frases’?”.  

A frase, para Adam (2011), é apenas uma estrutura sintática do tipo gráfica, “[...] 

cujos limites são assinalados por uma maiúscula e um ponto [...]”. Dessa maneira, o 

sentido que carrega o conceito de frase se entrelaça, sobretudo, à sua forma e não ao 

seu conteúdo, o que, para ATD, é um campo limitado, posto que as análises textuais e 

discursivas fluem de uma interpelação da forma e do conteúdo discursivo que o texto 

apresenta. Por essa razão, Adam (2011, p. 106, grifos do autor) elucida que necessita de 

“[...] uma unidade mínima que marque a natureza do produto de uma enunciação 

(enunciado) e de acrescentar a isso a designação de uma microunidade sintático-

semântica”. Em virtude disso, Adam (2011) defende que a unidade mínima de análise de 

texto, produto de um ato enunciativo, é o que ele denomina de proposição-enunciado. 

 Segundo o autor, uma proposição-enunciado carrega tanto uma estrutura sintática 

quanto uma unidade de sentido, o que se é esperado do produto da enunciação. A 

proposição-enunciado contém uma forma que a delimita, sem necessariamente estar 

presa a aspectos gráficos condicionantes como a frase, essa estrutura pressupõe a 

ligação entre um sintagma nominal a um sintagma verbal, o que gera, 

consequentemente, um sentido próprio e legítimo de ser designado como resultado da 

enunciação.  A isso chamamos de ato de referência, pelo qual temos um objeto de mundo 

sendo referenciado e construído discursivamente. É importante lembrar que Adam (2011, 

p. 109) amplia seu sentido e salienta que monorremas também podem representar uma 

proposição-enunciado, como é o caso de “Bravo”, “Merda” e “Você?”. 
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Somamos, ainda, a assertiva de que não existe proposição-enunciado isolada, “[...] 

mesmo parecendo isolado, um enunciado elementar liga-se a um ou a vários outros e/ou 

convoca um ou vários outros em resposta ou como simples continuação.” (ADAM, 2011, 

p. 109). Isso significa dizer que a proposição-enunciado se perpetua na condição de 

interdependência à outras proposição-enunciados: ela emerge como resposta a uma 

proposição anterior ou serve de base evocatória de outra proposição, seguindo uma rede 

de conexões que estabelecem o texto. Essa qualidade de ligação decorre do que Adam 

(2011) designa de orientação argumentativa (ORarg) do texto, pela qual o locutor unifica 

uma série de proposições-enunciado tendo em mente a criação de fluxos argumentativos 

em defesa do seu ponto de vista. 

Toda proposição-enunciado está corporificada no seio de três dimensões 

colaborativas e originárias: (i) a dimensão enunciativa, (ii) a dimensão referencial e (iii) a 

dimensão argumentativa. Adam (2011), objetivando o entendimento dessa condição de 

ligação, nos apresenta o esquema de número 10, retratado na figura 5 abaixo. 

Examinemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adam (2011, p. 111) 

 

Figura 5 – As dimensões da proposição-enunciado 
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Antes de qualquer coisa, comunicamos que a ideia do triângulo não anuncia uma 

hierarquização das dimensões mencionadas. O propósito do autor é colocar a dimensão 

enunciativa no entremeio das dimensões referencial e argumentativa. Dessa forma, a 

proposição-enunciado é uma unidade linguístico-discursiva pela qual se opera um ato de 

referência que evoca vozes e expõe pontos de vista em serventia da potencialidade 

argumentativa do texto. 

 Tomemos como ponto de partida para descrição e compreensão do esquema 

acima o seu centro, em que se localiza a proposição-enunciado, a qual se encontra 

conectada aos cotextos anteriores e posteriores a si, ditos ou implícitos, que entendemos 

como as proposições-enunciado que antecedem e procedem a sua posição no texto, 

sendo intertextualizadas ou evocadas pela proposição-enunciado referente. 

Em cada vértice do triângulo, Adam (2011) atribui uma dimensão da proposição-

enunciado: o lado [A] representa o ato referencial realizado por intermédio da 

representação discursiva (Rd) do conteúdo proposicional; no ponto [B] está localizada a 

dimensão da Responsabilidade enunciativa (RE) e/ou Ponto de vista (PdV) (N7), 

associada à construção de uma Rd a partir de vozes evocadas ou PdV evidentes; e no 

canto [C] temos o valor ilocucionário (C2) apreendido na orientação argumentativa (OR-

arg) (N8) dos PdV assumidos ou não, nos enunciados organicamente polifônicos. 

Percebemos que é incontestável o diálogo estabelecido entre os esquemas 4 e 10 de 

Adam (2011), figuras 2 e 5 deste trabalho, ondem se vê: o vértice A = N6, os lados B e C 

= N7 e N8, respectivamente, e os níveis 4 e 5, como as partes elementares da 

proposição-enunciado, se encontram posicionados na base do triângulo. 

Reiteramos a possibilidade metodológica de se fazer um recorte objetivo e 

preconizar uma das dimensões mencionadas, o que, na verdade, estamos cumprindo 

neste estudo. Contudo, o regimento de coparticipação desses elementos na composição 

da proposição-enunciado é indispensável, sendo inviável a concepção de um sem o 

outro, como valida Adam (2011, p. 113, grifos do autor): 

 

[...] 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 sentido de um enunciado e 
uma atividade enunciativa significante (relação [C1-[B1]). Enfim, o valor 
descritivo de um enunciado [A] só assume sentido na relação com o valor 
argumentativo desse enunciado [C1]. 
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Neste trabalho, conquanto, voltamo-nos para uma investigação pautada na noção 

de Rd, situada no N6 dos proponentes analíticos da ATD. 

A propósito disso, Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010, p. 174) asseguram 

que: 

 

Toda proposição, na condição de ‘microuniverso semântico’, constitui uma 
representação discursiva mínima. A dimensão referencial da proposição 
apresenta uma certa ‘imagem’ do(s) referente(s) discursivo(s), posto que cada 
expressão utilizada categoriza ou perspectiva o referente de uma certa maneira. 

 

Adam (2011) atesta que a Rd é um objeto do discurso comunicável, construído e 

reconstruído em atos referenciais: inicialmente, por um sujeito na condição de locutor, 

que convida um segundo a reinterpretar o microuniverso semântico revelado em seu 

dizer. Dessa maneira, produzir um texto é saber que o produzimos para algo ou alguém; 

a sua realização acontece quando os sentidos que o constitui são compreendidos dentro 

de uma situação ideal de comunicação.  

A semântica que emerge com a sua efetivação sugere, no mínimo, a presença de 

três fatores indispensáveis: um locutor ou enunciador, um alocutário ou coenunciador e 

um tema ou assunto. O locutor é o enunciador do discurso, agindo sobre aquele com 

quem dialoga (o alocutário/coenunciador), e o tema/assunto é o conteúdo tratado no 

dialógico. Ninguém que está envolvido em uma situação de comunicação concreta 

apresenta uma postura passiva, em algum momento haverá mudança de papéis: o 

locutor se tornará alocutário e o alocutário passará a ser locutor, e assim por diante.  

Afirmamos que falar sobre texto é predizer a existência desses três componentes, 

pois sabemos que “[...] a sua produção se dá em um contexto real de uso da linguagem, 

no processo de troca, compreensão, interpretação e de compartilhamento de uma ação 

linguageira” (QUEIROZ, 2013, p. 49). É nessa premissa que Rodrigues, Passeggi e Silva 

Neto (2010), a partir de Adam (2011), trazem à noção de Rd, ratificando que “[...] todo 

texto constrói, com maior ou menor explicitação, uma representação discursiva do seu 

enunciador, do seu ouvinte ou leitor e dos temas ou assuntos tratados” (RODRIGUES; 

PASSEGGI; SILVA NETO, 2010, p. 173).  
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Adam (2011), para a construção teórica do postulado da Rd como nível analítico 

do texto, se inspira no modelo da Lógica Natural (LN) do pesquisador Jean-Blaise Grize. 

Lopes (2017, p. 48, grifos do autor) explica que essa lógica está diretamente “[...] ligada 

ao mecanismo de aquisição linguística, portanto, diretamente ligada ao processamento 

das categorias lógico-discursivas e de seus aspectos enunciativos e cognitivos.”. Essa 

aproximação teórica acontece em função da percepção que ambos têm sobre a 

linguagem, já que destacam a relevância de seus aspectos enunciativos, a sua natureza 

argumentativa e a percepção do texto e discurso como fenômenos interdependentes 

(LOPES, 2017). 

Um dos preceitos chave da LN é o princípio de esquematização, atividade 

discursiva praticada pelos agentes da comunicação, em virtude da ação que desejam 

exercer sobre o outro. Logo, como efeito da esquematização, temos o que se revela ser 

esquemas, ou seja, “[...] um conjunto de ‘imagens’ [...] provenientes do locutor, imagens 

do destinatário e imagens do tema tratado.” (LOPES, 2017, p. 49).  

Notemos na figura 6 adiante como ocorre a promoção do modelo de 

esquematização debatido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Grize (1993) 

 

 Nesse esquema, vemos a realização de uma situação ideal comunicacional entre 

dois sujeitos, A e B. É aí onde se realiza a esquematização, geradora de esquemas 

Figura 6 – Modelo de uma esquematização 



 

 
 

37 
 

 

enquanto grupos de representações que o locutor A constrói de si mesmo (A), do outro 

(B) e do assunto discutido (T), a partir de seus construídos pré-culturais, almejando 

concretizar certas finalidades. Por outro lado, o interlocutor B é convidado a reconstruir 

esses grupos esquemáticos de imagens de A, B e T que permeiam o diálogo. Isso ocorre 

assentado em seus próprios valores pré-construídos culturalmente, do mesmo modo 

almejando efetuar determinados objetivos. 

Proclamamos que a essência contida no desenvolvimento da Rd em um texto é a 

construção e reconstrução de imagens que caracterizam os fatores de uma interlocução. 

No seguimento da enunciação, o locutor, situado historicamente, desenha uma 

representação de si mesmo, do outro com quem enuncia e das temáticas que permeiam 

o diálogo, a partir de sua própria visão de mundo, consequência de seus valores, crenças 

e ideologias, todos passados pelo crivo cultural.  

A concepção de uma Rd, dessa forma, não é vazia de sentido, 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 [...]” (LOPES, 

2017, p. 49). Assim, as Rd, evidenciadas por um sujeito em seu discurso, demonstram 

marcas de si, impregnadas em suas escolhas linguísticas. Por isso que, de acordo com 

Lopes (2017), é preciso diferenciar o “sujeito no mundo” que representa e é representado 

nos discursos, posto que as Rd revelam a projeção “[...] de aspectos mais salientes que 

pretendemos destacar em detrimento de outros que queremos ocultar.” (LOPES, 2017, 

p. 53).  

Para se analisar a Rd que aflui de atos de referência operados no discurso e pelo 

discurso, é preciso irmos de encontro as operações macrotextuais defendidas por 

Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010) e Queiroz (2013), já que Adam (2011) não 

delimita procedimentos metodológicos pertinentes à realização dessa tarefa. Esses 

teóricos tomam emprestado as categorias que Adam (2011) desenvolve para analisar o 

período descritivo, posto que, de acordo com Queiroz (2013, p. 56), são “[...] operações 

[que] podem ser utilizadas para a análise de qualquer tipo de sequência.”, e, outrossim, 

os operadores lógico-discursivos de Grize e reaplicam esses preceitos nos estudos sobre 

a Rd. 
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No tópico seguinte, discorremos acerca das categorias semânticas de análise da 

Rd. 

 

2.1.2.1 Categorias de análise da representação discursiva 

 

A Rd, como o conteúdo semântico de um discurso, é construída pelos agentes da 

interlocução apoiados nos conhecimentos que ambos compartilham e das ações que 

objetivam concretizar no outro, sem que os sujeitos se prestem a interpretá-la, ela surge 

espontaneamente nos atos referenciais. Contudo, sabemos que se quisermos fazer 

ciência, a partir da investigação desse aspecto nato do discurso, precisamos, sem dúvida, 

empregar certos tipos de procedimentos metodológicos. Sendo assim, Rodrigues, 

Passeggi e Silva Neto (2010) desenvolveram seis categorias apropriadas à sua pesquisa, 

são elas: a referenciação, a predicação, a modificação (tanto da referenciação quanto 

da predicação), a comparação, a conexão e a localização espaço-temporal. Em nosso 

trabalho de conclusão de curso, mobilizamos 5 delas, as categorias referenciação, 

predicação, modificação, conexão e localização espaço-temporal, sintetizadas no 

quadro abaixo. 

  

 Quadro 1 – Categorias semânticas para análise da Rd 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: elaboração própria a partir de Queiroz (2013, p. 64-70) 

 

A referenciação, consoante Koch (2015, p. 64) é “[...] aquilo que designamos, 

representamos, sugerimos quando usamos um termo ou criamos uma situação discursiva 

referencial com essa finalidade”. A referenciação designa os chamados objetos do 

CATEGORIAS 
SEMÂNTICAS 
DE ANÁLISE 

Referenciação 
Diz respeito a toda entidade ou a todo objeto que é 
nomeado, designado quando se usa um determinado 
termo ou se cria qualquer situação discursiva. 

Predicação 
Está voltada para os processos verbais e para as relações 
predicativas dos enunciados. 

Modificação 
Apresenta as propriedades ou qualidades tanto dos 
referentes como das predicações, modificando-os. 

Conexão 

Envolve dois processos: a assimilação analógica, que pode 
ser desenvolvida por meio das metáforas e de outras 
figuras de linguagem, e os elementos de conexão que ligam 
os enunciados entre si. 

Localização 
espaço-temporal 

Diz respeito às circunstâncias de tempo e de espaço em que 
se desenvolvem os processos verbais. 
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discurso (coisas, objetos, sujeitos de ações, processos), os quais são os núcleos da 

configuração estrutural de frases e orações. Melhor dizendo, a referenciação é “[...] 

aquela que nomeia os participantes do processo da ação verbal.” (QUEIROZ, 2013, p. 

66). Em termos gramaticais, a referenciação se desdobra no uso de substantivos ou 

expressões nominais.  

 Como segunda categoria analítica trazemos a predicação, que “[...] remete tanto 

à operação de seleção dos predicados, isto é, à designação dos processos [...] (ações, 

estados, mudanças de estado etc.), como ao estabelecimento da relação predicativa no 

enunciado” (RODRIGUES; PASSEGGI; SILVA NETO, 2010, p. 175). Gramaticalmente, 

denominamos de predicados verbais ou nominais, ou seja, as ações e os processos 

desempenhados pelos referentes. 

 Por conseguinte, a categoria da modificação que, em um primeiro momento, fora 

intitulada de aspectualização por Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010). No entanto, 

desde Queiroz (2013) adotamos o termo modificação, tendo em vista que 

aspectualização é uma palavra que descreve um conceito convencional da gramática 

tradicional. Para que não houvesse uma confusão entre concepções terminológicas, 

Queiroz (2013) opta pelo léxico modificação e, de modo igual, seguimos esse 

posicionamento. 

A modificação, segundo Queiroz (2013), é considerada como os recursos 

linguístico-textuais empregados pelo locutor para caracterizar ou descrever os elementos 

referenciais de uma oração, bem como as ações verbais dos sujeitos da predicação. 

Sinteticamente, a categoria da modificação é uma operação textual “[...] que modifica 

tanto o referente como o predicado através de adjetivos, expressões adjetivais, verbos 

que indicam ações habituais ou funcionais equivalentes a propriedades ou atributos.” 

(LOPES, 2017, p. 61). 

Já a conexão, repercutirmos a fala de Queiroz (2017, p. 68), que a define da 

seguinte maneira: 

 

a conexão é um mecanismo de textualização que cria as isotopias do texto, 
articula os argumentos, os contra-argumentos, as explicações, as justificativas, o 
plano hipotético e as concessões que dão conta das construções dos enunciados 
ditos complexos, na formação da textualidade pelo locutor/produtor de texto. 
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A conexão cuida do estabelecimento de relações entre as unidades básicas 

formativas de enunciados, que culminam na sua estruturação e, ligados entre si, 

constituem as partes de um todo textual.  

Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010, p. 176) dizem que a categoria da conexão 

“[...] envolve dois processos: a assimilação analógica, que pode ser desenvolvida por 

meio das metáforas e de outras figuras de linguagem, e os elementos de conexão que 

ligam os enunciados entre si”. Isto é, a conexão se desmembra em dois outros processos: 

as relações de contiguidade, com os conectores linguísticos que, de acordo com Adam 

(2011, p. 179) “[...] entram numa classe de expressões [...] que reagrupa além de certas 

conjunções de coordenação [...], certas conjunções e locuções conjuntivas de 

subordinação [...] e grupos nominais ou proposicionais [...]”, e de analogia, por meio de 

“[...] assimilações e dissimilações analógicas (metáforas e demais figuras de linguagem 

desse tipo), bem como da comparação.” (LOPES, 2017, p. 61). 

E, por fim, o localizadores espaço-temporais. Inicialmente, Adam (2011, p. 181) 

delibera que esses localizadores são uma espécie de organizadores textuais que “[...] 

exercem o papel capital no balizamento dos planos textuais [...]”. Os organizadores 

espaciais e temporais, para o autor, demarcam, em último instância, a composição 

estrutural de um plano de texto. Entretanto, Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010, p. 

176) acreditam que esses organizadores respondem as perguntas “quando?” e “onde?”, 

indicando “[...] as circunstâncias espaço temporais nas quais se desenvolvem os 

processos e os participantes”. Sob uma perspectiva gramatical, podemos intuir os 

localizadores espaço-temporais como sendo a classe dos advérbios. 

No tópico 2.2 desenvolvido abaixo, trazemos uma discussão baseada em Orlandi 

(1987) e Maingueneau (2000) sobre o campo do discurso religioso. 

 

2.2 CARACTERIZANDO O DISCURSO RELIGIOSO 

 

Acreditamos que os discursos religiosos são manifestações linguareiras de um 

coletivo crente na existência de uma divindade que, ao ser idealizado como criador da 

vida e salvador do homem, se torna passível de reverência e adoração. Desse modo, 

podemos dizer que os sujeitos que se apresentam em uma situação dialógica, de 
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temática religiosa, são a própria entidade divina, encarnada nas vozes de seus 

interpretantes (padres, pastores etc.), e aqueles para quem se dirigem os seus 

ensinamentos, os adeptos da religião.  

É justamente o conceito de “sujeito” que Althusser (1974) põe como aspecto 

central em sua tese sobre como funciona as ideologias no interior das práticas discursivas 

e que Orlandi (1987) utiliza como parâmetro para caracterizar os discursos da esfera 

religiosa. Apesar de não adentrarmos, necessariamente, nessa discussão de Althusser 

(1974), trazemos a ideia de sujeito para, assim como Orlandi (1987), traçarmos um perfil 

dos discursos da ordem da religião, posto que, a nosso ver, o vínculo entre sujeitos de 

um discurso é uma determinante para se compreender a sua natureza ideológica e 

discursiva. 

 Para Althusser (1974), consoante Orlandi (1987), só existem ideologias por que 

existem os sujeitos, e suas práticas discursivas ocorrem somente através de ideologias. 

Depreendemos, então, que os envolvidos em uma atividade comunicativa denotam a 

presença de ideologias que funcionam enquanto engrenagens de suas ações. À vista 

disso, no discurso religioso, segundo essa autora, a figura divina se coloca como o Sujeito 

por excelência, autossuficiente e interpelante do outro como assujeitado, pois quem fala 

(Deus) detém da autoridade para submeter aqueles que ouvem os seus ensinamentos 

(fiéis).  

Essa é uma das características do discurso autoritário, conceituada por Orlandi 

(1987) de “reversibilidade”, traço constituinte tanto do discurso autoritário como do 

discurso polêmico e lúdico. A autora pondera que: 

 

Pela noção de reversibilidade, proponho não fixar de forma categórica o locutor 
no lugar do locutor e o ouvinte no lugar do ouvinte. Em minha perspectiva, esses 
pólos, esses lugares, não se definem em sua essência, mas quando referidos ao 
processo discursivo: um se define pelo outro, e, na sua relação, definem o espaço 
da discursividade. (ORLANDI, 1987, p. 239) 

 

 A definição do termo “reversibilidade” traduz o movimento inato das próprias 

relações interpessoais enredadas pela noção de diálogo: aquele que fala, se tornará, 

teoricamente, aquele que ouve, e assim sucessivamente. Em virtude disso, o que se 

entende por “reversibilidade” ganha força e se concretiza como um dos condicionadores 
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do discurso (ORLANDI, 1987). Contudo, Orlandi (1987, p. 239) deixa claro que “Isso [...] 

não significa que todo discurso se estabelece na harmonia dessa condição.”, como é no 

caso do discurso autoritário e religioso. Ainda que seja um dos controladores do discurso, 

a “reversibilidade” no discurso religioso aparece por intermédio da ilusão de sua 

permanência, projeta-se na crença daquele que supõe ter a liberdade de posicionamento.  

Analisemos como se realiza a “reversibilidade” em um discurso religioso, em 

contraposição ao que comumente acontece:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria 

 

Na imagem acima, vemos dois lados encenados por A e B. No canto esquerdo 

ilustramos a esquematização ideal do princípio da reversibilidade em um discurso 

comum: existem dois sujeitos (ambos com S maiúsculo) condicionados a uma 

circunstância dialógica, em que o sujeito na posição de locutor, inevitavelmente, 

desempenhará, em algum momento, a função de interlocutor. Em uma situação 

comunicativa habitual, os envolvidos se identificam hora como o detentor do turno de fala, 

hora como aquele que ouve, e vice-versa. Dessarte, constatamos a instauração de um 

fluxo dialógico-democrático. 

Não obstante, no discurso preponderantemente autoritário1 (lado B), como é o do 

tipo religioso analisado nesta pesquisa, há impregnado um desnivelamento de posições, 

 
1 Afirmamos que o discurso religioso é autoritário tendo em vista a ordem do diálogo estabelecido entre os 
agentes da comunicação, considerando o princípio da reversibilidade de Orlandi (1987). O enunciador e 
coenunciador, no discurso religioso, não trocam de papeis, o detentor da palavra sempre terá a posse do 

Sujeito I 

Sujeito II 

locutor 

interlocutor 

Lado A 

Sujeito I 

sujeito II 

locutor 

interlocutor 

Lado B 

Figura 7 – O princípio da reversibilidade no discurso religioso 
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em que perdura a figura de um Sujeito (com S maiúsculo) detentor da palavra (a figura 

divina personificada em doutrinas e ensinamentos proclamados na pregação de profetas, 

padres, pastores etc.) e um sujeito (com s minúsculo) resignado em seu estado de 

subordinação. A ilusão de um sujeito (com s minúsculo) que acredita ter voz e autonomia 

é o que regula a produção do discurso religioso, quando, na verdade, o sujeito que 

proclama a voz de Deus não tem a liberdade para alterá-la de nenhuma maneira, ele é 

“[...] como se fosse sem nunca ser.” (ORLANDI, 1987, p. 253).  

A assimetria entre as posições locutor/interlocutor e Sujeito/sujeito no discurso 

religioso enfatiza dualidades necessárias para preservar o domínio exercido pelas 

ideologias de uma determinada congregação religiosa sobre seus fiéis. Desse modo, 

Orlandi (1987, p. 243) nos apresenta as seguintes dicotomias que surgem das posições 

de poder estabelecidas entre os sujeitos de um discurso religioso:   

 

 Quadro 2 – Dualidades no discurso religioso 

  

 

 

 

 

 
 

Fonte: elaboração própria 

 

O desnivelamento percebido entre os sujeitos pertencentes ao discurso religioso 

manifesta o valor hierárquico que permeia essa relação dialogal, posto que “[...] os 

homens não podem ocupar o lugar do Locutor porque este é o lugar de Deus.” (ORLANDI, 

1987, p. 244).  

Como demonstrado no quadro acima, as dualidades reforçam a submissão do 

interlocutor (homem) ao locutor (Deus), opondo o que é do plano espiritual, imortal, 

infalível, eterno, infinito e todo-poderoso, logo, superior e provido de poder para dominar 

aquele que é do plano temporal, mortal, falível, efêmero, finito e que tem poder relativo. 

 
turno de fala, não permitindo um diálogo democrático com o outro, haja vista que a palavra divina é única 
e absoluta, impassível de alterações. Ademais, se admitirmos os conceitos de enunciador e coenunciador 
proclamados por Maingueneau (2004), classificados a partir do princípio da interatividade que ambos 
desenvolvem, é válido alegar que não existe um coenunciador no discurso religioso, mas, sobretudo, um 
destinatário, para o qual se é entregue a mensagem divina e, portanto, soberana. 

DEUS HOMEM 
Plano espiritual Plano temporal 

Imortal Mortal 
Infalível Falível 
Eterno Efêmero 
Infinito Finito 

Todo-poderoso Poder relativo 



 

 
 

44 
 

 

São essas dicotomias o estopim para o surgimento de outras, como a relação vida vs. 

morte que, na concepção de Wilson (2003, p. 155), “[...] estimula e engendra a carência 

humana: a necessidade de salvação para a vida eterna. Logo, não resta outra alternativa 

para a salvação, senão pela fé.”. A fé é um dos mecanismos modulares da ilusão da 

“reversibilidade”, detentora de uma inclinação excludente, atuando na separação entre 

trigo e joio, ou seja, os crentes dos não-crentes ou os fiéis dos não-fieis; dessa forma, 

pragmaticamente, “[...] para os que creem, o discurso religioso é uma promessa, para os 

que não creem é uma ameaça.” (ORLANDI, 1987, p. 250).  

Após termos apresentado algumas características inerentes ao discurso religioso, 

é preciso salientar que, assim como Adam (2011), apoiamo-nos em uma concepção de 

Análise do Discurso concebida por Dominique Maingueneau (2000, p. 5), a qual ele 

chama de uma teoria com “tendências francesas”. Consoante Maingueneau (2000, p. 05, 

grifos do autor): 

 

Ao falar em “tendências francesas”, remeto apenas a um certo estilo de análise 
do discurso, geralmente caracterizada pela referência a teorias da “enunciação”, 
pela preferência pelos discursos “institucionalizados” apreendidos em uma 
perspectiva macrossociológica, pelo interesse pela subjetividade e 
heterogeneidade discursivas (polifonia, dialogismo), pela ênfase dada à 
materialidade lingüística, pela tese do primado do interdiscurso. 

 

Ele esclarece que as “tendências francesas” dizem respeito aos procedimentos 

analíticos aplicados ao manejo do discurso/texto, nos quais é imprescindível a correlação 

analítica entre os fenômenos próprios da discursividade e da textualidade, além da inata 

e predominante natureza polifônica, dialógica e interdiscursiva dos discursos (o que não 

significa dizer, obrigatoriamente, que todo analista filiado à essa vertente priorize e adote 

plenamente esses mecanismos). 

No que se refere ao discurso religioso propriamente dito, Maingueneau (2000, p. 

6) o confere um caráter “auto” e “heteroconstituinte”: ele é, ao mesmo tempo, regulador 

de sua própria fundação, singularidades e regras, e parâmetro para criação de outros 

discursos. Maingueneau (2000) intitula esse aspecto fundante de archéion, palavra grega 

formada pelo elemento “arqué” que significa fonte, origem.  

Em razão de sua natureza fundante, os discursos constituintes atuam conferindo 

particularidades àqueles que emanam de sua gênese, o que chamamos de “inscrição”. 
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Uma inscrição “[...] segue exemplos e dá exemplo” (MAINGUENEAU, 2000, p. 8). A título 

de exemplificação, o corpus desta pesquisa é a Exortação apostólica pós-sinodal 

Christus Vivit, gênero derivado do discurso religioso que compartilha com os demais 

discursos dessa natureza “[...] um certo número de propriedades quanto as suas 

condições de emergência, de funcionamento e de circulação.” (MAINGUENEAU, 2000, 

p. 6). 

Maingueneau (2000, p. 8), por conseguinte, esclarece que uma inscrição “[...] é 

não tanto falar em próprio nome, mas seguir os traços de um Outro invisível, que associa 

os enunciadores modelos de seu posicionamento e, no limite, a presença daquela Fonte 

que funda o discurso constituinte [...]”. A Exortação apostólica pós-sinodal é um gênero 

discursivo que surge a partir da tradição originária do domínio do campo religioso, não 

sendo, em razão disso, autoconstituinte ou archéion de outros gêneros, a sua formação 

emerge da natureza do discurso constituinte que o ampara, inserida dentro de um escopo 

discursivo hierárquico quanto ao nível de aproximação de seu archéion. 

Sobre essa hierarquização instituída no interior dos discursos constituintes, 

Maingueneau (2000, p. 9) explica: 

 

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. 

 

É inevitável a instauração de classificações substancialmente hierárquicas dentro 

de um sistema heterogêneo. Talvez essa hierarquização atue no regimento 

organizacional da pluralidade de gêneros que irrompem de um discurso constituinte, 

segmentados em níveis de respeitabilidade à sua formação primeira.  

Maingueneau (2000) remete a ideia de “enunciados mais prestigiados do que 

outros” se referindo aqueles gêneros com maior importância ou mais próximos da fonte 

de seu discurso constituinte ou, sob um viés análogo, aos textos de um certo campo do 

conhecimento com ampla força de legitimação, isto é, capazes de virem a ser suporte da 

elaboração de outros. É por essa razão que a Bíblia sagrada, por exemplo, adquiriu o 

status de arquitexto para os discursos religiosos que se empenham em comentá-la, 

resumi-la e interpretá-la (MAINGUENEAU, 2000). Diante disso, é inegável que, entre os 
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documentos pontifícios da Igreja Católica Apostólica Romana, há uma classificação de 

acordo com o seu valor ideológico e aplicabilidade doutrinal nas esferas da Igreja. 

 Entretanto, é lícito nos questionar: que tipo de discurso é o constituinte? 

Maingueneau (2000, p. 9) responde à essa dúvida de modo claro e conciso, evidenciando 

que os discursos constituintes “[...] implicam uma certa função (fundar e não ser fundado 

por um outro discurso), um certo recorte de situações de comunicação de uma sociedade 

(há lugares, gêneros ligados a tais discursos constituintes) e um certo número de 

invariantes enunciativos.”. À vista disso, os discursos constituintes atravessam e são 

atravessados por propriedades que não se limitam apenas a uma única categoria, pois 

“[...] não se deixa[m] reduzir nem a uma grade estritamente linguística, nem a uma grade 

de ordem sociológica ou psicossociológica.” (MAINGUENEAU, 2000, p. 9).  

Em seguida, abordaremos o documento pontifício da Igreja Católica Apostólica 

Romana denominado de Exortação apostólica pós-sinodal, o qual classificamos como 

gênero discursivo, termo alcunhado por Bakhtin. 

 

2.3 EXORTAÇÃO APOSTÓLICA PÓS-SINODAL 

 

A linguagem é uma prática social ligada a todos campos da civilização humana e 

é por ela que agimos sobre o mundo (BAKHTIN, 2011). Essa ação ocorre através de 

enunciados simples e complexos, que sucedem desde as relações interpessoais comuns 

do dia a dia, a atividades mais elaboradas. Nessa perspectiva, Bakhtin (2011, p. 265) 

argumenta que “[...] a língua passa a integrar a vida através de enunciados concretos 

(que a realizam); e igualmente através de enunciados concretos que a vida entra na 

língua.”. Quando pensamos na palavra “vida”, nesse contexto, intuímos a ideia de uma 

existência consciente que desenvolve representações de si, a partir do regime de 

coletividade em que se encontra. A esse respeito, Bakhtin (2011, p. 262) ratifica: 

 

O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) 
concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da 
atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas e as 
finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo 
estilo da linguagem, [...] mas, acima de tudo, por sua construção composicional. 
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Ao dizer que a vida entra na língua, o autor reflete que é com e por meio de 

enunciados que a expressividade dessa existência coletiva toma forma, em que a 

sincronicidade vida + língua se dá em enunciados concretos. Ademais, esses enunciados 

se constituem em diversos nichos sociais que, inseridos em contextos condicionantes, 

refletem e refratam determinados interesses.  

A concepção de um enunciado pressupõe a operação conjunta entre conteúdos 

temáticos, estilo e estrutura composicional, visando a efetivação de finalidades daquele 

que o enuncia. Em virtude disso, “[...] cada campo de utilização da língua elabora seus 

tipos relativamente estáveis de enunciados [...]” (BAKHTIN, 2011, p. 262, grifos do autor), 

isto é, são os próprios campos sociais que designam os tipos de enunciados existentes 

que dispõem. A esses tipos de enunciados aplica-se a denominação gêneros do 

discurso2 ou gêneros discursivos (BAKHTIN, 2011; MAINGUENEAU, 2004) que, de 

acordo com Bakhtin (2011), fluem de uma fonte inesgotável, posto que a atividade 

humana é conduzida de maneira multifacetada e heterogênea. 

Com o propósito de não haver uma confusão terminológica entre tipos e gêneros 

de discurso, Maingueneau (2004) propõe uma diferenciação. Ele nos explica que “[...] os 

gêneros do discurso pertencem a diversos tipos de discurso associados a vastos setores 

de atividades social.” (MAINGUENEAU, 2004, p. 261, grifos do autor). Compreendemos 

que os tipos de discurso detêm de uma cadeia de gêneros de discurso, logo, o primeiro 

condiciona a natureza do segundo. Tomemos como exemplo a Exortação apostólica pós-

sinodal, esse texto é um gênero do discurso pertencente ao tipo discursivo do campo 

religioso. Outrossim, como bem destacado pelo autor, ambos (tipos e gêneros 

discursivos) estão interligados a um vasto setor de atividades sociais ou lugares 

institucionais (MAINGUENEAU, 2004). Em outras palavras e usando o exemplo anterior 

como referência, o gênero Exortação apostólica pós-sinodal pertence ao tipo do discurso 

religioso, parte integrante dos textos produzidos pela esfera religiosa ou da organização 

que os institui, a própria Igreja.  

 
2 Muito embora Bakhtin (2011) utilize o termo “gêneros do discurso”, tendo em vista a nossa filiação teórica 
com a Análise Textual dos Discursos de Adam (2011), preferimos a expressão “gêneros de discurso” e 
somente utilizamos a terminologia bakhtiniana quando nos referimos a um certo tipo de discurso, como, no 
nosso caso, o discurso religioso. Portanto, a Exortação Christus Vivit é um gênero do discurso religioso. 
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Tendo em vista a heterogeneidade dos gêneros de discurso e o problema que se 

enfrenta ao tentar definir a sua natureza, Bakhtin (2011) faz questão de ressaltar a 

importância de dividi-los, primordialmente, em duas categorias: os gêneros discursivos 

primários, que “[...] se formaram nas condições da comunicação discursiva imediata” e 

rotineira, e os gêneros discursivos secundários, que “[...] surgem nas condições de 

um convívio cultural mais complexo e relativamente muito desenvolvido e organizado [...]” 

(BAKHTIN, 2011, p. 263), como textos científicos, políticos e jurídicos. 

Com a intenção de reunir os aspectos gerais que definem a Exortação apostólica 

pós-sinodal enquanto gênero do discurso, pontuamos, no esquema a seguir, os traços 

inerentes ao conceito de gênero e também de discurso, colocados separadamente.  

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

Fonte: elaboração própria a partir de Maingueneau (2004) 

 

O gênero Exortação apostólica pós-sinodal é um texto que obedece ao 

condicionamento imposto pelo tipo de discurso o qual está vinculado (discurso religioso) 

e ao setor de atividade discursiva no qual se fixa (Igreja Católica Apostólica Romana). 

Seguindo a mesma linha de pensamento, esse gênero apresenta características 

GÊNERO DE DISCURSO 

Apresenta um conteúdo temático de caráter 
religioso e dogmático. 

Obedece a um estilo específico de construção 
textual, em que se presta reverência e 
obediência ao Deus católico mediante a 
citação constante de passagens bíblicas. 

Composto e organizado estruturalmente: 
• Contém um título (abrange a ideia geral 

do documento e é redigido em latim); 
• Divide-se em capítulos (cada capítulo 

subdivide-se em tópicos menores) e 
parágrafos numerados. 

Remete a um sujeito EU que se 
coloca como referência pessoal, 
temporária e espacial. 

Indica uma atitude/finalidade 
em relação ao coenunciador. 

Discurso contextualizado, sua 
elaboração geralmente sucede   
à reunião do Sínodo, cabendo ao 
Papa a decisão de produzi-la ou 
não. 

INSTITUÍDA PELA IGREJA 
CATÓLICA 

CAMPO RELIGIOSO 

EXORTAÇÃO APOSTÓLICA PÓS-SINODAL 

Figura 8 – Características do gênero discursivo Exortação apostólica pós-sinodal 
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intrínsecas e intransigentes: dificilmente haverá mudanças quanto ao estilo e ao caráter 

de seu conteúdo temático. Por ser umbilicalmente religioso, a constância de 

referenciamento à figura do Deus bíblico pode ser maior ou menor de Exortação para 

Exortação, contudo, acreditamos ser improvável alguma alteração nesse estilo de escrita, 

pois quem escreve (o Papa) é supostamente orientado pelas revelações divinas ou 

interpretações das palavras de Deus, verdades inequívocas e absolutas, unificadas no 

volume Bíblia sagrada, fundamento da práxis do cristianismo.  

É notório que a Exortação apostólica pós-sinodal se estrutura em moldes 

semelhantes aos da Bíblia, com apenas algumas diferenças. Na Bíblia, cada capítulo é 

segmentado em versículos, enquanto que no gênero Exortação apostólica pós-sinodal 

temos capítulos subdivididos em tópicos temáticos e fragmentados em parágrafos; os 

capítulos seguem uma ordem numérica crescente em algarismos romanos e os 

parágrafos cumprem a ordem do conjunto dos números naturais. Já os tópicos de cada 

capítulo são intitulados, todavia sem enumeração. Observe: 
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Fonte: Francisco (2019). Disponível em: 
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-

ap_20190325_christus-vivit.html. Acesso em: 02 mar. 2021 

 

O primeiro elemento de uma Exortação apostólica pós-sinodal é o seu título que, 

nesse caso, assume uma posição muito significativa. Quase toda Exortação apostólica 

pós-sinodal recebe uma identificação em latim, composta por duas palavras. Sobre as 

Exortações apostólicas pós-sinodais Christus Vivit (corpus da presente pesquisa) e 

Amoris Laetitia, por exemplo, esses léxicos, em suas formas abreviadas, servem como 

elementos de reconhecimento da Exortação que batiza, já que todo nome de uma 

Exortação é exclusivo, equivalente aos acrônimos dos livros bíblicos (Mateus = Mt; 

Marcos = Mc; Lucas = Lc etc.). Então, a Christus Vivit, ao ser citada em algum documento 

pontifício, passa a ser reconhecida pelas letras CV, e a Amoris Laetitia, AL. 

Capítulo sete e seu 
respectivo título 

Tópico 
temático 

Parágrafos 
enumerados 

Figura 9 – Recorte exemplar da estrutura de uma Exortação apostólica pós-sinodal 

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html
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Maingueneau (2004, p. 54) argumenta que “[...] não existe discurso senão 

contextualizado.”. O contexto, assim, não é somente o acontecimento onde se configura 

o discurso, mas, sobretudo, determinante de seu sentido, visto que um enunciado dito 

em contextos diferentes pode desvelar discursos distintos. 

Isso posto, uma Exortação apostólica pós-sinodal é um documento pontifício 

(dentre muitos outros) escrito pelo líder máximo dos poderes da Igreja católica, sujeito a 

um contexto específico de produção. A sua elaboração sucede a assembleia da Igreja 

Católica Apostólica Romana denominada de Sínodo dos Bispos3. Nas palavras de 

Francisco (2018, p. 1), “[...] o Sínodo dos Bispos é chamado, como qualquer outra 

instituição eclesial, a tornar-se progressivamente ‘um canal proporcionado mais à 

evangelização do mundo atual que à auto-preservação’”.  Portanto, Papa Francisco 

(2018) defende que desse encontro ministerial urge o dever da evangelização em 

detrimento da autopreservação da igreja, relativa ao avanço da sociedade. No entanto, 

ressaltamos a não obrigatoriedade do lançamento de uma Exortação após a assembleia 

dos bispos, é direito do Papa decidir se irá escrevê-la ou não, uma vez que um 

Documento Final pós-sínodo sempre é publicado, independentemente de uma possível 

Exortação.  

Concernente ao gênero Exortação apostólica pós-sinodal, Araújo (2017, p. 18) 

compreende que 

 

Na tradição da Igreja Católica, uma exortação apostólica é um documento do 
Papa destinado a orientar os fiéis sobre pontos da doutrina. Os temas das 
exortações apostólicas são escolhidos por uma necessidade de focar questões 
que circulam na sociedade e requerem uma posição da Igreja a seu respeito ou, 
ainda, que a Igreja sente uma necessidade de se contrapor aos discursos que 
circulam na sociedade sobre os quais ela defende ou rechaça. É pós-sinodal 
porque reúne as contribuições de bispos do mundo inteiro reunidos em 
assembleia, em Roma, a partir de uma pauta definida pelo Papa.    

 

 
3 “O Sínodo dos Bispos é uma assembleia de bispos os quais, escolhidos das diversas regiões do mundo, 
se reúnem em tempos determinados para favorecer a estreita união entre o Romano Pontífice e os mesmos 
bispos e para prestar ajuda com seu conselho ao Pontífice Romano na salvaguarda e incremento da fé e 
dos costumes, na observância e na consolidação da disciplina eclesiástica e também para estudar os 
problemas relativos à atividade da Igreja no mundo.” (PERGUNTAS frequentes sobre o Sínodo dos Bispos, 
2018. Disponível em: http://www.synod.va/content/synod2018/pt/perguntas-frequentes.html. Acesso em: 
28 fev. 2021. 

http://www.synod.va/content/synod2018/pt/perguntas-frequentes.html
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Partindo do pressuposto de que o discurso religioso tem um caráter pragmático 

(MELO, 2017), que busca adesão do outro e efetivação de suas intencionalidades, uma 

Exortação apostólica pós-sinodal surge da necessidade da Igreja Católica de propagar o 

seu ponto de vista acerca de discursos preponderantes em um dado momento histórico-

social. Isso ocorre de modo sugestivo, com o intuito de conduzir os seus fiéis ao caminho 

proposto na palavra divina, materializada nos textos bíblicos e interpretados pelos bispos 

reunidos no Sínodo. Por esse motivo que o Sínodo dos Bispos recebe uma temática 

escolhida pelo Papa que deverá ser pensada e discutida entre os escolhidos para a 

reunião. 

Conjecturamos, dessarte, que a dinâmica central de uma Exortação apostólica 

pós-sinodal, bem como do discurso religioso, consiste na interconexão entre três 

finalidades observadas por Melo (2017):  saber-saber (informação), saber-crer 

(persuasão) e, por último, fazer-fazer (incitação). Além de refletir e unificar um complexo 

de conhecimentos, no tocante ao assunto prescrito pelo Papa, à luz da bíblia sagrada e 

sob um contexto sócio-histórico específico, o objetivo de uma Exortação é persuadir e 

encorajar os católicos a agirem em conformidade às respostas encontradas no Sínodo, 

desenvolvidas transversalmente por ensinamentos teológicos e recomendações 

referentes aos dogmas da igreja e o comportamento esperado de um católico praticante, 

equivalente às cartas do apóstolo Paulo no novo testamento da Bíblia cristã.  

É inegável que, por fazer parte de um discurso constituinte (MAINGUENEAU, 

2000), a Exortação apostólica pós-sinodal e uma série de outros gêneros de discurso 

formam a lista de documentos pontifícios produzidos pelo Papa, dispostos 

hierarquicamente conforme a sua força de efetuação universal. A título de exemplo, de 

acordo com Aquino (2018)4, a Bula está em um patamar mais elevado do que a Encíclica. 

Apesar disso, cada texto papal tem a sua importância e função, sendo obrigação do fiel 

católico respeitá-lo e segui-lo.  

 
4 Texto online e sem paginação. Pode ser acessado no site da Editora Cléofas. Disponível em: 
https://cleofas.com.br/quais-os-documentos-que-o-papa-usa-e-qual-a-diferenca-entre-eles/. Acesso em: 2 
fev. 2021. 

https://cleofas.com.br/quais-os-documentos-que-o-papa-usa-e-qual-a-diferenca-entre-eles/
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A partir do site rosabiblica.com5, dispomos, logo abaixo, uma lista hierárquica dos 

documentos pontifícios da Igreja Católica Apostólica Romana. 

 

Quadro 3 – Classificação dos documentos pontifícios 

CLASSIFICAÇÃO DOCUMENTO 

1º Carta encíclica (doutrinal, exortatória, disciplinar) 

2º Epístola encíclica 

3º Constituição apostólica 

4º Exortação apostólica 

5º Carta apostólica 

6º Bula 

7º Motu proprio 
 

Fonte: elaboração própria a partir do site rosbiblica.com. Disponível em: 
https://web.archive.org/web/20120119072011/http://rosabiblica.com/M%20D%20DOCUMENTOS%20PO

NTIFICIOS.htmrchive.org). Acesso em: 2 mar. 2021 

 

O quadro acima ilustra a organização dos documentos pontifícios utilizados pelo 

Papa para exercer a sua autoridade perante os fiéis da Igreja. Distribuídos 

hierarquicamente, os 7 documentos propagam e representam as leis e dogmas da Igreja 

Católica Apostólica Romana. Dentre eles, temos a Exortação apostólica na quarta 

colocação; a Carta encíclica ocupa o espaço de principal documento papal, através do 

qual o Papa atua diretamente no equilíbrio e unicidade entre doutrina e vida eclesial, 

propondo “[...] orientações em situação difícil, [...] procurando sempre fortalecer a vida 

cristã do povo de Deus.” (AQUINO, 2018), e o Motu proprio está na última posição – texto 

sugerido e redigido pelo Papa pessoalmente, sem a invenção ou sugestão de outrem, 

servindo como uma espécie de decreto.  

Interpretamos, portanto, que a disposição classificatória dos textos pontifícios está 

atrelada ao seu modus operandi: se, por um lado, o Motu próprio cumpre os interesses 

pessoais do Papa para uma realidade específica, sem realmente estar ligado à uma 

execução universal, por outro lado, a Carta encíclica carrega um teor dogmático de 

caráter universal, isto é, comunica orientações endereçadas a todos os cantos da igreja 

no mundo e que devem ser postas em prática. 

 
5 De acordo com a seção “Quem somos” do site, rosabiblica é uma equipe de que busca “ler e divulgar a 
Bíblia à luz do Espírito Santo, conforme a Tradição e segundo o Magistério da Igreja.”. 

https://web.archive.org/web/20120119072011/http:/rosabiblica.com/M%20D%20DOCUMENTOS%20PONTIFICIOS.htmrchive.org)
https://web.archive.org/web/20120119072011/http:/rosabiblica.com/M%20D%20DOCUMENTOS%20PONTIFICIOS.htmrchive.org)
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 Tendo finalizado as discussões inerentes ao campo teórico no qual estamos 

filiados (2.1, 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.2.1), à caracterização dos discursos tipicamente religiosos 

(2.2) e à conceituação do gênero discursivo que materializa o pensamento do Papa 

Francisco no tocante ao assunto tratado no Sínodo de 2018 (2.3), em seguida, versamos 

aceca dos aspectos e procedimentos metodológicos que estruturam o trabalho 

investigativo engendrado nesta monografia. 
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Reservamos este espaço à exposição dos aspectos metodológicos que 

configuram a nossa pesquisa. Subdivido em quatro (4) subseções, objetivamos detalhar 

os desdobramentos referentes à análise da Exortação apostólica pós-sinodal Christus 

Vivit.  

Inicialmente, apresentamos os conceitos principais que delineiam a natureza desta 

pesquisa: qualitativa, documental, descritiva e interpretativista, na qual empregamos o 

ciclo de análise textual qualitativa de Moraes (2003), seguindo o método misto de análise. 

Na seção subsequente, evidenciamos a base de categorias que tornam viável o 

planejamento analítico que empreendemos e os processos pelos quais passamos no 

desenvolvimento da pesquisa. Depois, dispensamos um momento para falarmos sobre a 

Chritus Vivit, Exortação apostólica derivada da reunião do Sínodo dos Bispos acontecida 

em 2018, e o contexto histórico em que incorre a sua elaboração. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Inserida dentro do campo dos estudos da LT, este trabalho de pesquisa, apoiado 

nos postulados da ATD, com base em Adam (2011), é de natureza básica ou pura 

(PRODANOV; FREITAS, 2003; LAKATOS; MARCONI, 2003), pela qual objetivamos “[...] 

gerar conhecimentos novos úteis para o avanço da ciência sem aplicação prática 

prevista.” (PRODANOV; FREITAS, 2003, p. 51).  

 Do ponto de vista dos procedimentos utilizados para a coleta de dados, o 

classificamos como pesquisa documental. Consoante Gil (2002), a pesquisa documental 

lança mão de textos ricos em informação e que podem não ter passado pelo crivo 

analítico de um pesquisador, o que Calado e Ferreira (2005) chamam de fontes de dados 

brutos. Ainda segundo o mesmo autor, documentos são fontes oficiais de registro da 

história de “[...] órgãos públicos e instituições privadas, tais como associações científicas, 

igrejas, sindicatos, partidos políticos etc.” Acrescenta-se, ainda, “[...] documentos como 

cartas pessoais, diários, fotografias, gravações, memorandos, regulamentos, ofícios, 

boletins etc.” (GIL, 2002, p. 46). Daí surge o papel essencial do pesquisador, posto que 
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ele deve fazer recortes, interpretar e comparar o material para torná-lo utilizável 

(LAKATOS; MARCONI, 2003). André (2008) nos diz, dessa forma, que o pesquisador se 

torna um instrumento da pesquisa, tendo em vista a indissociabilidade entre a 

objetividade da pesquisa e a subjetividade do sujeito envolvido nesse processo 

(PRODANOV; FREITAS, 2003).  

 No que se refere ao corpus de investigação, constitui-se de 01 documento coletado 

dos arquivos do site oficial do Vaticano. Debruçamo-nos sobre o documento a partir de 

uma abordagem qualitativa que não se limita aos dados quantitativos como cerne 

investigativo, “[...] trabalha [sobretudo] com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores [...]” (MINAYO, 2013, p. 70). A abordagem qualitativa 

engloba técnicas de descrição e interpretação, visando compreender “[...] os 

componentes de um sistema complexo de significados.” (NEVES, 1996, p. 1). Dessa 

maneira, temos como aspecto principal da pesquisa qualitativa a sua natureza emergente 

e dinâmica, em vez de procedimentos pré-configurados e engessados (CRESWELL, 

2007).  

A fim de alcançarmos os objetivos propostos, sabendo que a ATD, por estabelecer 

uma relação entre descrição textual e interpretação discursiva, apresenta um regime de 

complementaridade analítica entre cotexto e contexto, empregamos à pesquisa um 

caráter descritivo e interpretativista.  

Concordamos com Moraes (2003, p. 203, grifos do autor) ao afirmar que “Não 

temos como sair da ‘prisão’ da linguagem e do discurso a partir dos quais falamos.”. Ao 

mesmo tempo em que estamos lendo ou descrevendo, do mesmo modo estamos 

interpretando e significando. No entanto, Moraes (2003) traz a ideia de descrição como 

uma proposta de expor o texto analisado baseado em uma perspectiva mais empírica: 

“Descrever é apresentar as categorias e subcategorias, fundamentando e validando 

essas descrições a partir de interlocuções empíricas ou ancoragem dos argumentos em 

informações retiradas dos textos.” (MORAES, 2003 p. 204). Outrossim, compreendemos 

o caráter interpretativista de nosso trabalho porque além de descrevermos e analisarmos 

os elementos textuais e discursivos que compõem o plano de texto do arquivo 

selecionado, interpretamos as Rd projetadas nos dizeres do Papa, pelas quais 

construímos novos sentidos, “[...] afastando-se do imediato e exercitando uma abstração 
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em relação às formas mais imediatas de leitura de significados [...]” (MORAES, 2003, p. 

204).  

Como procedimentos de análise do discurso, utilizamos o que Moraes (2003) 

denomina de ciclo de análise textual qualitativa, constituída por três etapas principais, 

são elas: a unitarização, a categorização e a comunicação. A unitarização, conforme o 

autor, é o processo de fragmentação do texto, no qual o pesquisador divide-o em partes 

analisáveis, correspondentes aos seus propósitos pré-estabelecidos. No nosso caso, 

além da seleção de fragmentos do texto, a partir da busca pelo léxico “juventude”, a 

unitarização nos fornece estratégias com relação à identificação dos elementos 

linguístico-textuais que compõem a estrutura composicional do corpus da pesquisa. 

O segundo momento é o da categorização, que Moraes (2003) define da seguinte 

maneira: categorizar, implica “[...] 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 [...]” (MORAES, 

2003, p. 191). Nesse sentido, a categorização das unidades de base advém da ATD, pela 

qual temos as categorias semântico-analíticas classificadas de referenciação, 

modificação, predicação, conexão e localização espaço-temporal, através das quais 

estruturamos e interpretamos as Rd contidas no discurso do Papa sobre o tema 

“juventude”.  

Com a análise textual qualitativa, o pesquisador produz o que se é chamado de 

metatextos, analisados e interpretados, assentados no texto fonte. Com isso, surge o 

terceiro momento, em que “[...] a intensa impregnação nos materiais da análise 

desencadeada pelos dois estágios anteriores possibilita a emergência de uma 

compreensão renovada do todo.” (MORAES, 2003, p. 191). As etapas anteriores de 

estudo do texto nos propiciam decifrar e comunicar com mais clareza e profundidade os 

sentidos impregnados nas Rd inerentes ao tema “juventude”, destaque da Exortação 

Christus Vivit do Papa Francisco.  

No que diz respeito ao método de análise, seguimos o método misto, conhecido 

como aquele que intersecciona o método dedutivo e o indutivo. O método dedutivo é o 

raciocínio básico que objetiva explicar o conteúdo das premissas, ou seja, parte de uma 

teoria geral para casos específicos (PRODANOV; FREITAS, 2003), enquanto que o 
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método indutivo tem a intenção de chegar a conclusões “[...] cujo conteúdo é muito mais 

amplo do que o das premissas nas quais se basearam.” (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 

86). A junção desses dois modos de interpretação dos dados significa dizer que partimos 

de um arcabouço teórico dado (ATD), provido de categorias e subcategorias definidas e 

orientadas para a análise das unidades recortadas da estrutura macrotextual. Não 

obstante, é indiscutível que a leitura do corpus nos possibilita a expansão desses 

procedimentos categóricos e de novos modos de organização e análises emergentes.  

No próximo item, demonstramos as categorias que nos orientaram na 

reconstrução e interpretação das Rd e a ordem dos procedimentos utilizados na análise 

do corpus. 

 

3.2 CATEGORIAS E PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

 

Tendo como premissa a seguinte citação, “[...] no momento em que o discurso é 

proferido pelo locutor são construídas representações/imagens através dos seus pré-

construídos e das suas interpretações” (ALMEIDA; QUEIROZ, 2016, p. 86), reiteramos 

que é através da percepção de, no mínimo, dois sujeitos culturalmente construídos que 

são elaboradas imagens em seus discursos, cumpridoras dos sentidos pertinentes aos 

objetivos que almejam realizar um no outro. Essa ação referencial se desenvolve a partir 

da tríade semântica do texto: representações discursivas de quem enuncia, de seu 

parceiro coenunciador e dos assuntos tratados no texto. Em virtude disso, nesta 

pesquisa, voltamo-nos ao nível semântico do texto e buscamos analisar as Rd da 

temática “juventude”, foco enunciativo da Exortação apostólica pós-sinodal Christus Vivit, 

escrita pelo Papa Francisco. 

Situamo-nos, teoricamente, no quadro teórico-metodológico da ATD, 

especialmente nos níveis 5 (estrutura composicional – focamos apenas na noção de 

plano de texto, atentando aos objetivos da monografia) e 6 (nível semântico – 

representação discursiva) do esquema 4 de Adam (2011, p. 61).  

Sucedemos a análise por intermédio das categorias semânticas referenciação, 

predicação, conexão e localizadores espaço-temporais, conceituadas por Rodrigues, 

Passeggi e Silva Neto (2010), e modificação, definida por Queiroz (2013). Para tanto, 
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dividimos o texto em unidades de base (MORAES, 2003), que Adam (2011) denomina 

de proposição-enunciado, e identificamos as Rd mais salientes e vitais para a 

composição dos sentidos e intenções subjacentes ao discurso coletado. Com os recortes 

e a reconstrução das Rd, analisamos as significações reverberadas das imagens 

presentes na Exortação apostólica pós-sinodal Christus Vivit, estabelecendo uma relação 

entre materialidade textual e abstração discursiva, a fim de compreendermos como se 

materializa a visão do enunciador, Papa Francisco, em relação a temática “juventude”, 

assunto central nesse documento.  

Sem perder de vista os objetivos traçados, elencamos, a seguir, as etapas de 

construção da pesquisa e análise dos dados:  

 

i) Em um primeiro momento, aprofundamo-nos teoricamente nos estudos da 

ATD, com base em Adam (2011); 

ii) Em um segundo momento, fizemos uma leitura pormenorizada do texto que 

compõe o corpus da pesquisa, a Exortação apostólica pós-sinodal Christus 

Vivit. Nessa etapa, selecionamos as proposições-enunciado onde são 

empregados os mecanismos linguístico-discursivos pelos quais é exequível a 

construção e interpretação das Rd do tema “juventude”; 

iii) Em uma terceira etapa, partimos para a descrição e interpretação da estrutura 

composicional do documento que integra o corpus, focalizando na percepção 

do plano de texto enquanto projeto estruturante da forma e do conteúdo 

discursivo dos dizeres do Papa; 

iv) Por último, analisamos as unidades textuais recortadas, nas quais 

depreendemos as Rd proeminentes do tema “juventude” no documento 

religioso escolhido, a Exortação apostólica pós-sinodal Christus Vivit. 

Recortamos e analisamos, portanto, 10 fragmentos do texto escrito pelo 

Pontífice, em que vemos o referente “juventude” na centralidade dos 

enunciados. 

 



 

 
 

60 
 

 

A seguir, contextualizamos a Exortação apostólica pós-sinodal Christus Vivit e 

falamos do processo sinodal, desenhado em uma linha de tempo, perpassado pelos 

acontecimentos que marcaram esse período e os textos que ali foram escritos. 

 

3.3 CHRISTUS VIVIT: CONHECENDO O CORPUS 

 

Para a realização desta pesquisa, primeiramente, fizemos a seleção de dois 

textos, de autores distintos, a saber: o Papa emérito Bento XVI e o atual Papa Francisco. 

Planejávamos contrapor a compreensão que esses dois sujeitos, por vezes 

ideologicamente assinalados por posicionamentos divergentes, tem a respeito de uma 

temática específica, sabendo que o primeiro é simpatizante de um pensamento 

conservador, paralelo ao segundo, adepto de ideais progressistas. Contudo, tendo em 

vista a extensão dos manuscritos e o tempo para o desenvolvimento do estudo, optamos 

por pesquisar as Rd que o Papa Francisco constrói sobre a juventude atual. Para isso, 

escolhemos o corpus a Exortação apostólica pós-sinodal Christus Vivit, último documento 

escrito que fecha o ciclo de debates provenientes da sucessão de eventos que marcaram 

o processo sinodal de 2018, tematizado de “Os jovens, a fé e o discernimento vocacional”.  

O acesso a esse manuscrito é totalmente aberto e gratuito às pessoas 

interessadas nas produções papais, disponível no site oficial do Vaticano6. Lá, é permitido 

consultar desde as notícias mais gerais sobre eventos realizados pelo Sumo Pontífice, 

até os textos completos já produzidos pela linhagem papal.  

A nossa preferência por essa Exortação se explica por considerarmos relevante o 

assunto principal que é discutido pelo Papa Francisco e por percebermos, com mais 

clareza, a expressão de um ponto de vista mais aberto à juventude moderna, simbolizada 

na concepção factual de uma juventude que vive uma história fortemente ligada às 

tecnologias digitais e que prefere liberdade e inovação de pensamento, em detrimento 

das doutrinas de uma religião. De outro modo, é de interesse do Papa Francisco tratar 

de acontecimentos que marcam essa geração, como o convívio socio-virtual 

experienciado em dispositivos comunicacionais online (redes sociais) e as 

consequências de seu uso desenfreado, e os movimentos migracionais que milhões de 

 
6 Disponível no endereço eletrônico: http://www.vatican.va/content/vatican/pt.html.   

http://www.vatican.va/content/vatican/pt.html
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pessoas se desafiam a enfrentar, em busca de paz e esperança em novas terras, muitas 

das quais são crianças e jovens. 

A Exortação apostólica pós-sinodal é um gênero do discurso religioso católico que 

se origina em um contexto típico, arranjado pela Igreja Católica Apostólica Romana para 

se pensar a respeito de discursos ideológicos de circulam em sociedade e que 

repercutem diretamente nos princípios e valores da Igreja. A sua divulgação sucede a 

uma conjuntura dialógica processada na ocasião de um Sínodo. No caso do Sínodo dos 

jovens de 2018, se reputarmos que o seu fechamento deveras aconteceu apenas com a 

publicação da Eaps-CV, teve a duração de dois anos e dois meses. Durante esse 

período, vários textos foram escritos e divulgados, alçados sob o mesmo viés ideológico-

discursivo. Assim, a Eaps-CV encerrou o espaço-temporal dedicado, sobretudo, à 

discussão acerca dos jovens, da fé e do discernimento vocacional, sendo o último texto, 

dessa série, assinado pelo Papa.  

No que se refere ao sujeito que a escreveu, com nome de batismo Jorge Mário 

Bergoglio, “Filho de imigrantes em terra de imigrados [...]” (GRIMALDI, 2018, p. 103), 

quando da votação e escolha para sentar-se na cadeira de Pedro e assumir o cargo mais 

alto da esfera católica, aos 76 anos, no dia 13 de março de 2013, decidiu chamar-se 

Francisco.  

O nome Francisco, assumido socialmente na condição de Papa, revela muito de 

si, bem como os lugares socioideológicos representados em sua assunção papal. Vian 

(2018) reforça a significação de sua preferência pelo nome Francisco e versa que ele 

inova em vários aspectos análogos. Ao ser eleito Papa, Bergoglio passa a ser o primeiro 

Papa 

 

[...] vindo de fora do mundo mediterrâneo, jamais há quase treze séculos havia 
sido escolhido de fora dos confins europeus, nunca havia sido eleito um jesuíta, 
e nunca um sucessor de Pedro havia assumido um nome que, mesmo não 
pertencendo originariamente à tradição cristã, comunica imediatamente, mesmo 
aos não católicos, a radicalidade evangélica evocada pelo santo de Assis [...] 
(VIAN, 2018, p. 8) 

 

Papa Francisco é o retrato de um Pontífice nunca antes visto. A começar pelo 

nome, ele é o primeiro Papa da história a colocar o pseudônimo Francisco à frente de 

sua jornada papal. De grande importância, o nome de um Papa, normalmente, retrata a 
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sua postura perante à Igreja. E o nome Francisco reverencia o frade italiano Giovanni di 

Pietro di Bernardone, mais conhecido como o São Francisco de Assis. 

A história de vida de Francisco de Assis é conhecida por sua abnegação material 

e entrega à caridade. Inspirado nos atos de Cristo, ele dedicava-se aos pobres e pregava 

uma fé pragmática, interpretando os valores religiosos pregados por Jesus à luz de uma 

prática social, em vez de uma filosofia teológica infrutífera e estagnada à reflexão 

intelectual. É perante esse legado que Bergoglio decide autonomear-se Francisco, 

refletindo a visão que demonstra ter do evangelho cristão, percebida em sua trajetória 

como arcebispo de Buenos Aires.  

Bergoglio atuava junto às comunidades carentes e periféricas de Buenos Aires, 

em bairros como o Villa 21 e Villa del Bajo Flores, onde desenvolvia trabalhos de 

acolhimento e recuperação de jovens tóxico-dependentes (cf. GRIMALDI, 2018; PIQUÉ, 

2014). Ele defendia que os pastores devem ter o mesmo cheiro das ovelhas, isto é, 

aqueles institucionalmente consagrados como arautos da palavra de Deus, devem sair 

“[...] ao encontro das periferias existenciais, ao resgate dos esquecidos, dos deserdados, 

aqueles que uma sociedade ‘anestesiada’ considera ‘descartáveis’”. (PIQUÉ, 2014, p. 

104). Dessa maneira, enquanto arcebispo daquela paróquia, apoiava “[...] especialmente 

os denominados curas villeros (padres das favelas) e o seu trabalho nos bairros pobres 

de Buenos Aires, com os mais pobres [...]”, resgatando a religiosidade desse povo que 

sofre os males de uma sociedade excludente (PIQUÉ, 2014, p. 104, grifos do autor). 

 Fora o fato de ser o primeiro jesuíta da história do catolicismo a se tornar Papa, 

Francisco é a personificação de uma outra parte da Igreja, tanto geograficamente, quanto 

ideologicamente. De um lado, ele vem de um país sem tradição nas seleções papais e 

fora das demarcações territoriais da Europa; descende de um continente que nunca antes 

havia tido um Bispo de suas terras na posse do papado e vivia em um hemisfério 

categorizado como subdesenvolvido. Por outro lado, representa a Igreja que simpatiza 

com um pensamento progressista, envolvido em questões sócio-políticas.  

 Sua afeição pelos movimentos sociais em defesa dos pobres é resultado do 

pensamento teológico que adota, em referência à filosofia de vida de São Francisco de 

Assis e em consonância com a perspectiva teológica surgida na década de 60, intitulada 
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de Teologia da Libertação7. Os valores defendidos pelo santo frade, e parte desse 

movimento sócio-eclesial, se concretizam na metodologia utilizada pelo Papa na 

produção da Eaps-CV, denominada de Discernimento Evangélico. Esse método, 

alcunhado pelo próprio Papa, remete ao método criado pelo Cardeal Joseph Léon 

Cardijn, oficialmente mencionado, pela primeira vez, em 1961, na Carta encíclica Mater 

et Magistra de João XXIII8. 

Longe de uma simplificação abstrata e vazia da complexidade que carrega o 

método de Cardijn, o conceituamos como a promulgação de três processos básicos para 

interpretação sintomática e operacional preventiva de problemáticas presentes em 

momentos sócio-histórico definidos, que seriam: ver, julgar e agir. Em contrapartida, o 

Papa Francisco renomeia essas etapas e aplica os termos reconhecer, interpretar e 

escolher.  

Trazemos abaixo uma definição teórica das etapas correspondentes aos métodos 

citados (Cardijn e discernimento), com base nos textos de Castelhano (2017) e no 

Instrumentum Laboris do Sínodo dos Bispos de 2018 sobre os jovens. Examinemos: 

 

Quadro 4 – Os métodos Cardijn e discernimento  

MÉTODO CARDIJN MÉTODO DISCERNIMENTO 

ver 

“Indica o abrir os olhos e perceber os objectos 
e as realidades que estão à nossa frente, 
vendo a realidade como ela é, tornando-nos 
sujeitos desse objecto. [...] [ou seja] Ver em 
profundidade as realidades que nos rodeiam 
com um olhar profundo e amplo como Jesus 
via, com um olhar que penetra, mas que não 
fere.” (CASTELHANO, 2017, p. 37-38) 

reconhecer 

“A primeira passagem é aquela do 
olhar à escuta. Requer prestar 
atenção à realidade. [...] Nesta 
primeira passagem a atenção 
focaliza-se a colher os traços 
característicos da realidade [...]” 
(SÍNODO DOS BISPOS, 2018b, p. 7) 

julgar 
“[...] é o acto pelo qual se avalia algo, é um 
juízo sobre uma qualidade que se atribui a 
alguém e que o qualifica. Em concreto, 

interpretar 
“O segundo passo é um retorno 
sobre o que foi reconhecido 
recorrendo a critérios de 

 
7 A Teologia da Libertação (TdL) foi um movimento religioso que ganhou destaque, sobretudo, na Igreja 
Católica. A TdL se refere a uma perspectiva teológica que engloba duas vertentes imprescindíveis à sua 
concepção: uma teologia da libertação, que acentua a ideia de uma libertação dos povos sujeitos às 
dominações sócio-política, ideológica, econômica, cultural etc., realizada por diferentes vieses; e uma 
libertação da teologia, que trata de “[...] libertar a teologia do que teve e tem de ‘justificação da dominação’ 
e colocá-la a serviço da libertação.” (AQUINO JÚNIOR, 2010, p. 41, grifos do autor). Desse modo, compete 
a TdL “[...] tanto [uma] ‘práxis teologal’ quanto [uma] ‘teoria teológica’; tanto o aspecto de ação 
transformadora que compete à Igreja, quanto sua intelecção mais aprofundada e elaborada. [A TdL] 
Designa, numa palavra, a Igreja libertadora. Seja considerada mais no que tem de ação transformadora, 
seja considerada mais no que tem de elaboração teórica, seja considerada em sua totalidade.”. (AQUINO 
JÚNIOR, 2010, p. 41, grifos do autor). 
8 Disponível em: http://www.vatican.va/content/john-xxiii/pt/encyclicals/documents/hf_j-
xxiii_enc_15051961_mater.html. Acesso em: 2 fev. 2021. 

http://www.vatican.va/content/john-xxiii/pt/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_15051961_mater.html
http://www.vatican.va/content/john-xxiii/pt/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_15051961_mater.html
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podemos dizer que o julgar vem depois do ver 
porque o clarifica, expressando o que se vê. 
(CASTELHANO, 2017, p. 38) 

interpretação e avaliação a partir de 
um olhar de fé.” 
(SÍNODO DOS BISPOS, 2018b, p. 8) 

agir 

“[...] este passo apresenta-se como uma 
conclusão lógica dos primeiros passos. Nele a 
análise da realidade operada no passo 
anterior, o Ver, em conjunto com o 
discernimento operado no passo do Julgar, 
feito a partir da reflexão teológica e bíblica, 
são orientados para a prática, [...] tendo como 
grande fim a transformação da realidade.” 
(CASTELHANO, 2017, p. 38) 

escolher 

“Trata-se, portanto, de uma 
avaliação operativa e uma 
verificação crítica [...]. Esta 
passagem poderá identificar onde é 
necessária uma intervenção de 
reforma, uma mudança das práticas 
eclesiais e pastorais para retirá-las 
do risco de cristalizar-se.” 
(SÍNODO DOS BISPOS, 2018b, p. 8) 

 

Fonte: elaboração própria baseada em Castelhano (2017) e no Instrumentum Laboris (2018b) 

 

É visível a simetria ideológica entre os métodos Cardijn e discernimento. O 

primeiro centraliza uma percepção da realidade e, a partir de avaliações clarificadas pelas 

análises prévias dos sujeitos e do contexto onde se inserem, intervém em função de uma 

transformação desses sujeitos e de sua realidade. O segundo, se firma, 

epistemologicamente, em um campo discursivo um tanto quanto diferente: reconhece os 

traços peculiares de uma sociedade, interpreta-os aos olhos da fé e opera uma tática de 

verificação, avaliação e possível renovação dos instrumentos e práticas pastorais, em 

procura, tal qual o método Cardijn, de uma reforma da realidade, e mais, de uma 

dinamicidade dos dogmas católicos, sem perder de vista seus valores religiosos.  

Com efeito, a Eaps-CV foi formulada sobre os pilares do discernimento, pelo qual 

Francisco “[...] presta atenção à realidade dos jovens de hoje, na diversidade de 

condições e contextos nos quais vivem.”, (SÍNODO DOS BISPOS, 2018b, p. 7), 

procurando entendê-la e interpretá-la aos olhos da fé para, finalmente, justificar a 

proposição de uma investida eclesial mais aberta e acolhedora do comportamento 

sonhador, audacioso e inovador do jovem moderno (FRANCISCO, 2019). 

Se quisermos compreender com um pouco mais de profundidade a Eaps-CV, 

precisamos retomar três conceitos básicos reformulados por Adam (2011), que são: 

Cotextualidade, Contexto e Cotexto. Adam (2011) nomeia de Cotextualidade os textos 

que se avizinham em um mesmo contexto enunciativo, sinalizando que “Todo texto tem 

uma existência inseparável de outros textos que trabalham na sua [...] unidade [...]”. 

(ADAM, 2011, p. 148-149). Ele reconhece que um texto não existe sozinho, mas surge 

conectado a outros, formando um todo coeso e coerente (ADAM, 2011). 
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Os dois últimos termos, segundo Adam (2011), precisam ser agrupados para que 

possamos interpretar enunciados concretos, ou seja, o cotexto, como a materialização 

de um discurso em unidades textuais contíguas, se agrega ao contexto sócio-histórico 

discursivo determinante da enunciação, formando o que ele batiza de co(n)texto. É 

preciso lembrar que o contexto (sem o “n” entre parênteses e comumente conhecido 

enquanto acontecimento extralinguístico) não pode ser acessado diretamente pelo 

analista, cabe a ele reconstruir as representações que são projetadas na forma textual 

dos discursos.  

Em virtude disso, inferimos que esses aspectos são engrenagens da textualidade 

que nos concedem estratégias para se analisar um texto concreto. Por isso, acreditamos 

ser indispensável consultar os outros textos que, em parceria com a Eaps-CV, moldam a 

unicidade do ideal proposto para o Sínodo de 2018. Dessa maneira, nos são igualmente 

úteis o processo sinodal e os documentos que lá foram escritos, ainda que não sejam 

analisados neste estudo monográfico.  

No tópico subsequente, nos reteremos a esboçar o percurso trilhado até a 

Assembleia Geral do Sínodo de 2018, do anúncio da matéria a ser analisada, em janeiro 

de 2017, à sua consumação, em outubro de 2018, episódios de extrema significação para 

a essência da Eaps-CV.  

 

3.3.1 O processo sinodal de 2018 e a Exortação apostólica pós-sinodal Christus 

Vivit 

 

Após uma leitura ampla e contextualmente situada do corpus investigado, 

constatamos que a Eaps-CV é um documento amarrado a textos que anteriormente foram 

produzidos em razão da organização do Sínodo dos Bispos, ocorrido em outubro de 

2018. Adam (2011) reputa o vocábulo cotextualidade à essa dependência textual, 

idealizada como propriedade de uma unidade coesiva e coerente da textualidade.  

Desse modo, entendemos que, para a ATD, uma abordagem discursiva se dá a 

partir dos “[...] dados externos [forças centrípetas,] 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 [...]”, aos dados internos 
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(forças centrífugas) que o confere estruturação e dinamicidade (ADAM, 2010, p. 97), isto 

é, uma análise co(n)textual de sentidos. 

Sabendo, pois, que Eaps-CV se entrelaça à uma série de eventos pré-sinodais9, é 

necessário esboçar uma linha de tempo dos episódios que demarcaram o processo 

sinodal por inteiro, demonstrada no gráfico 01. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria 

 

 Tendo em vista que o tema “juventude” foi amplamente explorado durante um 

período de 2 anos e 2 meses, em todos eventos que precederam e sucederam a 

Assembleia Geral do Sínodo, consideramos que a abertura do processo sinodal 

aconteceu em janeiro de 2017, ao ser divulgado o Documento Preparatório do Sínodo e 

uma carta escrita pessoalmente pelo Papa Francisco, endereçada a todos os jovens do 

mundo, e o seu desfecho em março de 2019, quando do anúncio oficial da Eaps-CV.  

 
9 Pretendendo não causar uma confusão entre os termos utilizados para se referir ao Sínodo explorado em 
nosso texto, é importante esclarecermos o que entendemos por “eventos ou acontecimentos pré-sinodais”, 
“processo sinodal” e “Sínodo de 2018”. Quando usamos a expressão “eventos ou acontecimentos pré-
sinodais”, nos referimos, especificamente, às reuniões, presididas pelo Papa, que antecederam a 
Assembleia Geral do Sínodo. Já o “processo sinodal”, apesar de também aludirmos a esses momentos, 
definimos como os debates realizados pela Igreja desde a divulgação do tema do Sínodo à publicação da 
Christus Vivit, ou seja, de janeiro de 2017 a março de 2019. E o “Sínodo de 2018”, fazemos menção à 
Assembleia Geral do Sínodo, ocorrida em outubro de 2018, sendo a concretização do processo sinodal. 

2017 2018 2019 

13 DE JANEIRO:  
divulgação do Documento 
Preparatório do Sínodo e 
de uma carta de Francisco 

direcionada aos jovens 

DE 11 A 15 DE SETEMBRO: 
Seminário Internacional 
sobre a Condição Juvenil 

DE 19 A 24 DE MARÇO: 
Reunião pré-sinodal 

8 DE MAIO:  
divulgação do 

Instrumentum Laboris 

DE 3 A 28 DE  
OUTUBRO: 
Assembleia  

Geral do Sínodo 

DE 22 A 27 DE JANEIRO: 
Jornada Mundial da 

Juventude no Panamá 

25 DE MARÇO: 
Anúncio oficial e  

publicação da Eaps-CV 

Figura 10 – Linha de tempo do processo sinodal 
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 Por conseguinte, na linha de tempo desenhada acima, o processo sinodal está 

segmentado em 7 acontecimentos que assinalam a sua completude temporal. Cada 

episódio narra uma etapa do percurso histórico delimitado pela Igreja para se pensar a 

respeito da juventude e da conjuntura social que a cerca. 

 Posicionando a Eaps-CV como principal destaque desse recorte temporal, temos 

revelado: a) um contexto enunciativo específico, e b) um contexto enunciativo geral. Por 

ser uma Exortação apostólica pós-sinodal, a Eaps-CV prenuncia que a sua publicação 

provém de uma reunião sinodal acontecida anteriormente (a). Ademais, ao fazermos uma 

busca mais aprofundada do momento histórico que marca a sua publicação, 

reconhecemos que a composição semântica e estrutural dessa Exortação é resultado de 

um encadeamento histórico-discursivo proveniente de textos lançados anteriormente, no 

decorrer do processo sinodal (b). Com isso, testemunhamos a concretização das forças 

centrípetas e centrífugas mencionadas por Adam (2010, 2011), em que a primeira 

configura os marcos contextuais que prescrevem a criação da Eaps-CV e a segunda, 

traduzido aqui pelo princípio da cotextualidade, delimita o seu conteúdo discursivo e 

contiguidade textual.  

 Voltando à linha do tempo do Sínodo de 2018, é significativo fazer menção aos 

manuscritos preparatórios do Instrumentum Laboris e basilares da Eaps-CV. 

Inicialmente, em 13 de janeiro de 2017, como texto introdutório, o Vaticano pública 

um Documento Preparatório (DP), através do qual “[...] tem início a fase da consulta de 

todo o Povo de Deus.” (SÍNODO DOS BISPOS, 2017, p. 3), direcionado aos Conselhos 

dos Hierarcas das Igrejas Orientais Católicas, às Conferências Episcopais, aos 

Dicastérios da Cúria Romana e à União dos Superiores-Gerais, e uma carta do Papa 

Francisco, destinada especialmente aos jovens. Já no final de 2017, houve a realização 

do Seminário Internacional sobre a Condição Juvenil (SICJ). Apesar de não termos um 

material escrito oriundo desse encontro, os debates empreendidos no SICJ contribuíram 

para a composição do texto norteador do Sínodo de 2018, o Instrumentum Laboris. 

No ano seguinte, entre os dias 19 e 24 de março, fora organizada uma Reunião 

Pré-sinodal, em Roma, no colégio Maria Mater Ecclesiae, em que participaram, 

presencialmente, mais de 300 jovens de 5 continentes, e por volta de outros 15 mil, 

através das redes sociais, das quais surgiu a redação de um Documento (D), em que se 
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resume os resultados obtidos desse diálogo entre Papa e juventude, “[...] destinado a 

direcionar os bispos a uma maior compreensão dos jovens; um instrumento de 

navegação para o próximo sínodo dos bispos [...]” (SÍNODO DOS BISPOS, 2018a, p. 

33). 

Da junção desses dois textos (DP e D), mais os contributos do SICJ e de um 

questionário online encaminhado aos jovens, traduzido para várias línguas, pelo qual a 

Igreja abriu espaço para ouvir os pontos de vista e as diferentes realidades da juventude 

mundial, nasceu o Instrumentum Laboris, no qual são distribuídos os temas principais 

para o andamento da reunião do Sínodo de 2018. De acordo com o texto oficial divulgado 

no site do Vaticano, o Instrumentum Laboris estrutura-se  

 

[...] em três partes [...], segundo o método de discernimento: a I parte, ligada ao 
verbo “reconhecer”, recolhe [...] momentos de escuta da realidade, fazendo um 
balanço da situação juvenil; a II Parte, orientada pelo verbo “interpretar”, oferece 
[...] algumas chaves de leitura sobre as questões decisivas apresentadas ao 
discernimento do Sínodo; a III Parte, com o objetivo de chegar a “escolher”, [...] 
recolhe diferentes elementos para ajudar os Padres Sinodais a tomar uma 
posição acerca das orientações e decisões a serem tomadas.” (SÍNODO DOS 
BISPOS, 2018b, p. 6)  

 

O método do discernimento de Francisco, à vista disso, fundamenta o Sínodo e 

regula os documentos escritos pelo santo padre. Reconhecer, interpretar e escolher 

fazem parte da estratégia que ele usa para, com o poder que a Igreja detém, tomar 

decisões ponderadas e assentadas em um mecanismo, ao mesmo tempo, de 

racionalização e de fé. 

Continuando, após a Assembleia Geral do Sínodo, acontecida entre os dias 3 e 28 

de outubro de 2018, um Documento Final foi elaborado, reunindo “[...] aquilo que os 

Padres sinodais reconheceram, interpretaram e decidiram, à luz da Palavra de Deus 

[sobre os jovens]” (SÍNODO DOS BISPOS, 2018c, p. 48). Destacamos, do mesmo modo, 

a Jornada Mundial da Juventude como uma extensão das reflexões que tomaram lugar 

na Assembleia Geral do Sínodo e, finalmente, o anúncio e publicação definitiva da Eaps-

CV.  

Concluindo, declaramos que a Eaps-CV, provida de um caráter mais popular e 

pessoal, conjuga os resultados obtidos da aplicação do método do discernimento durante 

o processo sinodal. Portanto, enquanto o Documento Final, assume a força e os aspectos 
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formais de uma espécie de legislação, “[...] oferecido ao Santo Padre [...] e também à 

Igreja inteira como fruto deste Sínodo. [...] [Sendo] um roteiro para orientar os próximos 

passos que a Igreja é chamada a dar.” (SÍNODO DOS BISPOS, 2018c, p. 2); e a Eaps-

CV, endereçada aos jovens e a todo o povo de Deus, fala diretamente para a juventude 

e sobre a juventude, concatenando a visão particular do Papa Francisco sobre a temática 

e as suas orientações acerca do tratamento que deve ser dado ao jovem e às ações 

pastorais ligadas à juventude que precisam de atualização. 
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4 DO PLANO DE TEXTO À REPRESENTAÇÃO DISCURSIVA 

 

 A partir das discussões teórico-metodológicas desenvolvidas nos capítulos 

anteriores, utilizamos os conceitos e aplicamos as categorias de análise do N5 (estrutura 

composicional) e do N6 (nível semântico) delimitadas por Adam, a saber, 

especificamente, o plano de texto e a representação discursiva. Inicialmente, debruçamo-

nos em uma exploração do corpus na perspectiva metodológica do plano de texto, 

empregado e desenvolvido em 4 modos de apresentação, sendo um deles construído 

com base no método discernimento de Francisco. Em seguida, analisamos e 

interpretamos os procedimentos linguístico-discursivos que efetivam as Rd sobre o tema 

“juventude”. 

 

4.1 DESENHANDO A MACROESTRUTURA TEXTUAL DA EXORTAÇÃO CHRISTUS 

VIVIT 

 

 Concordamos com Adam (2011) quando afirma que compreender um texto em sua 

plenitude é ser capaz de ultrapassar os limites das sequências e captar a figura, ou seja, 

não basta entendermos os significados que emanam de suas partes, mas, sobretudo, 

temos que interpretá-las como uma cadeia de ligações semânticas que moldam um todo 

textual. Esse todo textual, na visão de Adam (2011), estrutura o que chamamos de plano 

de texto. As partes de um plano de texto atuam em função de sua integridade, através 

de operações que, simultaneamente, segmentam e ligam as unidades que formam a sua 

estrutura composicional. 

A fim de alcançarmos os objetivos desta pesquisa, em direção a uma 

recomposição macrotextual do sentido da Eaps-CV, neste tópico, apresentamos 4 planos 

de textos distintos: partimos de uma visão ampla, de cunho demonstrativo dos 

componentes textuais da Eaps-CV e chegamos em um plano específico, pelo qual 

abordamos os discursos que fomentam a concepção de Papa Francisco sobre a temática 

juventude, nos valendo do discernimento, método que rege o seu papel de chefe da 

religião católica. 
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 Para começarmos, vejamos como está organizada a Eaps-CV, representada nas 

figuras 11 e 12 a seguir. Na primeira, exibimos os seus componentes iniciais (brasão do 

Vaticano, cabeçalho, sumário e introdução) e, na segunda, os últimos elementos que 

formam o seu plano de texto (desenvolvimento, conclusão e datação). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Francisco (2019) 

  

Na figura acima, observamos, inicialmente, no topo da página à esquerda, a marca 

do Vaticano em forma de brasão. Logo abaixo, temos o cabeçalho, em que estão 

dispostas as informações inerentes ao gênero que condiciona o documento escrito, o 

tema tratado, o remetente e o destinatário. Posteriormente, destaca-se o índice (que aqui 

denominamos de sumário), no qual estão listados os capítulos e subtópicos 

desenvolvidos no texto. E, por fim, no lado direito, uma introdução ao conteúdo abordado 

na Exortação, na qual Francisco explica de onde surgiu sua inspiração para redigir esse 

documento e para quem objetiva destiná-lo.  

Agora passemos à próxima figura: 

 

 

Brasão do 
Vaticano 

Cabeçalho 

Sumário 

Introdução 

Figura 11 – Páginas 1 e 3 recortadas da Eaps-CV 



 

 
 

72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Fonte: Francisco (2019) 

 

 Recortadas as páginas 4 e 67, nelas retratamos o início e o fim dos blocos textuais 

criados na Eaps-CV, a começar pela introdução, passando ao desenvolvimento de 

capítulos que, por sinal, recebem uma numeração romana sequencial e um título, e 

subtópicos, terminando com a conclusão e a datação do documento. Nessa Exortação, 

em específico, os capítulos são iniciados com uma prévia à ideia que será explanada no 

tópico em questão. Outrossim, dispomos de subtópicos temáticos, arranjados dentro de 

todo capítulo. Finalmente, o Papa encerra com um subtópico intitulado “E para concluir... 

um desejo”, pelo qual expressa os seus anseios no tocante ao relacionamento da 

juventude com a Igreja. 

A Eaps-CV está estruturada em torno de 299 parágrafos, da introdução à 

conclusão, seguindo a mesma tipificação bíblica: capítulos, subtópicos e versículos (que, 

nesse documento, são parágrafos). Por funcionarem como artigos exploratórios das 

doutrinas religiosas cristãs e por postularem os dogmas da fé católica, são organizados 

dessa maneira para facilitar a identificação de trechos de documentos produzidos pela 

cúria romana ao serem mencionados em futuras publicações. Por essa razão, identifica-

se uma Exortação apostólica pelo termo em latim que a nomeia e, ao ser citada, codifica-

Tópico 
temático 

Capítulo I e seu  
respectivo título 

Conclusão 

Parágrafos 
enumerados 

Datação 

Figura 12 – Páginas 4 e 67 recortadas da Eaps-CV 
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se o referente da citação obedecendo a regra de abreviação do nome, seguida do número 

do parágrafo referido. Exemplo: Chistus Vivit, parágrafo 23, torna-se CV, n. 23.  

Reunindo os elementos exibidos acima, constatamos que o plano de texto da 

Eaps-CV é formado por cabeçalho, sumário, introdução, desenvolvimento (capítulos e 

subtópicos), conclusão e datação, junto da assinatura do Papa, validando o que foi dito. 

Sabendo que o gênero Exortação apostólica é uma espécie de carta, atribuímos o 

aspecto convencional ou fixo ao seu plano de texto, pois constatamos que as mesmas 

caraterísticas atribuídas por Adam (2011) à análise da estrutura composicional da carta 

de Corneille e Colbert são perceptíveis no plano da Eaps-CV. O teórico Suíço ratifica que, 

embora a carta possa ser escrita de diversas maneiras, é inegável a constância de certos 

itens, tais como: o contato inicial com o destinatário – no caso da Eaps-CV, se deu no 

cabeçalho, quando do endereçamento da Exortação aos jovens e a todo o povo de Deus 

–, a apresentação e o desenvolvimento do assunto, e a conclusão. O primeiro e o último 

aspecto, segundo o autor, podem ser expandidos em elementos peritextuais, vistos na 

Eaps-CV como o brasão do Vaticano e a datação no final do texto. 

Feita essa breve amostragem e descrição, baseados em Adam (2011), 

esquematizamos o primeiro plano de texto para Eaps-CV, reunindo os segmentos 

apontados anteriormente. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria 

 

 A Eaps-CV possui dois conjuntos moduladores distintos em seu plano de texto: os 

elementos peritextuais – reunidos em cabeçalho <1>, sumário <2> e datação <6> –, e os 

blocos de textos – agrupados em introdução <3>, desenvolvimento <4> e conclusão <5>. 

Figura 13 – Plano de texto I (PdeT-I)  

< 1 > < 2 > < 3 > < 4 > < 5 > < 6 > 

Cabeçalho Sumário          Introdução Desenvolvimento Conclusão Datação 

 

 

 

 

Tipo de documento, 
tema, remetente  

e destinatário 

Disposição  
dos capítulos  
e subtópicos 

 

Cristo vive  
(introdução ao assunto 

e apresentação dos 
destinatários)  

Capítulos e 
subtópicos 

Desejo final Local e data 
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Os elementos peritextuais delimitam as fronteiras dos blocos textuais que introduzem, 

desenvolvem e concluem o objeto do discurso.  

Os índices <3> e <5> chamamos de zonas discursivas de transição, e atuam como 

segmentos fáticos (ADAM, 2011), que anunciam e interpelam os interlocutores, apesar 

de que em <4>, vez ou outra, o Papa, do mesmo modo, fala diretamente aos seus 

destinatários, convidando-os à reflexão e ao diálogo. Adam (2011) nos diz que, nessas 

partes do plano de texto (<3> e <5>), normalmente, o locutor tentar suscitar o que ele 

qualifica de “elementos patéticos”, com a intenção de conduzir o interlocutor no curso 

argumentativo que será estabelecido no texto (<4>), e convencê-lo de sua proposição 

discursiva. E assim Francisco o faz.  

 Na introdução (<3>), intitulada de Cristo Vive, os parágrafos de número 1 e 2 

clarificam o assunto principal que será desenvolvido nos capítulos que seguem. Cristo 

vive, destaca Francisco na primeira linha do parágrafo 1, e Ele é a juventude mais bela, 

transvestida de esperança e força. Independentemente do distanciamento entre Jesus e, 

nessa Exortação, o jovem, Ele está disposto a acolhê-lo na tristeza ou quando surgir as 

dúvidas e o medo do fracasso, pois Ele é vida e, de acordo com o Papa, o quer vivo. 

A sua estratégia argumentativa é enviesada, primeiro, pela análise do contexto e, 

segundo, pela oferta de uma possível resposta que o mundo não possui para as suas 

complicações. Desse modo, ele perscruta os anseios típicos de um jovem e tenta 

convencê-lo com base no despertar de emoções específicas, ligadas à essas 

preocupações. Então, como a juventude é um período de amadurecimento e indecisões, 

o Papa elucida que Jesus oferece conforto e esperança quando das incertezas da vida. 

Contudo, tendo em mente a semântica global do texto, ele deixa escapar que as 

necessidades referidas (CV, n. 2) são, igualmente, as próprias da Igreja, mostrando, 

desse modo, uma fragilidade tanto da juventude atual quanto da instituição religiosa que 

comanda. 

Já na conclusão (<5>), o Pontífice alega que estará feliz quando ver a juventude 

correr à procura de Jesus, porque a Igreja precisa dos jovens para evoluir (“A Igreja 

precisa do vosso ímpeto, das vossas intuições, da vossa fé. E quando chegarem aonde 

nós ainda não chegamos, tenham paciência para esperar por nós.” (CV, n. 299)) e os 

jovens precisam de Jesus para ter vitalidade, confiança e ânimo. 
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Esses são dois dos pontos mais salientes na Eaps-CV: Jesus quer ser um amigo 

e pretende ajudá-los na maturação do discernimento, e a Igreja almeja criar uma maior 

afinidade, pois carece de mudanças, que eles podem proporcionar, e de redenção dos 

abusos cometidos por consagrados, o que os levou a se afastarem da Igreja (CV, n. 40).  

Considerando os dizeres do Papa, entendemos que a união entre Jesus e 

juventude é a fórmula ideal para a recuperação de uma Igreja que corre o risco de 

estagnar-se no tempo e, consequentemente, perder os seus fiéis, posto que a sociedade 

mudou e a Igreja precisa encontrar as melhores formas de adaptação, sem perder de 

vista os seus ideais (CV, n. 102). 

 A título de ilustração, as partes correspondentes aos índices <3> e <4> estão 

sistematizadas em 9 capítulos, 49 subtópicos e 299 parágrafos, os quais se encontram 

distribuídos no quadro seguinte, afora os componentes <1>, <2>, <5> e <6>. 

 

Quadro 5 – Plano de texto II (PdeT-II) 

Nº PARTES QUE COMPÕEM O PLANO DE TEXTO DA EAPS-CV 

1 CABEÇALHO Tipo de documento, tema, remetente e destinatário 

2 INTRODUÇÃO Cristo vive (introdução ao assunto e apresentação dos destinatários) 

3 
SUMÁRIO E 

DESENVOLVIMENTO 

CAPÍTULOS SUBTÓPICOS PARÁGRAFOS 
Capítulo I 

QUE DIZ A PALAVRA DE 
DEUS SOBRE OS JOVENS? 

No Antigo Testamento 
No Novo Testamento 

[5-11] 
[12-21] 

Capítulo II 
JESUS CRISTO SEMPRE JOVEM 

A juventude de Jesus 
A sua juventude ilumina-nos 
A juventude da Igreja 
Uma Igreja que se deixa renovar 
Uma Igreja atenta aos sinais dos tempos 
Maria, a jovem de Nazaré 
Jovens santos 

[23-29] 
[30-33] 

[34] 
[35-38] 
[39-42] 
[43-48] 
[49-63] 

Capítulo III 
VÓS SOIS O AGORA DE DEUS 

Em positivo 
Muitas juventudes 
Algumas coisas que sucedem aos jovens 
Jovens dum mundo em crise 
Desejos, feridas e buscas 
O ambiente digital 
Os migrantes como paradigma do nosso tempo 
Acabar com todas formas de abuso 
Há uma via de saída 

[65-67] 
[68-70] 

[71] 
[72-80] 
[80-85] 
[86-90] 
[91-94] 

[95-102] 
[103-110] 

Capítulo IV 
O GRANDE ANÚNCIO 

PARA TODOS OS JOVENS 

Um Deus que é amor 
Cristo salva-te 
Ele vive! 
O Espírito dá vida 

[112-117] 
[118-123] 
[124-129] 
[130-133] 

Capítulo V 
PERCURSOS DE JUVENTUDE 

Tempo de sonhos e opções 
A vontade de viver e experimentar 
Na amizade de Cristo 
O crescimento e a maturação 
Percursos de fraternidade 
Jovens comprometidos 
Missionários corajosos 

[136-143] 
[144-149] 
[150-157] 
[158-162] 
[163-167] 
[168-174] 
[175-178] 

Capítulo VI 
JOVENS COM RAÍZES 

Que não te arranquem da terra 
A tua relação com os idosos 
Sonhos e visões 
Arriscar juntos 

[180-186] 
[187-191] 
[192-197] 
[198-201] 

Capítulo VII Uma pastoral sinodal [203-208] 
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A PASTORAL DOS JOVENS Grandes linhas de ação 
Ambientes adequados 
A pastoral das instituições educacionais 
Diferentes áreas de desenvolvimento pastoral 
Uma pastoral juvenil popular 
Sempre missionários 
O acompanhamento pelos adultos 

[209-215] 
[216-220] 
[221-223] 
[224-229] 
[230-238] 
[239-241] 
[242-247] 

Capítulo VIII 
A VOCAÇÃO 

A chamada à amizade com Ele 
Ser para os outros 
O amor e a família 
O trabalho 
Vocações para uma consagração especial 

[250-252] 
[253-258] 
[259-267] 
[268-273] 
[274-277] 

Capítulo IX 
O DISCERNIMENTO 

Como discernir a tua vocação 
A chamada do Amigo 
Escuta e acompanhamento 

[283-286] 
[287-290] 
[291-298] 

4 CONCLUSÃO E para concluir... um desejo [299] 

5 DATAÇÃO Local, data e, posteriormente, assinatura do remetente 
 

Fonte: elaboração própria 

 

O PdeT-II reúne, de um ponto focal dilatado e genérico, a integridade 

organizacional da Eaps-CV. Arranjado em 5 linhas, o PdeT-II se diferencia do PdeT-I por 

expandir o conteúdo de seus elementos, além de trazermos os índices <2> e <3> 

agrupados, já que ambos, ao simplificar e listar os componentes inerentes ao 

desenvolvimento do texto, indicam os 9 capítulos, 49 subtópicos e 299 parágrafos do 

corpus. No PdeT-II, é possível verificar: (i) a nomeação capitular e subtópica e (ii) os 

números paragráficos concernentes aos capítulos e subtópicos, o que pensamos 

prenunciar o conteúdo do plano de texto subsequente. 

O plano de texto, em nossa concepção, extrapola os limites impostos pelas 

operações de segmentação e ligação. Defendemos que as suas partes denotam a rede 

argumentativa que permeia o texto em serventia da defesa de uma ou mais teses 

(FONSECA, 2020). Assim, analisar o plano de texto se configura como um recurso de 

aprofundamento analítico, tanto no que se refere à percepção da plenitude textual, quanto 

da correspondência argumentativa e semântica estabelecida pelas sequências que o 

integra. Por isso, no plano de texto III (PdeT-III) esquematizado abaixo, procuramos 

sintetizar o conteúdo referencial dos 9 capítulos da Eaps-CV. Analisemos: 

 

Quadro 6 – Plano de texto III (PdeT-III) 

CAPÍTULOS SÍNTESE 

Capítulo I 
QUE DIZ A PALAVRA DE 

DEUS SOBRE OS 
JOVENS? 

O Papa cita uma serie de jovens bíblicos, do novo ao velho testamento, que apresentam aspectos 
semelhantes à juventude atual. Além disso, enfatiza o respeito que a juventude deve ter para com 
os mais velhos. 

- “Salomão, quando teve que suceder seu pai, sentiu-se perdido [...]. No entanto, a audácia da 
juventude o levou a pedir a Deus sabedoria [...]” (CV, n. 10) 
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- “O evangelho também nos fala de cinco jovens prudentes, que estavam preparadas e atentas, 
enquanto outras cinco viviam distraídas e adormecidas [...]” (CV, n. 19) 

- “No entanto [...], aos jovens se recomenda: ‘Sede submissos aos anciãos.’” (CV, n. 16) 

Capítulo II 
JESUS CRISTO  

SEMPRE JOVEM 

Jesus é colocado como a verdadeira juventude, capaz de dar vida plena e renovação aqueles que 
com Ele anda. Francisco faz questão de mencionar certos problemas que a Igreja tem enfrentado 
e que, para solucioná-los, é preciso abraçar a juventude de Jesus e trazer o jovem à Igreja, para 
realizar a sua missão e se aliar nesse processo de redenção. Por fim, o Papa cita a história de vida 
de Maria, mãe de Jesus, como exemplo que a Igreja deve copiar, e salienta a missão que muitos 
jovens santos realizaram, como Jesus, modelo a ser seguido pela a juventude moderna. 

- “Ele [, Jesus,] é a verdadeira juventude de um mundo envelhecido, e também é a juventude de 
um universo que espera com ‘dores de parto’ [...]” (CV, n. 32) 

- “São precisamente os jovens que podem ajudá-la [, a Igreja,] a se manter jovem, a não cair na 
corrupção, a não se acomodar [...]” (CV, n. 37) 

- “Dela [, Maria,] aprendemos a dizer ‘sim’ com teimosia, paciência e criatividade daqueles que 
não se encolhem e voltam a começar.” (CV, n. 45) 

- “São Francisco de Assis, sendo muito jovem e cheio de sonhos, escutou o chamado de Jesus 
para ser pobre como Ele e restaurar a Igreja com o seu testemunho.” (CV, n. 52) 

Capítulo III 
VÓS SOIS O  

AGORA DE DEUS 

- “Como são os jovens e hoje e o que eles sentem agora?” (CV, n 64) 
Nesse capítulo, o Papa apresenta uma síntese dos contributos dos jovens que responderem ao 
questionário online do Sínodo de 2018, e traça um perfil da juventude atual. Aqui, Francisco trata 
das diferentes realidades contextuais em que vivem os jovens; jovens expostos ao sofrimento e 
manipulação; jovens que vivem em contextos de guerra; jovens violentados de inúmeras maneiras: 
sequestros, extorsão, crime organizado, tráfico de pessoas, escravidão e exploração sexual, 
estupros de guerra etc.; jovens sem oportunidades e que se embrenham na marginalidade; jovens 
ideologizados por grupos políticos ou poderes econômicos; jovens excluídos por motivos religiosos, 
étnicos ou econômicos. Ademais, Francisco não deixa escapar o fato de que vivemos em uma era 
digital, ressalta o problema dos movimentos migratórios forçosos e os abusos sexuais praticados 
dentro da Igreja. 

Capítulo IV 
O GRANDE ANÚNCIO 

PARA TODOS OS 
JOVENS 

O Papa faz o anúncio de três verdades fundamentais da fé cristã: (i) Deus é amor, (ii) Cristo salva e 
(iii) Ele vive. A terceira verdade cristã nomeia a Exortação apostólica pós-sinodal em análise. Dessa 
maneira, Francisco assevera ao jovem sobre o amor divino e que, independentemente de quem 
seja, está disposto sustenta-lo e dá-lo liberdade. Através dessa liberdade é possível salvar-se do 
pecado e da culpa, pois Cristo vive e quer dar vida a quem é seu amigo. 

- “Nunca duvides, apesar do que te aconteça na vida. Em qualquer circunstância, és infinitamente 
amado.” (CV, n. 112) 

- “Ele nos perdoa e nos liberta gratuitamente.” (CV, n. 121) 
- “Se Ele vive, então poderá estar presente em tua vida, em cada momento [...]. Assim, nunca 

mais haverá solidão nem abandono.” (CV, n. 125) 

Capítulo V 
PERCURSOS  

DE JUVENTUDE 

Ele trata a juventude como um tempo onde se percorre caminhos de amadurecimento e 
desenvolvimento da personalidade, lugar de experienciar novidades e de desenhar sonhos. Além 
disso, encoraja a juventude a ser autêntica e “nadar contra a corrente” (cf. CV, n. 176), sendo 
amigos e arautos do amor de Cristo; aconselha a viver intensamente, porém com responsabilidade, 
a ir além dos grupos de amizades mais próximas e se prestarem ao serviço comunitário, em busca 
de transformar a realidade em que vive. 

- “A juventude, fase do desenvolvimento da personalidade, está marcada por sonhos que vão 
tomando corpo [...], por tentativas e experimentações, por escolhas que constroem 
gradualmente um projeto de vida.” (CV, n. 137) 

- “Mas, acima de tudo, de um jeito ou de outro, sejam lutadores pelo bem comum, sejam 
servidores dos pobres, sejam protagonistas da revolução da caridade [...].” (CV, n. 174) 

Capítulo VI 
JOVENS COM RAÍZES 

É neste ponto em que Francisco demonstra preocupação com o desenraizamento juvenil, uma vez 
que acredita que a sociedade atual estimula uma rejeição ao que é tradição e histórico, em função 
do novo e do belo superficial. O Papa defende que não se deve permitir uma ruptura entre 
gerações, pois a cultura dos mais velhos (nesse caso, as tradições religiosas) são as raízes que darão 
forças quando as trilhas incertas do futuro trouxerem adversidades. 

- “Se caminharmos juntos, jovens e anciãos, poderemos estar bem enraizados no presente e, a 
partir daqui, frequentar o passado e o futuro: frequentar o passado para aprender com a 
história e curar as feridas [...]; frequentar o futuro para alimentar o entusiasmo, fazer germinar 
sonhos [...].” (CV, n. 199) 
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Capítulo VII 
A PASTORAL DOS 

JOVENS 

Papa Francisco inicia afirmando que a sociedade mudou e é necessário que as pastorais juvenis 
também sofram alterações. É preciso dar ouvidos à voz da juventude e prepará-los à proclamação 
do amor de Cristo, pois as pastorais atuais são insuficientes para suprir as inquietações do jovem 
moderno. Conquanto, a estratégia é unificar as práticas antigas que dão resultados às novas 
metodologias desenvolvidas. Desse modo, Francisco coloca a diversidade como fator determinante 
da evangelização, em que urge a criação de uma Pastoral Popular, umbilicalmente missionária, já 
que a heterogeneidade juvenil é evidente: existem aqueles que gostam da intimidade com Deus, 
em oposição a outros que aproveitam as datas festivas da Igreja; há jovens engajados em questões 
sociais ou movimentos artísticos, que gostam de esportes ou são comprometidos com o cuidado 
ao meio ambiente etc. 

- “No Sínodo, apareceram muitas propostas orientadas a renovar a Pastoral Juvenil e a libertá-la 
de esquemas que já não são eficazes porque não entram em diálogo com a cultura atual dos 
jovens.” (CV, n. 208) 

- “Consiste em uma pastoral mais ampla e flexível que estimule [...] essas lideranças naturais [...]. 
Trata-se, antes de tudo, de não colocar tantos obstáculos, normas, controles e estruturas 
obrigatórias a esses jovens fiéis [...]. Somente se há de acompanha-los e encorajá-los [...].” (CV, 
n. 230). 

Capítulo VIII 
A VOCAÇÃO 

Francisco argumenta que o mundo oferece superficialidades que nos distraem, enquanto que Deus 
entrega sentido e salvação. Por esse motivo, incentiva ao jovem criar laços de amizade com Jesus, 
já que Ele dá vida eterna e amor gratuito. Outrossim, conclama que todos são criados com um 
propósito para a glória de Deus. Portanto, na formação pastoral e espiritual, é vital o despertar da 
vocação de cada indivíduo. E, para Francisco, a vocação de Deus é, fundamentalmente, usar as 
habilidades individuais para servir ao próximo. 

- “[...] receberás muitas propostas maquiadas que parecem belas e intensas, embora com o 
tempo te deixarão vazio, cansado e só.” (CV, n. 277) 

- “O fundamental é discernir e descobrir que o que Jesus quer de cada jovem é, antes de tudo, 
sua amizade.” (CV, n. 250) 

- “Somos chamados pelo Senhor para participar de sua obra criadora, prestando nossa 
contribuição para o bem comum a partir das capacidades que recebemos.” (CV, n. 253) 

Capítulo IX 
O DISCERNIMENTO 

Francisco exorta que é importante o jovem formar uma consciência maturada em Cristo, e abrir 
espaço para um discernimento profundo e fiel a Deus. Por meio desse discernimento ele poderá 
entender a própria vocação, ao se perguntar sobre o mundo, o outro e a Igreja, considerando a sua 
contribuição e propósito. Outro enfoque dado por é o da atuação direta empreendida por 
sacerdotes ou pessoas religiosas em relação ao atendimento do jovem. O Papa aconselha escutar 
a juventude a partir de 3 sensibilidades ou atenções: (i) atenção à pessoa que se revela nas palavras 
professadas; (ii) ouvir e discernir o que é graça divina e/ou tentação mundana que interfere nos 
sonhos do jovem; e (iii) perceber para onde ele realmente deseja ir, deixando-o livre para percorrer 
o seu próprio caminho, suscitando e acompanhando um processo, em vez de impô-lo. 

- “Nesse contexto situa-se a formação da consciência, que permite que o discernimento cresça 
em profundidade e na fidelidade a Deus [...]” (CV, n. 281) 

- “Essa formação implica deixar-se transformar por cristo [...]” (CV, n. 281) 
- “Quando nos cabe ajudar o outro a discernir o caminho de sua vida, a primeira coisa é escutar. 

Essa escuta pressupõe três sensibilidades ou atenções [...]” (CV, n. 291) 
 

Fonte: elaboração própria 

 

 A estrutura argumentativa da Eaps-CV, a nosso ver, se firma em torno de duas 

teses gerais, brevemente exploradas anteriormente com a interpretação dos fragmentos 

inicial e final, voltadas à introdução e defesa de um Jesus amigo e vital, e de uma Igreja 

engessada, carente de reformas e remissão.  

Primeiramente, Francisco argumenta que a juventude é uma etapa de crescente 

vitalidade, mas também cheia de dúvidas, incertezas, anseio por autonomia e aquisição 

de responsabilidades, pela qual se dá o amadurecimento da personalidade e preparação 
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para o enfrentamento da vida (CV, n. 137). Viver esse período, mais do que a fase adulta 

ou a infância, é estar despreparado e exposto a problemas e possíveis fracassos que 

podem causar desânimo e solidão, a exemplo dos sofrimentos experienciados pelo filho 

pródigo, relatados na parábola contada por Jesus, em Lc, 15, 11-32 (CV, n. 12). Aos 

poucos, essa vitalidade pode ir se perdendo, caso o sujeito não saiba enfrentar as 

dificuldades que o aparecem. Ele anuncia que Jesus deseja a construção de uma 

amizade verdadeira com a juventude, pela qual será capaz de sustentá-la e renová-la 

quando a desesperança a aplacar (CV, n. 13). 

O outro argumento, agora em relação à Igreja, ressalta a importância do 

rejuvenescimento institucional, quando, na verdade, em sua opinião, é interesse de 

muitos manter os mesmos padrões dogmáticos e doutrinários, visando uma Igreja forte e 

resistente frente às mudanças que a sociedade vem passando (CV, n. 35) e que podem 

intimamente acometer os seus princípios religiosos. O Papa endossa uma renovação e 

retomada dos princípios de Jesus, ao passo que tem de estar constantemente alerta às 

tentações, esforçando-se para, com a cooperação direta e ativa de uma juventude 

intuitiva, entusiasmada e de fé, “[...] não cair na corrupção, não parar, não se orgulhar, 

[...] estar perto dos últimos e descartados, lutar pela justiça, deixar-se interpelar com 

humildade.” (CV, n. 37).  

Para tanto, ele se pergunta “Que diz a palavra de Deus sobre os jovens?” (capítulo 

I) e, em função desse questionamento, traça um perfil do sujeito jovem, demonstrando 

que as suas características se manifestam na juventude de personagens bíblicas, como 

José, Samuel e Salomão (CV, n. 6, 8, 10), os quais se sentiram perdidos e inexperientes 

ao serem desafiados pela vida. No entanto, ajudados por Deus, conseguiram completar 

suas vocações com excelência. Por esse motivo, defende uma juventude com raízes 

fortes, ou seja, ligada à cultura e valores dos mais velhos, atenta às experiências de seus 

antecessores (CV, n. 16), sendo instruída a transformá-las em ponto de apoio entre 

passado, presente e futuro, que a permitirá “[...] visitar o passado, para aprender da 

história e curar as feridas que às vezes nos condicionam; visitar o futuro, para alimentar 

o entusiasmo, fazer germinar os sonhos [...]” (CV, N. 199) e experienciar o presente com 

força e coragem. 
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No capítulo II, o Papa fala sobre um “Jesus Cristo sempre jovem", espelho para 

uma juventude que se se prepara para realizar os seus sonhos e vocação. E Jesus é o 

acesso eficaz a esses propósitos, sempre disposto ao acolhimento do jovem necessitado. 

Vejamos de que forma ele constrói os seus argumentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria 

 

 Nesse capítulo, de um lado, destaca-se Maria, mãe de Jesus, como o “[...] grande 

modelo para uma Igreja jovem [...]” (CV, n. 43). Ela foi a mulher que recebeu o chamado 

de Deus para gerar um filho seu e, sem resignação, o aceitou. Maria, nas palavras de 

Francisco, “Foi a mulher forte do ‘sim’, que apoia e acompanha, protege e abraça.” (CV, 

n. 45). Inspirada em Maria, exorta à Igreja para dedicar-se ao acolhimento de todos com 

humildade, sempre aberta ao diálogo e à escuta de uma juventude temerosa, duvidosa e 

de senso crítico aguçado, igualmente sonhadora, vívida e sensível (CV, n. 41-42). Assim, 

por intermédio de uma juventude santa, a Igreja conseguirá renovar-se. Por outro lado, 

Jesus é posto como exemplo juvenil. Convicto de sua vocação, Ele preparou-se 

incansavelmente para realizar sua missão e, em nenhum momento, duvidou do amor de 

Deus (CV, n. 25), foi fiel aos seus amigos e familiares (CV, n. 29), demonstrava 

compaixão pelos mais frágeis e fracos, sobretudo pelos pobres, doentes, pecadores e 

excluídos socialmente.  

 Ao dizer que “Em Jesus, todos os jovens se podem rever.” (CV, n. 31), observamos 

que Francisco tenta cativá-los ao compará-los com Cristo, objetivando despertar uma 

sensação de pertencimento, fazendo-os se sentirem semelhantes à essa figura religiosa 

Jesus = exemplo de jovem Maria = exemplo de mãe 

A Igreja deve aprender 
com Maria como acolher 

a juventude 

O jovem pode se inspirar 
em Jesus enquanto 

cresce, pois Ele superou 
todos os desafios que 
qualquer jovem passa  

ou passará 

Figura 14 – Principais teses do capítulo II 
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tão aclamada. Considerando a juventude como período de formação da identidade, ao 

colocar o jovem no mesmo nível identitário de Cristo, instiga-o a se inspirar na pessoa de 

Jesus e a fortalecer outros aspectos de benignidade prováveis de desenvolvimento. Em 

todo o texto, ele clama por uma juventude participativa na construção de uma sociedade 

nova, alicerçada nos valores de amor e de compaixão de Cristo, incentivando-a se atrever 

fazer a diferença e “[...] testemunhar a beleza da generosidade, do serviço, da pureza, 

da fortaleza, do perdão, da fidelidade à própria vocação, da oração, da luta pela justiça e 

o bem comum, do amor aos pobres, da amizade social.” (CV, n. 36). 

 A atuação dos jovens no processo de renovação social almejado por Francisco 

acontece no presente, pois, segundo ele, “Vós sois o agora de Deus” (capítulo III). É aqui 

que, sem pretender fazer uma análise exaustiva, descreve as realidades onde vivem os 

jovens contemporâneos. Ele fala em juventudes, no plural, haja vista a multiplicidade de 

contextos sociais e culturais dispersos em 7 continentes. 

Para dissertar sobre esse assunto, Papa Francisco baseou-se nas respostas 

dadas por jovens de todo o mundo ao questionário online do Sínodo de 2018, no qual 

tiveram a oportunidade para retratar os seus costumes, problemas sociais e abusos 

sofridos ou presenciados no dia a dia. Com essa estratégia de aproximação, intentou 

escutar a voz daqueles julgados pela Igreja, que não aceitam seus posicionamento e 

provocações, e pelos adultos, que não cansam de apontar os seus defeitos (CV, n. 66).  

 Apoiado nesses relatos, a juventude atual é definida como parte de um mundo em 

crise que, embora desfrute de progressos tecnológicos e científicos, lida com diversas 

formas de manipulação e vicissitudes que acarretam certos problemas à sociedade. Entre 

muitos deles, Francisco cita: 

a) Jovens que vivem em contextos de guerra; 

b) Jovens que vivem inúmeras formas de violência: sequestros, extorsão, crime 

organizado, tráfico de pessoas, escravidão e exploração sexual, estupros de 

guerra etc.; 

c) Jovens sem oportunidades e que se embrenham na marginalidade; 

d) Jovens ideologizados por grupos políticos ou poderes econômicos e, 

e) Jovens excluídos por motivos religiosos, étnicos ou econômicos. 
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Tudo isso leva-o a rogar por uma Igreja empática, que chora diante os dramas das 

juventudes e oferece acolhimento, pois quando a Igreja aprender a chorar, ela será capaz 

de ajudar genuinamente o próximo (CV, p. 33). 

Francisco, em acréscimo, aponta como causas da negação da Igreja, o ambiente 

digital, os movimentos migracionais forçosos e os abusos sexuais cometidos por 

consagrados. Ele afirma que as redes sociais propiciam a formação de um pensamento 

enrijecido e resignado à mesma perspectiva, tendo em vista que pessoas pesquisam na 

internet somente o que lhes agradam, facilitando o distanciamento de um diálogo 

saudável entre ideologias contrárias, além de fomentar a propagação de fake News, 

gerando ódio e preconceito (CV, n. 89). 

Sobre a migração de povos, alega que esse é um sintoma global e precede a 

geração contemporânea, promovendo rupturas familiares e desenraizamento cultural 

(CV, n. 93). A Igreja, nesse quesito, assume o papel essencial de orientar e se colocar 

como ponto de referência cultural e religiosa aos jovens que foram coagidos a migrar de 

sua região para outra, com costumes e valores diferentes.  

Por último, se posiciona veementemente contrário aos abusos sexuais realizados 

por bispos, sacerdotes e religiosos (CV, n. 95), comprometendo-se a adotar medidas 

rigorosas que corroborem na prevenção e aplicação de punições apropriadas (CV, n. 97). 

Ressaltamos o que, a nosso ver, trata-se de um dos parâmetros da 

esquematização retórica do Pontífice: a juventude é colocada como aquela propícia à 

remissão da Igreja (CV, n. 102). Ele argumenta ser, esses abusos, uma das fraquezas 

que o cargo de clérigo carrega, posto que, essa posição, traz a sensação de 

superioridade e, por isso, sentem-se tentados a extrapolar a autoridade exercida sobre 

os outros (CV, n. 98). É somente trazendo o jovem para junto das pastorais juvenis que, 

com a sua ajuda, será possível redimir os erros que condenam a Igreja diante da 

sociedade. 

Papa Francisco não nega as atrocidades realizadas por seus subordinados e diz 

não tentar maquiá-las, mas sim puni-las (CV, n. 97 e 101). No entanto, vemos, nessas 

palavras, uma brecha em seus argumentos: na medida em que expressa a sua vontade 

de criar um vínculo igreja-juventude e realizar as incumbências institucionais assentadas 

nos propósitos de Deus, do mesmo modo, podemos pensar que esses objetivos são 
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apenas táticas que visam o perdão dos “pecados da Igreja”, o que, na prática, não é de 

todo ruim, porém podem ser assimiladas como práticas oportunistas, ao invés de 

intenções cristãs legítimas. 

  De outra forma, a fim de convencer os seus leitores, no capítulo IV são anunciadas 

três verdades intrínsecas ao fortalecimento de suas teses: Jesus é a expressão de um 

amor livre; Jesus salva gratuitamente, sem prerrogativas; e Jesus vive. Então, se Ele 

vive, estará a cada instante ao lado de quem o procura. 

“O grande anúncio para todos os jovens” evidencia carências ou aspirações 

ligadas à juventude: liberdade, aceitação e companhia. Dessa maneira, na Eaps-CV, 

entrega-se um Jesus absoluto e apto para supri-las. Se os jovens se sentem presos pelas 

normas ou privados da dúvida, Jesus oferece liberdade (CV, n. 116) e, ainda por cima, 

amor incondicional, sem pedir nada em troca (CV, n. 118 e 120); se são apreensivos 

devido aos julgamentos, Jesus salva-os sem distinção ou condenação (CV, n. 121); e 

quando estiverem sozinhos, Jesus é o arquétipo de pai e amigo (CV, 113).  

 Notamos o sensacionalismo envolto na imagem representada de Jesus, probo e 

perfeito para aliviar as dores e ajudar a atravessar as adversidades, sendo a solução para 

qualquer dilema. O Papa prediz que outras saídas são passageiras, em oposição as 

outorgadas por Jesus, que são definitivas. Tudo isso é possível de ser encontrado com a 

Igreja na condição de mentora. 

Mas o que é ser jovem, de fato? 

As respostas para esse questionamento são dissertadas no capítulo V, no qual se 

é revelado os “Percursos de juventude”. Francisco a caracteriza “Como fase do 

desenvolvimento da personalidade, [...] marcada por sonhos que se vão formando, 

relações que adquirem consistência [...], tentativas e experiências, opções que constroem 

gradualmente um projeto de vida.” (CV, n. 137).  

Ser jovem, em sua concepção, é estar apto a idealizar sonhos e fazer escolhas 

para alcançá-los. A vontade de vivê-los e experimentá-los pode ocasionar desilusões, 

fracassos, lamentos e acomodações. À vista disso, ele exorta que os jovens procurem 

consolidar relações comunitárias, pois o poder do convívio social e do compartilhamento 

de experiências com outras pessoas facilita a absolvição das dificuldades encontradas 
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no caminho. Além do mais, eles só chegarão a experimentar da sua juventude, com 

profundidade e plenitude, na medida em que se relacionarem com Cristo. 

Do ponto de vista discursivo, Francisco elabora seu argumento na dinamicidade 

prestada entre causa e consequência: 

a) Os jovens querem alcançar seus sonhos e serem felizes, porém, só conseguirão 

alcançá-los com plenitude no relacionamento com Deus; 

b) Se não houver uma amizade com Cristo, as suas escolhas serão falhas e 

passageiras, ao contrário do que Jesus oferece.  

Em função disso, ele provoca-os a adentrarem nos caminhos da fraternidade, a 

excederem os limites das amizades, a se relacionarem com Cristo e a cobiçarem o bem 

comum. Com a sua coragem, frescor e entusiasmo, convida-os a pregarem o amor, a 

espalharem esperança e luz, colaborando na realização de um sonho que, antes de tudo, 

é o sonho de Deus.  

Na Eaps-CV, Papa Francisco também se propõe a sintomatizar a realidade da 

juventude moderna e a lançar planos de ação que a Igreja deve pôr em prática. E como 

mais um dos aspectos que a caracteriza, ele disserta sobre o papel da globalização e de 

grupos ideológicos que usam os jovens para proveito próprio e obtenção de benefícios 

econômicos ou políticos. Com efeito, os levam a se afastarem da história de suas 

famílias, ao estimularem a recusa dos valores espirituais transmitidos pelas gerações 

passadas e o culto a tudo que é novo. Desse modo, a juventude acaba por desfazer os 

laços culturais de seus antepassados, ocasionando o que é chamado de 

desenraizamento.  

Ele argumenta que as raízes são como um “[...] um ponto de arraigamento que 

nos permite crescer e responder aos novos desafios.” (CV, n. 200). Sem esses marcos 

referenciais, dificilmente será viável a edificação de uma sociedade que não cometa erros 

similares aos praticados no passado. Na prática, essas raízes se convertem nos valores 

religiosos da Igreja, pelos quais se mantêm na direção certa, rumo a um futuro exitoso. 

Semanticamente, nesse caso, a prerrogativa da riqueza espiritual proporcionada pela 

Igreja de Cristo mascara as falhas perpetradas por seus membros, que servirão ao 

direcionamento e alcance de um mundo melhor (CV, n. 201), assumindo, portanto, um 

caráter positivo. 
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 Do capítulo VII em diante há uma mudança na perspectiva discursiva da 

Exortação: se nos capítulos anteriores o foco era contextualizar o que é ser jovem nos 

dias atuais, conjecturando os aparentes indícios que o faz distanciar-se da Igreja e de 

Jesus, nos capítulos VII, VIII e IX, Francisco escreve sobre a pastoral juvenil e a urgência 

na transformação de suas metodologias, voltadas à formação vocacional e missionária.  

 Primeiramente, tendo a pastoral juvenil sofrido com as mudanças sociais, ele 

aponta alterações no trato da juventude. Dessa maneira, declara que é importante 

unificar as velhas práticas, que dão bons resultados, às novas metodologias, e 

aconselha: 

1) Os jovens têm de ser os protagonistas das pastorais juvenis, livres para encontrar 

os melhores caminhos condutores da vida cristã, acompanhados de tutores 

idôneos (CV, n. 202); 

2) A pastoral juvenil carece de flexibilidade. É preciso criar espaços de convivência 

harmônicos em que possam compartilhar suas vivências, sem intimidações (CV, 

n. 204); 

3) Aliviar a transmissão do acúmulo de doutrinas e normas e concentrar no estímulo 

de novas experiências espirituais (CV, n. 212); 

4) Suscitar laços fortes de confiança com as comunidades paroquiais e escolares, 

nas quais têm o direito à autonomia de entrarem e saírem espontaneamente (CV, 

n. 218); 

5) Desenvolver instituições educativas que formem indivíduos fortes, preparados 

para sobreviver em um mundo de cultura consumista, através da pesquisa, do 

conhecimento e da partilha (CV, n. 221 e 223). 

Diante disso, a pastoral idealizada acima recebe o nome de Pastoral Juvenil 

Popular (PJP), com “[...] estilo, tempos, ritmo e metodologia diferentes. [...] Trata-se [...] 

de não colocar tantos [...] controles e enquadramentos obrigatórios aos jovens [...]. 

Devemos limitar-nos a acompanhá-los e estimulá-los, confiando um pouco mais [no] 

Espírito Santo [...]” (CV, n. 230). A PJP, pensada por Francisco, é de natureza não-elitista 

(CV, n. 231) e congrega todos os tipos de jovens, com suas dúvidas, seus traumas, seus 

problemas, seus erros, sua história, seus pecados e suas dificuldades (CV, n. 234). Na 
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visão do Papa em exercício, a Igreja tem a obrigação de amparar espiritualmente 

qualquer tipo pessoa (CV, n. 235). 

Outrossim, nos dois últimos capítulos, o Papa versa acerca de uma pastoral que 

“[...] deve ser sempre uma pastoral missionária.” (CV, n. 240), ou seja, voltada a 

divulgação do amor de Deus e, do mesmo modo, ao discernimento vocacional. Sobre “A 

vocação”, ele nos diz que, antes de qualquer coisa, compreende-a como um chamado à 

vida santa, em amizade com Jesus, na descoberta do plano divino para nossas 

existências. Entretanto, diferentes jovens portam diferentes vocações. 

Na figura adiante, sistematizamos os dizeres de Francisco relativos à vocação. 

Observemos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria 

 

 Para Francisco, discernir a própria vocação é encontrar sentido em nossas ações, 

sob a luz divina, durante um processo de maturação. E, acima de tudo, ser vocacionado 

é prestar serviço ao outro, em nome de Deus, pois o mundo promete coisas vazias, nos 

levando à perdição, ao contrário de Jesus, que entrega sentido e salvação (CV, n. 277). 

Essa servidão acontece em direções distintas: para alguns, manifesta-se no desejo de 

formar uma família (CV, n. 259), enquanto em outros revela-se na aplicação ou 

desenvolvimento de habilidades para o trabalho (CV, n. 268) e, em circunstâncias 

especiais, no desejo de consagrar-se ao ofício de Deus (CV, 274). Com o 

VOCAÇÃO 

Inclui o chamado à vida, 
à amizade com Jesus e à 

santidade 

Vocação para formar 
uma família 

Vocação para 
o trabalho 

Vocação para uma 
consagração especial 

Vocação 
missionária 

 

Figura 15 – Vocação 
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acompanhamento de uma pastoral preparada, os jovens conseguirão discernir a sua 

verdadeira vocação. 

Ajudá-los no discernimento requer 3 habilidades ou atenções específicas: (i) 

atenção à pessoa que se revela nas palavras professadas (CV, n. 292); (ii) habilidade de 

ouvir e discernir o que é graça divina e/ou tentação mundana que interfere nos sonhos 

do jovem (CV, n. 293); e (iii) perceber para onde eles realmente querem chegar, 

deixando-os soltos para percorrerem os seus próprios caminhos, suscitando e 

acompanhando processos, em vez de impor percursos (CV, n. 297). 

 Dissemos anteriormente que o plano de texto desempenha uma função textual e 

discursiva, se configurando enquanto agente “[...] desencadeador de uma rede de 

relações argumentativas [...]” (FONSECA, 2020, p. 77), através do qual o locutor de um 

texto infunde os objetivos de seu ato enunciativo. Além do termo plano de texto, trazemos 

o referente projeto discursivo para representar o que também entendemos ser uma de 

suas finalidades. Em outras palavras, o plano de texto se mostra enquanto estruturação 

das partes de um texto, relativo à sua função textual, e de um projeto discursivo, que se 

expressa na ligação entre os seus segmentos, encadeando o continuum argumentativo 

do texto, inerente à sua função discursiva. 

 Atestamos que o projeto discursivo do plano de texto da Eaps-CV se materializa 

no método utilizado por Francisco em seu processo de escrita, o discernimento. De 

acordo com o Instrumentum Laboris (2018b), o método do discernimento se desdobra 

em três etapas de conhecimento e proposição de uma intervenção, fundamentada na 

razão e, essencialmente, na percepção da fé católica. Através desse recurso teológico, 

inspirado no método ver, julgar e agir de Cardijn, se é possível reconhecer a realidade 

como ela é, interpretá-la sob a ótica do cristianismo e escolher os melhores 

procedimentos para uma prática síncrona entre fé e razão.  

 Tendo aplicado o método do discernimento, constatamos que os 9 capítulos da 

Exortação ora analisada são distribuídos igualmente em cada uma de suas etapas. Para 

ilustrar essa separação, elaboramos o plano de texto IV.  
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Quadro 7 – Plano de texto IV (PdeT-IV) 

MÉTODO DO 
DISCERNIMENTO 

CAPÍTULOS CORRESPONDENTES A CADA MÓDULO 
DO MÉTODO DISCERNIMENTO 

RECONHECER 

Capítulo I – QUE DIZ A PALAVRA DE DEUS SOBRE OS JOVENS? 

Capítulo II – JESUS CRISTO SEMPRE JOVEM 

Capítulo III – VÓS SOIS O AGORA DE DEUS 

INTERPRETAR 

Capítulo IV – O GRANDE ANÚNCIO PARA TODOS OS JOVENS 

Capítulo V – PERCURSOS DE JUVENTUDE 

Capítulo VI – JOVENS COM RAÍZES 

ESCOLHER 

Capítulo VII – A PASTORAL DOS JOVENS 

Capítulo VIII – A VOCAÇÃO 

Capítulo IX – O DISCERNIMENTO 
  

Fonte: elaboração própria 

 

O projeto discursivo da Eaps-CV se desdobra no discernimento, retomando os 

propósitos do gênero Exortação apostólica redigido por Francisco. Nessa situação, 3 

capítulos são destinados para cada fase do método: os três primeiros estão ligados ao 

reconhecer, seguidos dos capítulos IV, V e VI atinentes ao interpretar e os últimos ao 

escolher.  

O sentido que se constrói com essa disposição surge transversalmente ao fluxo 

argumentativo perpetrado no texto, moldado em torno dessas 3 etapas discursivas. 

Francisco concebe as suas teses partindo de uma contextualização da temática central 

da Exortação, problematizando as realidades onde estão inseridas as várias juventudes 

que caracterizam a sociedade atual (reconhecer). Dessas realidades, ele elenca abusos 

e projetos de desenraizamento, criados por esferas ideológicas, enfrentados pelos jovens 

que, em razão disso, abandonam os valores histórico-culturais de suas famílias, 

causando uma ruptura entre gerações. 

Para se analisar e interpretar os resultados da problematização contextual 

empreendida, Papa Francisco busca no campo do conhecimento religioso as ferramentas 

de fé adequadas ao cuidado das juventudes mencionadas (interpretar). Dessa etapa 

resulta uma avaliação crítica dos contextos juvenis e das pastorais da Igreja, identificando 

os pontos onde devem sofrer intervenções, sugerindo reformas em suas práticas de 

evangelização (escolher). 

A fim de comunicar, com mais clareza, o processo de discernimento que desenha 

o projeto discursivo do plano de texto da Eaps-CV, montamos os esquemas das figuras 

16, 17 e 18 à frente.   
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Fonte: elaboração própria 

 

Incialmente, embora não haja uma questão explícita, entendemos que Francisco 

objetiva elaborar respostas que compreendam os motivos que legitimam a juventude de 

afastar-se da Igreja. Essas causas também constroem um perfil dos jovens atuais, ao 

compará-los à personagens bíblicas e ao explicitar o contexto social e cultural em que 

estão envolvidos. Assim, dentre os traços naturais do ser jovem, Francisco versa acerca 

da sinceridade juvenil, sentimento de insegurança e medo, interesse em inovações e 

comportamentos audaciosos. Como ambiente sociocultural, o jovem vivencia um 

estreitamento das relações devido à globalização e tecnologias digitais, encara um 

mundo em crise, que pleiteia um domínio ideológico, no qual incorrem diversos tipos de 

abusos: vícios, prostituição, violência, exclusão social, falta de trabalho e educação de 

qualidade. Ademais, traz à tona os abusos sexuais perpetrados por sacerdotes da Igreja 

e os movimentos migratórios, fatores de impacto no desenraizamento cultural-religioso.  

Na segunda etapa desse método teológico, notemos como funciona o esquema 

argumentativo que a integra, ilustrado logo abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECONHECER 

O que leva os jovens a se afastarem da Igreja? 

Globalização 

Grupos 
ideológicos 

Problemas  
sociais 

Abusos 

Mundo 
digital 

Migrações 

Figura 16 – Primeira etapa do discernimento: reconhecer 
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Fonte: elaboração própria 

 

Em concordância com os valores cristãos e atento às verdades bíblicas, o Papa 

Francisco pretende interpretar as realidades descritas anteriormente e assegurar as suas 

convicções realçando que: i) Deus é Pai e amor; ii) Cristo salva, sem impor condições; e 

iii) Ele (Cristo) vive, não é apenas uma memória do passado, é sim cheio de vitalidade 

sobrenatural e quer estar presente na vida de cada pessoa (CV, n. 124). Se emancipar 

desses ensinamentos é romper com o vínculo intergeracional, o que, na prática, ele 

compreende como uma perda de preceitos fundamentais para juntas, as gerações do 

passado e do presente, erguerem uma sociedade renovada. 

Levando em consideração as etapas anteriores, firmadas em um estudo contextual 

das juventudes e, primordialmente, nos princípios que regem a sua fé, ele se detém, nas 

últimas partes do texto, a apontar novas táticas no que tange à evangelização dos jovens. 

Dessa maneira, se é discutido nos capítulos VII, VIII e IX a pastoral juvenil, o 

direcionamento vocacional dos jovens e a postura apropriada daqueles que participam 

de seu processo de maturação. Reparemos na figura 18 adiante, na qual está 

congregado esse esquema supracitado. 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETAR 

Por que os valores religiosos são essenciais? 

Anúncio das 3 verdades: 
• Deus é pai e amor; 
• Cristo salva; 
• Ele vive. 

 

Não pode haver 
uma ruptura entre 

gerações 

Figura 17 – Segunda etapa do discernimento: interpretar 
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Fonte: elaboração própria 

 

Avaliamos que o Papa, na última fase do discernimento, tende a responder à 

questão “Por que é preciso alterar as práticas da pastoral juvenil?”. As soluções para 

essa indagação são narradas nas seções dos capítulos antecessores e completadas nos 

três últimos, quando do aconselhamento em relação ao acompanhamento do jovem na 

Igreja. Por esse motivo, sugere criar uma PJP atualizada, isto é, unificar as metodologias 

que vinham sendo produtivas às atuais, adaptadas ao jovem contemporâneo. Nesse 

sentido, com a PJP não-elitista (CV, n. 231), se abrirá espaço para todos os tipos de 

juventudes, pretendo atraí-las ao encontro do Deus aclamado pelos cristãos, tendo como 

premissa uma relação de escuta e orientação desinteressada. Essa orientação diz 

respeito ao discernimento vocacional realizado por todo indivíduo, que tem de ser 

acompanhado por uma pessoa idônea para suscitar processos e auxiliar na compreensão 

de seus próprios caminhos. 

A reconstituição macroestrutural, a partir da aplicação da noção de plano de texto 

de Adam (2011), nos possibilita demonstrar o modelo estrutural em que se inscreve a 

redação do texto analisado e a organização discursiva que executa a intencionalidade do 

enunciador. Na Exortação Christus Vivit, o projeto discursivo do Papa Francisco, que aflui 

por intermédio do método discernimento, concebe o sentido global da Eaps-CV.  

Nesse segmento, abordamos, na sequência, a semântica manifestada pelos 

blocos de textos dedicados à explanação do assunto principal do documento estudado, 

a juventude. 

 

ESCOLHER 

Por que é preciso alterar as práticas da pastoral juvenil? 

Unificação 
entre o velho 

e o novo 

Criação de uma 
Pastoral Juvenil 

Popular (PJP) 

Orientação no 
discernimento 

vocacional 

Desenvolvimento 
de 3 habilidades de 
escuta ou atenções 

Figura 18 – Terceira etapa do discernimento: escolher 
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4.2 AS REPRESENTAÇÕES DISCURSIVAS DO TEMA “JUVENTUDE” 

 

Na Eaps-CV, o Papa Francisco discute os resultados obtidos no Sínodo de 2018. 

Nesse encontro, os padres sinodais se dedicaram a refletir acerca da fé e do 

discernimento vocacional dos jovens, como previamente explicado. Assim, nesse 

documento, pelo qual textualiza o seu ponto de vista, sem a interferência direta dos 

demais clérigos, ele constrói um esquema discursivo, em torno do método do 

discernimento, sobre a juventude contemporânea e sobre as práticas de evangelização 

da instituição que comanda, principalmente no tocante ao discernimento vocacional dos 

jovens. 

 No tópico anterior, objetivamos descrever as funções desempenhadas pelos 

elementos linguístico-textuais que configuram a estrutura composicional da Eaps-CV; 

adiante, voltamo-nos à interpretação da semântica que emana das Rd inerentes à 

temática “juventude” no documento papal. Para tanto, mobilizamos as categorias 

referenciação, predicação, modificação, conexão e localização espaço-temporal. 

 Dividimos o item de análise das Rd em dois subtópicos. Primeiro, com o foco no 

referente “juventude”, detalhamos a quantidade de vezes que ele aparece nos segmentos 

que compõem o plano de texto da Eaps-CV e justificamos brevemente nossa escolha 

dos capítulos de onde foram recortados os blocos de textos que formam as proposições 

analisadas. E, segundo, examinamos a tessitura textual desses blocos, pensando na 

discursividade que neles é produzida, assumindo que os sentidos de um texto se 

constroem, de acordo com a ATD, enquanto Rd dos agentes da comunicação (locutor e 

interlocutor) e dos assuntos tratados. 

 

4.2.1 Delimitando a análise da representação discursiva 

 

 O referente “juventude”, na Eaps-CV, aparece 82 vezes, dos segmentos <1> ao 

<6> do seu plano de texto. Essa quantidade de aparições, considerando os planos 

desenhados anteriormente, se encontra distribuída da seguinte forma: 
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Quadro 8 – Quantidade de aparições do referente “juventude” na Eaps-CV 
 

Partes 
do 

PdeT-I 
Eaps-CV Aparições do referente 

JUVENTUDE 

<2> SUMÁRIO 5 
<3> INTRODUÇÃO 1 

<4> DESENVOLVIMENTO 76 

Método do 
DISCERNIMENTO 

Aparições da 
palavra 

JUVENTUDE 
reconhecer 

(cap. I, II e III) 44 

interpretar 
(cap. IV, V e VI) 30 

escolher 
(cap. VII, VIII e IX) 2 

<5> CONCLUSÃO 0 
 

Fonte: elaboração própria 

 

É preponderante observar que a etapa reconhecer, sozinha, contém a maioria das 

ocorrências, 44 vezes das 82 ocasiões em todo o texto. Acreditamos que isso ocorre, 

nesse estágio, porque o Papa Francisco trata de relacionar os jovens bíblicos (do antigo 

e do novo testamento) aos jovens atuais, visando uma compreensão identitária desses 

sujeitos, considerando o contexto real em que vivem. Em contrapartida, as outras duas 

etapas têm finalidades específicas: a segunda (interpretar), respaldado em princípios 

bíblicos, tenciona elucidar essas realidades, com 30 ocorrências das 82; e a terceira 

(escolher), reconhece a urgência na transformação das pastorais juvenis, tendo apenas 

2 aparições. Portanto, são três etapas com objetivos distintos: i) estudo (das juventudes), 

ii) análise (voltado aos ensinamentos cristãos) e iii) prática (relacionado às pastorais). 

Dito isto, optamos pela primeira etapa, que engloba os capítulos I, II e III, haja vista 

a sua relevância para a construção de Rd do tema principal, pelos quais, Francisco, ao 

reunir as informações extraídas do questionário do Sínodo, respondido por mais de 15 

mil jovens do mundo todo, esquematiza imagens que os (re)significam. Recortamos e 

analisamos, portanto, 10 fragmentos do texto escrito pelo Pontífice, em que vemos o 

referente “juventude” na centralidade dos enunciados. 

Dado esse esclarecimento, sigamos à análise da Rd do tema “juventude”. 
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4.2.2 As representações discursivas do tema “juventude” em análise 

 

 A Igreja utiliza o discurso religioso para exercer soberania perante seus prosélitos, 

colocando-se enquanto ente que conecta o plano material-temporal (pessoas) e o plano 

divino (Deus). Esse tipo de discurso, que o definimos como autoconstituinte 

(MAINGUENEAU, 2000) e autoritário (ORLANDI, 1987), materializa-se em uma série de 

gêneros, dispostos hierarquicamente, projetando enunciados ideológicos que 

materializam e cumprem as intencionalidades do locutor.  

Nesta pesquisa, estudamos uma (01) Exortação apostólica, gênero discursivo 

secundário (BAKHTIN, 2011), que, consoante Araújo (2017), é um documento escrito 

pelo próprio Papa em função da premência de se pensar acerca de uma problemática 

pertinente à Igreja, atribuído à orientação de seus fiéis e à legislação institucional. Na 

penúltima Exortação lançada, a Eaps-CV, o problema discutido é a relação entre Igreja e 

juventude. 

Na Eaps-CV, o sentido atribuído ao referente “juventude” demonstra uma variante 

conceitual, trespassado por definições, reconhecidas globalmente, como período em que 

passa a progressão da vida humana e conjunto de pessoas jovens que, conforme o 

Sínodo de 2018, possuem entre 16-29 anos; além de juventude enquanto materialização 

de características viscerais de um Deus Cristão, presentes em profetas bíblicos, e 

juventude como ponte que dá acesso a uma reforma institucional pretendida por 

Francisco. 

 Pensando no poder intervencionista da Igreja, seja pragmaticamente ou 

ideologicamente, é lícito indagarmos: o que explica o fato de a juventude, dentre tantas 

outras questões sociais de maior impacto, como, por exemplo, os embates armados no 

Oriente Médio que, por consequência, tragam a vida de milhares de pessoas ou forçam 

multidões a se lançarem ao mar, na esperança de conseguirem abrigo em um local 

seguro, ascender ao posto de temática indispensável à essa organização religiosa? Não 

exclusivamente, as razões que a transpuseram para a centralidade dos debates 

realizados pela Igreja Católica Apostólica Romana, notadamente no Sínodo de 2018, são 

indiretamente expostas por Francisco na Eaps-CV.  
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 No parágrafo 40, ele demonstra preocupação ao atestar que muitos jovens têm se 

afastado da Igreja por julgarem que ela não agrega significância às suas vidas. E essa 

atitude não é infundada, de acordo com o Papa, ela se justifica pelos “[...] escândalos 

sexuais e económicos [cometidos pela Igreja]; a falta de preparação dos ministros 

ordenados, [...]; pouco cuidado [...] na apresentação da Palavra de Deus; o papel passivo 

atribuído aos jovens [...]; a dificuldade da Igreja dar razão das suas posições doutrinais e 

éticas perante a sociedade atual.” (CV, n. 40).  

 Em outra ocasião, Francisco afirma que os jovens herdarão o porvir (CV, n. 174). 

Se são eles o futuro da sociedade, é fácil intuir que uma organização conservada 

inflexivelmente e que não granjeia métodos receptivos dos modos de vivência dessa nova 

geração, possivelmente, estará fadada ao fracasso. 

Essa Rd é construída no encadeamento discursivo de referentes com suas 

predicações e seus modificadores, ilustrada no Excerto 1. 

 

Excerto 1 

 

 

 

 Destaca-se, nesse recorte, a indissociabilidade entre os referentes “Igreja”, 

“juventude” e “museu” para a construção semântica da discursividade desse enunciado. 

O ato enunciativo aqui prestado denota a certeza de que uma Igreja pode privar-se de 

sua juventude e tornar-se um museu, se manter-se arrogante e inflexível. Entendemos 

por juventude, nesse sentido, a capacidade de se mostrar humilde e de acolher opiniões 

divergentes. 

A contiguidade textual que dá sentido à representação em tela se desdobra em 

um processo de ação e reação: o feito realizado pelos referentes “Igreja” e “defensiva”, 

enfatiza um sujeito apreensivo, causando reações demostradas pelo verbo da predicação 

“perde”. Primeiro, pela categoria da referenciação, constatamos que, acompanhado do 

referente “humildade” e, segundo, do referente “juventude”, que, por outro lado, 

modificam o referente “Igreja”, conferindo qualidades faltosas em sua postura, as 

locuções verbais “deixar de escutar” e “permite ser”, essa última, colocada 

“Uma Igreja na defensiva, que perde a humildade, que deixa de escutar, que não permite ser 
questionada, perde a juventude e transforma-se num museu.” (CV, n. 41) 
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posteriormente ao adverbio de negação “não” e previamente ao modificador 

“questionada”, também são outras consequências reveladas de sua conduta. Por estar 

apreensiva, a Igreja perde sua humildade e se fecha consigo mesma, deixando de 

escutar os anseios da sociedade, desapossando-se, em virtude disso, de sua juventude. 

O verbo da predicação “transformar” antever o efeito desse ato de inflexão, que 

seria a sua transformação em um museu, conectando causa, “Uma Igreja na defensiva 

[...]”, e consequência, “[...] perde a juventude e transforma-se num museu.”.  Muito 

embora museus sejam espaços frequentados e valorizados culturalmente, por reunir 

dados ou objetos históricos de uma sociedade, nessa situação, o referente “museu” 

detém uma carga negativa de sentido. Em outras palavras, metaforicamente, a “Igreja 

museu” passaria a ser apenas um espaço onde se preservaria a memória dos costumes 

de um povo, em oposição a uma organização religiosa presente e atuante. 

Dessa maneira, vemos que as constatações do Papa surgem de um mesmo 

núcleo: a ideia de uma Igreja retraída, frente a uma geração com senso crítico e 

sensibilidade aguçada. Observemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria 

 

 Uma “Igreja na defensiva”, perde a sua humildade, deixa de escutar as 

lamentações dos seus seguidores, não permite ser questionada, perde a sua juventude 

e vira um museu. O esquema argumentativo presente nesse excerto sinaliza fortemente 

o programa de governo do atual Papa, que assume almeja mudanças nas práticas 

evangelizadoras e dogmáticas da Igreja. 

Não permite 
ser questionada 

Uma Igreja na 
defensiva 

Perde a 
humildade 

Transforma-
se em museu 

Perde a 
juventude 

Deixa de 
escutar 

Figura 19 – Núcleo comum às teses defendidas pelo Papa 
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De outro modo, juventude, para ele, também é uma comunidade de gente com 

pouca idade, traduzida no aperfeiçoamento de qualidades intrínsecas à personagens 

bíblicas, tais como: a) juventude é ser sincero tal qual Gideão (CV, n. 7); b) juventude é 

ter a subserviência de Samuel (CV, n. 8); c) juventude é ser simples e humilde como Davi 

(CV, n. 9); d) juventude é ser tão audacioso quanto Salomão (CV, n. 10); e) e juventude 

é generosidade, a exemplo de Rute (CV, n. 10).  

Verifiquemos como cada representação se mostra identificável no corpo do texto. 

 

Excerto 2 (A) 

 

 

 

 

 A juventude, no excerto acima, é recategorizada em “jovens” e personificada na 

figura de Gedeão. Através da ligação referencial entre “sinceridade” e “jovens”, sendo o 

primeiro um modificador do segundo, a juventude é perspectivada como pessoas que se 

comportam de modo sincero. A sinceridade dos jovens, consoante Francisco, deve-se à 

maneira que lidam com a realidade. E isso se revela no advérbio de negação “não” que, 

atrelado ao predicado verbal “costumam dulcificar”, clarifica esse sentido, mostrando a 

constância ou a naturalidade da condição de ser jovem, parecido com Gedeão, que nega 

romantizar a vida ou, nesse caso, aceitar as orientações da Igreja ou de Deus, sem refutá-

las.  

Assimilamos que Francisco relata sobre uma juventude inquisitiva, ou seja, que 

questiona a fé e ensinamentos cristãos. No entanto, esse modificador (inquisitiva), que o 

aplicamos intuitivamente ao referente “juventude”, não se configura como determinante 

para o afastamento de Deus de quem assim se comporta. Muito pelo contrário, assim 

como Ele fez com Gedeão, também acreditará em quem desconfia de suas instruções. E 

isso o Papa tenta defender em toda a Exortação, descrevendo um Deus que, acima de 

tudo, é amor, respeito e liberdade, independente da postura do sujeito (CV, n. 115-116).  

Entendemos que, com esse argumento, ele pretende preservar a imagem de um 

Deus que, teoricamente, dá liberdade e voz aos seus seguidores, quando, na verdade, a 

“Em Gedeão, reconhecemos a sinceridade dos jovens, que não costumam dulcificar a realidade. 
Quando lhe foi dito que o Senhor estava com ele, retorquiu: ‘Se o Senhor está conosco, então porque 
é que nos aconteceu tudo isto?’ (Jz. 6, 13). Mas Deus não se aborreceu com esta censura e redobrou 
a aposta nele: ‘Vai com toda a tua força, e salva Israel’ (Jz. 6, 14).” (CV, n. 7) 
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posição ocupada por Ele não propicia um espaço dialógico e democrático, os fiéis da 

Igreja e de Deus sempre serão subservientes. E ser servil é uma característica pela qual 

prova-se a expressão dos poderes sacros, veja: 

 

Excerto 3 (B) 

 

  

 

 

Focalizamos, no excerto acima, os verbos das predicações “era”, “abriu” e “foi”. 

Ainda que as expressões verbais das predicações sejam ações cumpridas no passado, 

percebemos uma linearidade temporal (passado, presente e futuro) oculta na 

concretização da representação de uma juventude subserviente. Samuel, nas palavras 

de Francisco, era um indivíduo jovem e inseguro, não obstante, permanecia ligado à 

figura divina. Esse relacionamento, intermediado, de certa forma, pelas instruções de um 

adulto, o fez agir conforme sua crença em supostos direcionamentos divinos e se tornou, 

segundo a Bíblia, o primeiro profeta de Israel, exemplo de fidelidade e de obediência. Em 

outros moldes, temos: 

 

                 Samuel                                            jovem inseguro 

                 Samuel                                            o coração ao chamado de Deus 

                 Samuel                                            grande profeta, fiel e obediente 

 

O Papa tenciona convencer-nos de que Samuel era inseguro, contudo, na medida 

em que abre o coração e escuta o conselho de um adulto, revela seu estado de servidão 

a Deus e, posteriormente, se torna não só um profeta, mas um reconhecido chefe político 

e militar da época10. Essa temporalidade, que marca o período da juventude, é 

representada, por Francisco, como estágio preparatório para a epifania de Deus, isto é, 

manifestação encarnada dos mistérios sagrados.  

 
10 Informação extraída de: https://www.respostas.com.br/quem-foi-samuel-na-biblia/. 

“Samuel era um adolescente inseguro, mas o Senhor comunicava com ele. Graças ao conselho dum 
adulto, abriu o seu coração para escutar a chamada de Deus: ‘Fala, Senhor; o teu servo escuta’ (1 Sm. 
3, 9-10). Por isso, foi um grande profeta que interveio em momentos importantes da sua pátria. (CV, 
n. 8) 

era 

abriu 

foi 

https://www.respostas.com.br/quem-foi-samuel-na-biblia/
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Salientamos, outrossim, a importância do sentido desempenhado pela conjunção 

“por isso” para a representação de uma juventude subserviente. A semântica que liga os 

enunciados antecessores ao “por isso”, indica os resultados de um comportamento servil 

que, no excerto em análise, se mostraram no cargo exitoso apossado por Samuel. Essa 

é uma das teses legitimadas por Francisco, pela qual depreendemos que ser fiel a Deus 

nada traz de negativo, mas, sobretudo, conquistas e prosperidade, mesmo que surjam 

dificuldades no caminho.  

A título de exemplificação, em um outro momento da Eaps-CV, no parágrafo 294, 

Francisco aconselha-nos a repensar acerca de nossos sonhos e objetivos, visto que nem 

sempre temos a certeza de sua legitimidade, somente Deus pode confirmá-la. Dessa 

maneira, renunciar ao que Francisco denomina de “desejos superficiais” (CV, n. 294) e 

escolher o que mais agrada ao Senhor, por intermédio do acompanhamento da Igreja, é 

o mais indicado e seguro, como fez Samuel. 

A próxima Rd se desdobra, principalmente, na metáfora “a glória da juventude está 

mais no coração”, em paralelo aos modificadores – “mais velhos” e “mais experientes” – 

do referente “filhos”. Vale lembrar que a metáfora é uma figura de linguagem que, junto 

aos elementos conectivos, formam a categoria da conexão. 

 

Excerto 4 (C) 

 

 

 

 

 

 O Papa Francisco constrói uma narrativa em torno do referente “rei de Israel”, com 

carga semântica extremamente relevante à costura argumentativa do enunciado, para 

reafirmar a ideia de um Deus que tem a juventude como escolhida para os seus planos 

indecifráveis. Nesse trecho, ela se transfigura na pessoa de Davi, que demonstrava ter 

outras qualidades, em detrimento de experiência ou maturidade e, mesmo assim, foi o 

escolhido para reinar Israel. 

“[...] O profeta Samuel andava à procura do futuro rei de Israel, e um homem apresentou-lhe, como 
candidatos, os seus filhos mais velhos e mais experientes. Mas o profeta disse que o escolhido era 
David, o rapaz que cuidava das ovelhas (cf. 1 Sm. 16, 6-13), porque ‘o homem vê as aparências, mas 
o Senhor olha o coração’ (16, 7). A glória da juventude está mais no coração do que na força física 
ou na impressão que provoca nos outros. (CV, n. 9) 
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O advérbio de intensidade “mais”, referente aos modificadores “velhos” e 

“experientes”, denotam o sentido de comparação e competitividade entre os filhos de um 

homem que os ofereciam aos serviços de Deus. Entretanto, esses intensificadores de 

uma aparência supostamente idônea ao cargo pretendido, também fortalecem traços 

opostos, como a humildade de Davi, um simples jovem pastor de ovelhas. Isto posto, 

compreendemos que Francisco vem defender a simplicidade e a humildade como 

aspectos valorizados por Deus. 

Lá atrás, apontamos nas palavras do Sumo Pontífice um dos motivos que ele diz 

ser a causa da inassiduidade do jovem na igreja, a saber: o papel passivo que lhes é 

concedido. A argumentação estratégica aqui executada conecta-se àquela explicação, 

na tentativa preocupada de provar que Deus não considera a imaturidade de um 

indivíduo, mas mormente, a “glória de seu coração”, isto é, a humildade e a simplicidade. 

É por isso que ele faz essa analogia, jovens bíblicos e jovens modernos, visando 

persuadir o interlocutor a acreditar que a Igreja, o fio condutor da ligação homem e 

divindade, recebe-o e reputa significância à sua participação assídua nas atividades 

institucionais. 

Seguindo a mesma linha de raciocínio, analisemos a próxima Rd. 

 

Excerto 5 (D) 

 

 

 

 

Dos excertos 2 ao 5, que demonstram a construção sintática e semântica das Rd 

inerentes às letras A, B, C e D, relatadas anteriormente, observamos uma juventude 

representada pelos desafios que essa etapa da vida enfrenta. No caso em tela, a 

juventude é recategorizada pelo contratempo que Salomão teve de encarar quando 

jovem, se vendo forçado a assumir o trono de seu pai. Ou melhor dizendo, entendemos 

por juventude o tempo pelo qual o ser humano amadurece, e que requer audácia para 

ser vivido, assim como experienciado por Salomão.  

“Salomão, quando teve de suceder a seu pai, sentiu-se perdido e disse a Deus: ‘Eu não passo de um 
jovem inexperiente que não sabe ainda como governar’ (1 Re. 3, 7). No entanto, a audácia da 
juventude impeliu-o a pedir a Deus a sabedoria e entregou-se à sua missão. (CV, n. 10) 
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A audácia de Salomão, nesse sentido, foi pedir sabedoria a Deus. Não obstante, 

por que pedir algo a Deus significa ser ousado?  

Considerando o contexto atual descrito por Francisco na Eaps-CV, ser ousado, 

como ele argumenta, é “ir contracorrente” (CV, n. 17, 176 e 264). Nadar contracorrente, 

considerando os números paragráficos citados, significa se rebelar contra o sistema de 

valores imposto pela sociedade. Desse modo, podemos dizer que, com essa figura de 

linguagem, subentende-se o conselho de um Papa que instiga os jovens a quebrarem 

com os estigmas do corpo e da aparência reforçados pela mídia (CV, n. 79), a não 

supervalorizarem suas sexualidades (CV, n. 81) ou realizarem procedimentos de 

modificação do DNA ou do corpo, além de não se deixarem influenciar por incentivos 

sociais “[...] para explorar a si mesmos, buscando emoções fortes e reconhecimento.” 

(CV, n. 82). Cumpre destacar que Francisco não fala em sexualidades, no plural, ele 

apenas exterioriza sua apreensão no que diz respeito à sexualidade e os seus efeitos no 

desenvolvimento identitário individual. 

 Por último, temos a Rd de juventude enquanto generosidade. 

 

Excerto 6 (E) 

 

 

 

A representação de uma juventude que é generosa se efetiva, sobretudo, na 

semanticidade gerada pelo elemento de conexão “que”, esclarecendo o porquê de a 

jovem Rute ser exemplo de generosidade. Ainda que não haja um laço sanguíneo com a 

mãe de seu marido, ao firmar o matrimônio com o filho daquela mulher, ela passa a ser 

sua família. E após o falecimento de seu marido e de seu sogro, ela tinha a liberdade 

para se desprender dessa relação parental e procurar um novo affair ou viver a sua 

juventude, livre de qualquer amarra. Conquanto, optou pela preservação de suas raízes. 

Essa Rd manifesta um desejo tão explorado por Francisco na Eaps-CV: a 

manutenção e a permanência de um vínculo entre gerações passadas e presentes, que 

ele denomina de raízes, a fim de que seja preservada a cultura de seus antepassados, 

em função de um futuro onde não se cometa os mesmos erros. À essa tese, ele dedicou 

“A jovem Rute foi um exemplo de generosidade ao ficar na companhia da sua sogra, que acabara 
viúva e só (cf. Rt. 1, 1-18) [...]” (CV, n. 11) 
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o capítulo VI, no qual disserta sobre uma série de argumentos que a conferem 

sustentação.   

A advertência do Papa para uma não-ruptura entre gerações mostra-se nesse 

excerto quase que imperceptivelmente. E o referente “um exemplo” atesta a sua intenção 

por trás de tanta citação bíblica. 

Papa Francisco, por ser sacerdote e chefe da religião do catolicismo, traz 

referências bíblicas em seu texto, do antigo ao novo testamento, para exemplificar o 

comportamento probo de um cristão ou da própria Igreja. Essa argumentação reforça o 

teor autoritário do discurso, materializado pelas citações bíblicas, que desvela a 

mensagem incontestável e absoluta de seu dizer, fundamentado na palavra divina. 

O princípio da reversibilidade, nesse texto, assim como em qualquer outro de 

ordem religiosa, se mantém pela ilusão dialógica cumprida nos enunciados. Quando 

Francisco demonstra que Samuel, Davi e Salomão se submeteram ao chamado divino, 

para quem adora o mesmo Deus, é inconcebível uma atitude contrária. A palavra sagrada 

não dá margem para acordos democráticos, o detentor do turno de fala, Deus, profere 

verdades altivas e imutáveis, intercambiadas pelos líderes ou representantes de uma 

religião. 

No parágrafo 19, Francisco reconhece que nem todo jovem porta tais 

características. Seu desenvolvimento só é possível por intermédio de um relacionamento 

de amizade com Jesus, pois Ele é a própria juventude (CV, n.1). Vejamos: 

 

Excerto 7 

 

 

 

 

 

A juventude, nesse recorte, é representada como um período natural da espécie 

humana. A conjunção alternativa, pela relação “ou”, nos faz entender que, de acordo com 

Francisco, podemos viver essa etapa de preparação para a fase adulta de duas formas: 

superficialmente ou profundamente. A categoria da conexão nos permite interpretar que 

“Com efeito, é possível transcorrer a própria juventude distraído, planando à superfície da vida, 
dormindo, incapaz de cultivar relações profundas e entrar no coração da vida; deste modo, porém, 
prepara-se um futuro pobre, sem substância. Ou, pelo contrário, pode-se gastar a juventude 
cultivando coisas nobres e grandes e, assim, preparar um futuro cheio de vida e riqueza interior.” 
(CV, n. 19) 
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o conectivo de adversidade “pelo contrário” interliga o primeiro enunciado ao segundo, 

delatando a relação de oposição semântica entre as duas possíveis juventudes.  

O vínculo semântico firmado entre os enunciados expressa mais do que a sintaxe 

indica. Uma vez que esse documento é essencialmente de cunho religioso, o contraste, 

sustentado por esse conector, não demostra, equitativamente, duas realidades legítimas. 

Entendemos que essas realidades ou juventudes, de que fala Francisco, se diferenciam 

pelo nível de intimidade com Deus: uma, emancipada de Cristo, está sujeita à devassidão 

e libertinagem (CV, n. 12), enquanto que outra, disposta a ser orientada pela fé em uma 

deidade, anda por um bom caminho e terá o futuro assegurado. Em outras palavras, para 

os crentes, o discurso religioso é uma promessa, e para os não-crentes, ele se mostra 

uma ameaça (ORLANDI, 1987). 

À primeira juventude, desfavoravelmente retratada pela predicação “um futuro 

pobre, sem substância”, remetemos o verbo da predicação “transcorrer”, que se completa 

sintaticamente pelos verbos “planando” e “dormindo”, ambos no gerúndio, marcando a 

percepção de movimento ou passagem, plana e irrefletida, por um tempo que, para ele, 

requer a manutenção de relações e de intensidade espiritual, na expectativa de um futuro 

certeiro. Em contrapartida, a primeira é sobreposta pela segunda, imaginada como fase 

em que se pratica “coisas nobres e grandes”, e que, consequentemente, garante um 

“futuro cheio de vida e riqueza interior”. A nosso ver, os verbos das predicações “gastar”, 

“cultivando” e “preparar”, que concedem ao referente “juventude” um caráter temporal, 

organizam a linearidade de sentido em defesa da tese de que só é viável jovens que 

operam ações “nobres e grandes”, quando condicionados à união com Cristo. 

As Rd interpretadas e analisadas categoricamente até esse ponto do texto estão 

situadas dentro de uma Rd maior que regula o valor discursivo efetivado por essas 

imagens. Juventude não é entendida, tão somente, como A) sinceridade, B) 

subserviência, C) simplicidade e humildade, D) audácia e E) generosidade. Os seus 

sentidos ganham forma quando atrelados à ideia de juventude enquanto etapa natural do 

processo de envelhecimento humano. Isso se explica devido a função argumentativa que 

elas exercem. Representar juventude, especificamente, com esses referentes, é uma 

estratégia argumentativa para sustentar seu ponto de vista acerca da real juventude que 

espera ser experienciada pelos cristãos. 
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Conjecturamos, em virtude disso, que existe uma cadeia semântica circunstancial 

que divide as Rd A, B, C, D e E entre aquelas que são referentes próprios de uma 

juventude comum (audácia e sinceridade), e aquelas desveladas de um relacionamento 

com Deus. Quanto mais próximo a Deus, mais propício ao aperfeiçoamento de 

subserviência, de simplicidade, de humildade e de generosidade, pelas quais se é 

provável realizar “coisas nobres e grandes” e “preparar um futuro cheio de vida e riqueza 

interior.” (CV, n. 19). 

O teor de exclusividade e imprescindibilidade atrelado à figura de Cristo é 

inteligível em todo o texto: Ele, Jesus Cristo, é a própria juventude, somente Ele é capaz 

de dar vida, acabar com a tristeza, os rancores, os medos, as dúvidas ou os fracassos 

(CV, n. 2). O Excerto 8, a seguir, ratifica essa análise: 

 

Excerto 8 

[ 

 

 

 Nesse recorte, o referente “Cristo” sofre um processo de retematização que o 

categoriza, primeiramente, em “esperança”, através do pronome possessivo “nossa”, e, 

logo depois, em “juventude”, qualificada pela conexão entre o advérbio de intensidade 

“mais” e o modificador “bela”. Na relação predicativa entre o verbo “é” e o referente “Ele”, 

o papel desempenhado pela predicação do verbo de ligação “ser” intensifica a crença em 

um Cristo que está vivo pois, segundo a religião católica, Ele não é apenas uma 

recordação do passado, Ele vive e é um exemplo a ser seguido; a sua inegável existência 

é o que dar esperança para este mundo. Mas não só isso, Ele é a própria juventude, 

capaz de conferir renovação e vida a quem reclama. 

 A ideia de um Deus vivo e não uma memória é o princípio central defendido na 

Eaps-CV, como consta no próprio título da Exortação, Christus Vivit. Francisco tenta 

mostrar a vitalidade de Cristo para encorajar o jovem a ir em sua procura, pois Ele é “O 

caminho, a verdade e a vida” (Jo. 14: 6). E a Igreja, portanto, é o lugar onde podemos 

encontrá-lo. Interpretamos, por essa razão, que o seu apelo pela proximidade entre Igreja 

e juventude evidencia uma necessidade da instituição religiosa que Francisco gerencia e 

“CRISTO VIVE: é Ele a nossa esperança e a mais bela juventude deste mundo! Tudo o que toca torna-
se jovem, fica novo, enche-se de vida. (CV, n. 1) 
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não uma carência do jovem moderno. Essa verdade é perceptível em vários momentos, 

e aqui trazemos dois (02) excertos demonstrativos: 

 

Excerto 9 

  

 

 

 

 

Excerto 10 

 

 

 

Pela locução verbal “podem ajudar”, que demarca a probabilidade de uma 

transformação da Igreja através da participação efetiva da juventude nas práticas 

religiosas, e do referente “ajuda”, nos excertos 9 e 10, respectivamente, comprovamos a 

real urgência de uma Igreja que precisa da juventude para se renovar. E Francisco, 

orientado pelo método do discernimento na escrita da Eaps-CV, cria um plano de ação 

para suprir essa instância, pensando na contemplação das exigências tanto da Igreja 

quanto da juventude.  

Sua proposta está na mudança das pastorais, com a criação de uma PJP, já 

abordada no tópico anterior, com “estilo, tempos, ritmo e metodologia diferentes” (CV, n. 

230), pela qual as juventudes poderão ser acolhidas “[...] com as suas dúvidas, traumas, 

problemas e a sua busca de identidade, com os seus erros, suas histórias, suas 

experiências do pecado e todas as suas dificuldades.” (CV, n. 234). O motor central dessa 

ação seria a criação de “líderes realmente ‘populares’ [...] que têm a capacidade de 

integrar a todos, incluindo na marcha juvenil os mais pobres, frágeis, limitados e feridos.” 

(CV, n. 231). 

O localizador temporal “este momento”, significado pelo modificador “sombrio”, no 

Excerto 10, é o tempo atual em que se encontra a Igreja. Pela Eaps-CV, acreditamos que 

“este momento sombrio” relata sobre uma sociedade que progressivamente tem se 

distanciado da Igreja, pelos diversos motivos já retratados anteriormente. E a inquietação 

São precisamente os jovens que a podem ajudar a permanecer jovem, não cair na corrupção, não 
parar, não se orgulhar, não se transformar numa seita, ser mais pobre e testemunhal, estar perto 
dos últimos e descartados, lutar pela justiça, deixar-se interpelar com humildade. Os jovens podem 
conferir à Igreja a beleza da juventude [...]” (CV, n. 37) 

“Assim, este momento sombrio, com a ajuda preciosa dos jovens, pode verdadeiramente ser uma 
oportunidade para uma reforma de alcance histórico, para se abrir a um novo Pentecostes e começar 
um período de purificação e mudança que dê à Igreja uma renovada juventude. (CV, n. 102) 
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de Francisco se resume no temor de a Igreja não encontrar soluções para esse desafio, 

se se recusar a aceitar as mudanças sociais ocasionadas pelas tecnologias, globalização 

e desenvolvimento do conhecimento. Ele escreve essa Exortação pois enxerga na 

juventude uma via para lidar com as dificuldades desse “momento sombrio”. Isso posto, 

a Rd nos recortes 9 e 10 desenha a imagem de uma juventude como ponte que dá acesso 

à reforma e à renovação institucional pretendida. 

Avaliemos as significações que emanam dessa Rd: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria 

 

No Excerto 9, o verbo da predicação “podem”, que atribui ao referente “jovens” 

uma capacidade interventiva, significa dizer que a sua inserção na Igreja oportunizará 

uma renovação, descrita por Francisco como “reforma de alcance histórico”. Sendo 

assim, o advérbio de negação “não” e os verbos das predicações “lutar”, “deixar”, “estar” 

e “interpelar-se” mostram o fruto dessa cooperação. Com a juventude, será possível à 

Igreja: não parar, ou seja, estagnar-se no tempo; não se orgulhar; não se transformar 

numa seita; ser pobre e testemunhal, isto é, dar prova do apoio prestado aos mais pobres; 

estar perto dos discriminados socialmente; será viável a luta por justiça e permitirá ser 

questionada. À vista disso, na percepção de Francisco, essas práticas estão escassas 

na Igreja e é com a juventude que ela se abrirá “a um novo Pentecostes” (CV, n. 37). 

Com a 
juventude 

Não parar 

é possível 

Não se orgulhar 

Não se transformar numa seita 

Ser mais pobre e testemunhal 

Lutar pela justiça 

Estar perto dos últimos e descartados 

Lutar pela justiça 

Deixar-se interpelar com humildade 

Figura 20 – Sentidos que emanam da Rd como renovação 
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Resumidamente, analisamos e interpretamos cada representação através das 

seguintes categorias: 

 

Quadro 9 – Representações discursivas do tema “juventude” 
 

REPRESENTAÇÕES DISCURSIVAS CATEGORIAS SEMÂNTICAS DE ANÁLISE 

(i) Capacidade de acolher opiniões 
divergentes 

Referenciação, predicação e modificação 

(ii) Sinceridade Referenciação, predicação e modificação 

(iii) Subserviência Predicação, localização temporal e conexão 

(iv) Simplicidade e humildade Conexão, modificação e referenciação 

(v) Audácia Conexão 

(vi) Generosidade Conexão e referenciação 

(vii) Período natural da vida humana Conexão, predicação e referenciação 

(viii) Jesus é a verdadeira juventude Referenciação, conexão e modificação 

(ix) Ponte que dá acesso à uma reforma 
institucional 

Predicação, localização espacial, modificação 
e referenciação  

 

Fonte: elaboração própria 
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5 CONCLUSÃO 

 

Pensando no poder intervencionista, seja ideologicamente ou pragmaticamente, 

que um líder religioso executa sobre a sociedade, capaz de influenciar nações, no que 

diz respeito ao comportamento cívico e manifestação cultural, neste trabalho de 

conclusão de curso, apoiado nos postulados teórico-metodológicos da ATD, intentamos 

estudar um (01) documento religioso sob duas dimensões analíticas: de um lado, 

investigamos como está organizada a estrutura macrotextual de uma Exortação 

apostólica pós-sinodal e, por outro lado, inerente ao nível semântico do texto, 

interpretamos as representações discursivas do referente “juventude”. Na aplicação 

desses dois enfoques analíticos, escolhemos como corpus desta pesquisa a Exortação 

apostólica pós-sinodal Christus Vivit (Eaps-CV), pela qual o Papa Francisco aborda 

questões relacionadas à fé e ao discernimento vocacional dos jovens modernos.  

 Como norte desta investigação, de modo específico, objetivamos: (1) descrever os 

elementos linguístico-textuais da estrutura composicional do plano de texto do 

documento escolhido; (2) interpretar os elementos linguístico-textuais que montam o 

plano de texto da Exortação apostólica Christus Vivit; (3) analisar as representações 

discursivas (Rd) construídas pelo Papa Francisco acerca do tema “juventude”, na 

Exortação apostólica pós-sinodal Christus Vivit.  

 As nossas análises do plano de texto da Christus Vivit nos permitiram interpretar 

o que está além os limites impostos pela estrutura macrotextual da Exortação. Dessa 

maneira, construímos quatro planos de texto que sintetizam e organizam desde os 

elementos que compõem a forma do gênero em questão, à compreensão do projeto 

discursivo empreendido por Francisco na escrita desse documento.  

Os dois primeiros planos demonstram como estão organizados os segmentos que 

constituem o gênero Exortação apostólica e que elementos se encontram inseridos em 

cada um deles. Assim, o PdT-I exibe um texto estruturado em 6 segmentes, a saber: <1> 

cabeçalho, <2> sumário, <3> introdução, <4> desenvolvimento, <5> conclusão e <6> 

datação. Os segmentos <1>, <2> e <6> integram os elementos peritextuais, enquanto 

que <3>, <4> e <5> os blocos textuais pelos quais o assunto é explanado. 
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O PdeT-II reúne, de um ponto focal e genérico, a integridade organizacional da 

Eaps-CV. Assim, em <1> temos as informações referentes ao tipo de documento, o tema 

que será abordado, o remetente e os destinatários; em <2> introduz-se o assunto e 

apresenta-se os destinatários da carta apostólica; em <3> dispomos dos 9 capítulos da 

Exortação e de seus respectivos subtópicos; em <4> Francisco exprime um desejo e em 

<5> esclarece o local, a data e a assinatura do remetente. Já o PdeT-III sintetiza o 

conteúdo referencial dos 9 capítulos da Exortação. Nesse plano de texto, procuramos 

resumir as principais teses defendidas por Francisco, na tentativa de condensar todo o 

conteúdo discursivo de um texto com 67 páginas em um quadro que cobre somente duas 

páginas.  

Finalmente, no PdeT-IV, dizemos que o projeto discursivo, que cumpre com os 

objetivos planejados por Francisco para a criação deste documento, se concretiza no 

método do discernimento, através do qual ele age firmado em 3 ações: reconhece os 

traços peculiares de uma sociedade, interpreta-os aos olhos da fé e opera uma tática de 

verificação, avaliação e possível intervenção. Nesse sentido, ele emprega 3 capítulos à 

formação das etapas do método discernimento: os três primeiros (I, II e III) estão ligados 

ao reconhecimento da realidade (reconhecer), seguidos dos capítulos IV, V e VI atinentes 

à sua interpretação (interpretar) e os últimos (VII, VIII e IX) à escolha do que fazer e como 

desse ver feita essa ação (escolher). Na união de três capítulos à cada etapa, pensamos 

que ele projeta respostas para os questionamentos: O que leva os jovens a se afastarem 

da Igreja? (reconhecer); por que os valores religiosos são essenciais? (interpretar); por 

que é preciso alterar as práticas da pastoral juvenil? (escolher).  

Retomando à perspectiva semântica do texto, marcada pela esquematização de 

Rd dos agentes da comunicação (locutor e interlocutor) e dos assuntos tratados, sabendo 

que dedicamo-nos, nesta pesquisa, ao estudo das representações do tema “juventude”, 

concluímos que Francisco representa a juventude como: (i) capacidade de acolher 

opiniões divergentes; (ii) sinceridade; (iii) subserviência; (iv) simplicidade e humildade; (v) 

audácia; (vi) generosidade; (vii) período natural da vida humana; (viii) Jesus é a 

verdadeira juventude; e (ix) ponte que dá acesso à uma reforma institucional. 

 Dentre essas representações, entendemos que a representação (vii), junto às de 

número (viii) e (ix) ocupa um papel relevante e de maior destaque na Eaps-CV. Dizemos 
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isso tendo em vista que a Rd (vii) funciona como uma espécie de representação macro, 

condicionando às representações (ii), (iii), (iv), (v), (vi) um o valor argumentativo. Os 

sentidos dessas Rd tomam forma quando relacionados à ideia de juventude enquanto 

período natural da vida humana (vii). Assim, representar a juventude com esses 

referentes é uma estratégia argumentativa para sustentar seu ponto de vista acerca da 

real juventude que espera ser vivida pelos cristãos, em comunhão com Deus. 

 Concernente à Rd (viii), ela ganha relevância por causa da exclusividade e 

imprescindibilidade atreladas à figura de Cristo em todo o texto: Ele, Jesus Cristo, é a 

própria juventude, capaz de dar vida, acabar com a tristeza, os rancores, os medos, as 

dúvidas ou os fracassos. E, por fim, a Rd (ix), por ser posta como a estratégia certeira 

para lidar com as dificuldades que a Igreja tem enfrentado. Dessa maneira, tornando a 

juventude em uma ponte que dá acesso à uma reforma institucional. 

Sem a pretensão de queremos findar as possibilidades de investigação com esse 

corpus ou outros corpora relativos ao campo do discurso religioso, esperamos que esta 

pesquisa possa ampliar a visão crítica do leitor quanto aos discursos propagados em 

documentos papais ou em quaisquer outros textos de líderes religiosos. Além disso, 

acreditamos ter contribuído com a ATD, sendo esta monografia mais um trabalho 

investigativo sobre o discurso religioso, que aos poucos tem ganhado espaço dentro do 

escopo de pesquisas realizadas por entusiastas do campo teórico desenvolvido por 

Adam (2011).  

Por fim, no tocante a futuros projetos, pensamos ser viável a comparação entre 

discursos de dois Papas, trazendo à tona as passagens bíblicas que ambos fazem 

menção na justificativa de sua visão exegética acerca de um tema específico. Essa 

proposta, diferentemente da empreendida neste trabalho de conclusão de curso, pode 

ser concretizada através da utilização de todas as categorias semânticas de análise da 

representação discursiva de Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010), e da conexão entre 

esse nível semântico e outro nível do texto delimitado de Adam (2011).  
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