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RESUMO 
 
 
Esta tese tem como objetivo principal pesquisar a interdiscursividade entre o Sermão 
do Monte, do Evangelho de Mateus, e os Quatro Pilares da Educação do Relatório 
da Comissão Internacional sobre a Educação para o Século XXI apresentado à 
UNESCO. De imediato se identifica o caráter ético-religioso do texto bíblico do 
primeiro século, enquanto que o texto do relatório revela-se político-educacional, 
alicerçado na cosmovisão de educação contemporânea. A pesquisa se detém num 
primeiro momento no exame do referencial teórico dos gêneros discursivos, das 
condições de produção, do ethos e da interdiscursividade, aplicados, em seguida, a 
cada um dos textos citados para, ao final, buscar-se e confirmar a concorrência da 
interdiscursividade entre esses discursos, quanto ao aprender a ser.  
 
 
Palavras-chave: Sermão do Monte, Quatro Pilares da Educação; gêneros do 
discurso; condições de produção; ethos, interdiscursividade. 
 
  



 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
The objective of this thesis is to search the interdiscursivity between the Sermon of 
the Mount, from the Gospel of Matthew, and the Four Pillars of the Education from 
the Report of the International Commission on Education for the Twenty-First Century 
presented to UNESCO. It is possible to identify immediately the ethical-religious 
nature of the Biblical text of the first century and the political-educational character of 
the report based on the contemporary education’s worldview. At a first moment, the 
research sets the examination of the theoretical principles of the genders of 
discourse, the conditions of production, the ethos, and the interdiscursivity. After that, 
both discourses are examined under those principles so that, at last, it is possible to 
verify and confirm the interdiscursivity between these discourses about the question 
of learning to be. 
 
 
Keywords: the Sermon on the Mount, the Four Pillars of Education; gender of 
discourses; conditions of production; ethos, interdiscursivity. 
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INTRODUÇÃO 

 

Dentre todas as diferenças que caracterizam o ser humano no contexto dos 

seres vivos, emerge, indiscutivelmente, sua capacidade de comunicação. Ela se dá 

pela fala, pela escrita, pela arte, sempre de maneira criativa e pessoal. Nenhuma 

outra espécie está habilitada a ler e escrever, admirar as palavras, pesquisá-las até 

a exaustão, com o único objetivo de buscar seu sentido e as intenções que as 

motivaram. 

Uma mesma idéia pode situar-se no passado, no presente ou no futuro e há 

muitos modos de estudá-la. O que a torna diferente é o modo como é abordada e 

como se expressa. Sob a perspectiva da Análise do Discurso (AD), busca-se 

compreender o sentido da língua posta em movimento como discurso, enquanto 

trabalho simbólico, porque na fala do ser humano se incorporam diferentes visões, 

motivações ideológicas, contextos e outros discursos, que constituem o próprio ser 

humano e sua história.  

A linguagem, que caracteriza o ser humano, é a “mediação necessária entre o 

homem e a realidade natural e social” (ORLANDI, 2007, p. 15), e lhe permite 

permanecer onde está ou ser transformado em algo diferente do que era, porque 

esta atividade humana produz sentidos quando utiliza a língua para comunicar-se. A 

AD leva em conta a linguagem produzida relacionando-a a sua exterioridade. 

Por ser único em sua enunciação, o discurso ganha contornos próprios 

quando é ouvido / lido / interpretado, abrindo-se ao diálogo. Ademais, sua 

procedência o identifica com um gênero discursivo relativamente estável, pelo qual 

se pode depreender certa produção de sentidos. Acrescente-se o fato de que o 

sujeito que discursa é atravessado por cosmovisões histórico-sociais que interferem 

e influenciam seu discurso. Compete ao analista do discurso compreendê-lo, então, 

como objeto sócio-histórico e, à luz da relação língua-discurso-ideologia “pensar o 

sentido dimensionado no tempo e no espaço das práticas do homem...” (ORLANDI, 

2007, p. 16). 
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A presente pesquisa, relativa ao “aprender a ser” da pessoa humana, teve 

suas origens no desejo de se descobrir se haveria possibilidade de encontrar algum 

entrelaçamento entre dois discursos, de duas épocas distantes entre si, de 

naturezas e propósitos diferentes, cujo fulcro comum, à luz do analista, se concentra 

na formação do indivíduo ao longo da vida, tanto no que diz respeito às suas 

relações consigo mesmo e com a sociedade. O aprender a ser está presente em 

toda a história e em todas as formas ideológicas possíveis. Todavia, a escolha de 

discursos específicos, dentre discursos que propõem o desenvolvimento pleno da 

humanidade, concentra a pesquisa e questiona a interdiscursividade específica dos 

dois enunciados. 

O primeiro discurso, o mais antigo, é proveniente da literatura cristã antiga. 

Trata-se do “Sermão do Monte”, proferido por Jesus e registrado no evangelho de 

Mateus, e doravante referido apenas como Sermão (ou SM). É um discurso religioso 

da segunda metade do século I, dirigido aos cristãos da região onde se deu a origem 

do Cristianismo. O aprender a ser do Sermão, a priori tem conotações ético-

religiosas, ou seja, procedimentos relacionados à religião e impostos aos que a ela 

se dedicam, diriam alguns, ou, sob uma hermenêutica cristocêntrica, o aprender a 

ser um cidadão do reino dos céus, em relacionamento com a divindade e com o 

próximo na manutenção da vida do planeta.    

O segundo discurso, o mais recente, é proveniente dos esforços da UNESCO 

em promover fundamentos para a educação do ser humano, de modo que ele 

aprenda a ser alguém capaz de realizar-se como indivíduo social, vindo a tornar-se 

membro da comunidade planetária como ser que aprende, ao longo da vida, a: 

conhecer, fazer, relacionar-se e ser autônomo, de modo a cooperar na manutenção 

da vida e da paz do planeta. Trata-se do capítulo quatro, do Relatório da Comissão 

Internacional sobre a Educação para o Século XXI, sob o título Educação – Um 

tesouro a descobrir, também conhecido como Relatório Jacques Delors. O recorte 

feito ao Relatório destacando o capítulo quatro, intitulado “Os Quatro Pilares da 

Educação”, e doravante também denominado Pilares (ou QPE), está relacionado 

objetivamente ao interesse de análise dos fundamentos considerados pela UNESCO 

como representativos para o objetivo de educar alguém. O aprender a ser dos 

Pilares tem conotações político-educacionais focadas para o surgimento de um 
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“novo humanismo” (DELORS, 2001, p. 49), pelo qual se projeta o fundamento de 

projetos de cooperação internacional para um mundo melhor. 

Considerando que a AD não pergunta o que o texto quer dizer, mas como o 

texto significa, e considerando o que escreve Orlandi (2007, p. 18),  

Ela produz um conhecimento a partir do próprio texto, porque o vê como 
tendo uma materialidade simbólica própria e significativa, como tendo uma 
espessura semântica: ela o concebe em sua discursividade. 

Isto significa que a investigação da interdiscursividade pode ocorrer a 

qualquer tempo, porque “todo discurso é atravessado pela interdiscursividade [...] de 

estar em relação multiforme com outros discursos, de entrar no interdiscurso” 

(CHARAUDEAU e MAINGUENEAU, 2006, p. 286), ou, como se aprende com 

Bakhtin (1975), o enunciado que surge em um momento histórico e num meio social 

determinados, toca em outros discursos tecidos pela consciência sócio-ideológica 

em torno do objeto. 

Sob esta perspectiva e ainda que os contextos e as culturas humanos sejam 

diferentes, uns próximos e outros remotos, há um senso, uma aspiração nobre, um 

propósito latente que permeia a história e busca encaminhar a vida humana a 

propósitos cada vez mais elevados. Isto é perceptível na noção do aprender a ser. 

De fato, o ser humano não teria maior significado no universo, se não 

compreendesse e convivesse com realidades cada vez maiores que lhe são 

propostas, numa combinação crescente de conhecimento, prática e amor pela vida, 

pela qual se verifica o desenvolvimento total da pessoa — espírito e corpo, 

inteligência, sensibilidade, sentido estético, responsabilidade pessoal, 

espiritualidade.  

A idéia de educação do ser humano e de seu preparo para a vida é uma idéia 

permanente, cuja intensidade e modalidade variam de acordo com o sujeito, a 

ideologia presente, o contexto, mas que nunca deixa de existir e de ser objeto 

constante de estudos, por causa de sua elevada significância. Pode-se afirmar, 

portanto, que toda a discussão e desenvolvimento de qualquer ação rumo à 

educação do ser humano passa pela comunicação humana, sob a forma de língua 

escrita ou falada, e se torna campo de estudos da AD. 
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O objetivo do trabalho, portanto, compreende o estudo dos discursos de 

forma comparativa, para verificar, ao final, se há a inscrição de um discurso no outro, 

ou seja, se o discurso do Sermão se infere no discurso dos Pilares. Este trabalho 

tem por objetivo provar a hipótese de que os dois discursos apresentam pontos de 

contato, embora um seja do primeiro século da era cristã e o outro do século vinte; 

aquele proveniente dos ensinos de Jesus e este proveniente do consenso da 

Comissão Internacional da UNESCO.  

O presente trabalho pretende, então, ser uma contribuição a mais à 

compreensão dos Pilares para o ser humano do século XXI, em comparação e à luz 

da perspectiva do discurso do Sermão proferido no século I, que visa, igualmente, o 

desenvolvimento integral do ser humano sob a influência da cosmovisão cristã de 

educação. 

Como proceder? A forma escolhida para elaboração do trabalho compreende 

a busca do referencial teórico de cada uma das partes da estrutura que o compõe, e 

a aplicação desse referencial aos textos elencados para análise, culminando com a 

observação da interdiscursividade entre eles.  

No primeiro capítulo se estudarão os gêneros de discurso encontrados nos 

dois documentos. No referencial teórico do primeiro capítulo, começando pela forma 

como a evolução lingüística dos gêneros discursivos se deu na história ocidental, 

verifica-se que a antiguidade desenvolveu a retórica e a noção de discurso a partir 

da pessoa do orador, oferecendo, entre outras contribuições, as noções de logos, 

pathos e ethos, com as quais se estabelece o desenvolvimento lógico e os 

mecanismos de credibilidade do discurso.  

Na modernidade a dedicação ao estudo da parole, em função de sua não 

utilização pelo estruturalismo, trouxe de volta a noção de retórica, mas a AD buscou 

a noção de formação discursiva e esta como interligação dos níveis linguístico e 

extralinguístico. O discurso, identificado por Bakhtin (2003) como enunciado oral ou 

escrito, está presente na atividade comunicativa humana e prolifera 

exponencialmente, mantendo, entretanto, tipos relativamente estáveis de gêneros de 

discurso, com os quais também se estuda o caráter interno do autor, a escolha de 

estilo e a visão de mundo que distingue aquele discurso de outro. 
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O estudo dos gêneros discursivos pela AD proporciona a noção 

contemporânea, comum a várias correntes teóricas, de que eles se aplicam a todos 

os tipos de produções verbais, concebidos como fenômenos históricos e vinculados 

ao contexto cultural e social, tomados mais como semelhantes do que estruturas a 

serem utilizadas.  

Ao estudar o gênero evangelho, necessário se faz oferecer uma visão 

panorâmica das origens e debates em torno deste gênero discursivo, por sua 

conotação de texto sagrado e seu formato literário peculiar, segundo Gabel e 

Wheeler (2003), que se caracteriza primariamente pela preocupação de contar ditos 

e feitos de Jesus e a influência de sua vida nos que o viram. O evangelho de Mateus 

se destaca dos demais quanto à forma de promover o arranjo dos ensinos de Jesus 

em cinco discursos, além de, como nos demais, relatar a práxis de Jesus, incluindo 

sua crucifixão e ressurreição. A seguir, tendo em consideração a tradição pela qual o 

primeiro discurso é conhecido como Sermão do Monte, pretende-se discutir essa 

nomenclatura e classificá-lo de outro modo. 

De mesmo modo, ao estudar o gênero relatório, buscar-se-ão suas raízes na 

história, para constatar que sua existência é remota, enquanto gênero textual, e se 

aplica sempre com a finalidade de detalhar fatos vivenciados, ouvidos ou 

observados, porém está investido geralmente da capacidade de sugerir passos para 

a correção ou continuidade do fato relatado. A Comissão Internacional não se afasta 

do modelo ao dedicar-se à proposição dos Pilares, uma vez que eles se configuram 

como o fundamento para a correção dos fatos vivenciados pela humanidade e que 

necessitam urgentemente ser corrigidos. 

O segundo capítulo tratará das condições de produção do discurso. Por sua 

condição dialógica, o discurso sempre pressupõe o locutor e o(s) interlocutor(es). As 

condições de produção envolvem a situação contratual, o cenário e a convenção 

social existentes entre eles. Porém, houve tempo em que isto não era observado, 

sendo contribuição da Pragmática a inclusão das questões relacionadas aos atos da 

fala na atividade da linguagem, encarando-a como ação. 

O contexto é parte fundamental nas condições de produção do discurso, 

encarado como conjuntura necessária à estrutura semântica, porque nele se 
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apresentam muitas vozes que influenciam o discurso. Maingueneau (1997) tem sido 

apontado como o teórico que se interessou pelo discurso escrito e procurou 

trabalhar a noção de contexto aplicada ao texto. Foi influenciado pela sociologia da 

produção científica; emprestou de Foucault o termo “prática discursiva”; considerou 

os trabalhos sobre historiografia e ideologias como importantes para as condições 

de produção do discurso. 

A noção de contexto tem sido objeto de estudos da Lingüística Textual, que o 

qualifica como elemento estrutural da situação comunicativa, constituindo-se no 

contexto sociocognitivo dos interlocutores e que engloba todos os conhecimentos 

que, guardados na memória dos interlocutores, são mobilizados no intercâmbio 

verbal. 

A ideologia, como outro elemento das condições de produção, é visitada no 

trabalho por sua importância para a AD. Observa-se que a ideologia, segundo a 

ótica de Bakhtin (1997), está identificada com o signo, ou seja, há uma produção de 

significados no signo que impregna um determinado grupo social e dá forma à 

consciência social, alimentando e desenvolvendo a consciência individual. Fiorin 

(2007) será utilizado para demonstrar que em cada formação ideológica há uma 

formação discursiva ensinada aos membros de uma sociedade, e isto se constitui 

também em matéria de análise discursiva como condição de produção. 

As condições de produção do Sermão serão analisadas a partir dos estudos 

da Pragmática, avaliando-se a situação contratual existente, o cenário e o contrato 

social, observando-se os referentes textuais e o entorno verbal. O contexto próximo, 

presente no próprio evangelho de Mateus e nas tradições judaicas contemporâneas, 

se junta ao contexto remoto especialmente do Antigo Testamento, para construção 

do discurso. A ideologia presente no Sermão segue o propósito do evangelho de 

Mateus, que é apresentar a contracultura do ensino de Jesus em relação à tradição 

rabínica e às influências greco-romanas presentes na comunidade cristã da época. 

Quanto aos Pilares, há uma distinção feita no trabalho em relação ao Sermão, 

por conta da “encomenda” do relatório à Comissão Internacional. Ele é solicitado em 

moldes pré-determinados. Sob o enfoque de contexto próximo estão os capítulos 

antecedentes e posteriores que refletem a situação educacional do mundo e sob o 
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enfoque de contexto remoto outros relatórios provenientes de sub-comissões de 

trabalho e da própria UNESCO, notadamente o Relatório Faure (1972), como forma 

subsidiária para as condições de produção do discurso. Ideologicamente, o texto 

remete à democracia, ao exercício da pluralidade em nome da paz mundial e 

preservação planetária. 

O terceiro capítulo se refere ao ethos. Seguindo a linha de desenvolvimento 

dos capítulos anteriores, a reflexão teórica principia nas noções da antiga Grécia, 

destacando a importância do ethos junto ao logos e ao pathos. Na trilogia aristotélica 

designa qualidades de caráter e mecanismos de convencimento do interlocutor 

quanto à validade desse caráter. No decorrer dos estudos lingüísticos a nova 

retórica retoma o conceito de ethos, mas é em Maingueneau (2006) que este 

trabalho se escuda para afirmar o ethos como noção discursiva em que estão 

presentes vários elementos que o compõem, incluindo os estereótipos, as cenas de 

enunciação, a cronografia e a topografia. 

Busca-se analisar o ethos presente no Sermão, constatando que Mateus 

atribui a Jesus a autoridade discursiva, utilizando-se do contexto prévio, pelo qual 

evoca aos leitores a messianidade de Jesus, sua ascendência real procedente da 

dinastia de Davi, sua ascendência abraâmica, o testemunho de João Batista e a 

vitória sobre as tentações no deserto. Há uma preocupação em dar credibilidade ao 

seu personagem, centro do discurso. As cenas de enunciação, como se verá, 

suscitam cenografias, onde se percebem os estereótipos, a retomada dos sentidos 

da lei mosaica e ensinos éticos que reivindicam a autoridade de Jesus. 

O ethos nos Pilares está reivindicado na forma de ethos prévio a partir da 

organização da própria UNESCO, quando então os seus objetivos são enfatizados 

no ambiente do pós-guerra, e se buscam de todas as formas a paz e harmonia entre 

as nações. As pessoas que compõem os diversos grupos de trabalho são 

autoridades educacionais em seus respectivos países e de inquestionável 

respeitabilidade no universo da educação, devendo ser acatadas pelos países 

membros da instituição, como aquelas que tem uma visão precisa do mundo. A cena 

enunciativa dos Pilares é trabalhada de forma a se reconhecer o ethos efetivo.  



19 
 

No derradeiro capítulo deste trabalho aborda-se a interdiscursividade, onde 

serão contempladas resumidamente noções de: linguagem, heterogeneidade 

discursiva, interdiscurso e a noção de reversibilidade. Expostos aos conceitos 

teóricos, o Sermão e os Pilares serão analisados em separado como os capítulos 

anteriores, porém o objetivo deste capítulo será aproximar o Sermão dos Pilares, ao 

final, para afirmar a interdiscursividade existente, sobretudo quanto à presença de 

um componente ideológico comum a ambos e relacionado à construção do ser 

humano. 

A metodologia empregada para todos os capítulos consiste no 

desenvolvimento teórico das respectivas noções, como forma de subsidiar a forma 

de análise de textos tão distintos quanto à natureza, propósitos, contextos, 

ideologias presentes e demais aspectos da AD, mas que apontam para uma direção 

relevante.  

É evidente que a análise feita será sempre insatisfatória e demandará novos 

esforços, mas se propõe a provar que a presença do Sermão nos Pilares poderá ser 

percebida e acatada.  
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CAPÍTULO 1  

 

 

OS GÊNEROS DO DISCURSO: HISTÓRIA E IDENTIFICAÇÃO DOS GÊNEROS 

DISCURSIVOS DO SERMÃO DO MONTE E DOS PILARES DA EDUCAÇÃO. 

 

 

[...] cada enunciado particular é individual, mas 
cada campo de utilização da língua elabora seus 
tipos relativamente estáveis de enunciados, os 
quais denominamos gêneros do discurso. A 
riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso 
são infinitas porque são inesgotáveis as 
possibilidades da multiforme atividade humana [...] 
(BAKHTIN, 2003, p. 262).  

 

  

Linguagem é comunicação. Qualquer que seja o instrumento utilizado para 

comunicar, a comunicação é própria das criaturas. Na luta pela existência, as 

espécies utilizam linguagens que expressam diferentes momentos e circunstâncias – 

a vida em comunidade, o movimento predatório de subsistência, o domínio territorial, 

e assim por diante. A atividade humana da linguagem, destacadamente a principal 

de todo o reino animal, é aquela identificada por sua habilidade de enunciar de modo 

inteligível, verbal, dialógico e reflexivo, os pensamentos, sentimentos e juízos de 

valor. Simultaneamente o indivíduo é condicionado pela língua e a condiciona, 

promovendo sua interação linguística com outrem, em termos que sejam familiares a 

ambos, em princípio, de modo a haver pleno intercâmbio de comunicação. 

Concordando com o pronunciamento de Bakhtin (2003), não há como negar 

que a individualidade humana é uma fonte contínua de comunicações discursivas 

que a priori, e a posteriori apenas sob o enfoque especializado, chegam a ser 

agrupadas em gêneros igualmente ilimitados. Os gêneros discursivos do texto 
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religioso do Sermão do Monte e do texto educacional do Relatório da Comissão 

Internacional sobre a Educação para o Século XXI são uma evidência dessa 

inesgotabilidade. O que se pretende no presente capítulo é percorrer o caminho da 

história da teorização dos gêneros discursivos, da Grécia antiga à 

contemporaneidade, sem a preocupação de esgotar o assunto, para finalmente 

dedicar atenção aos gêneros específicos do Sermão e do Relatório. 

  

1.1  A EVOLUÇÃO LINGUÍSTICA DOS GÊNEROS TEXTUAIS/DISCURSIVOS  

 

  

1.1.1  Os primórdios 

  

A civilização grega foi berço de dois tipos de atividade discursiva, cuja 

influência pode ser percebida até na contemporaneidade. O tipo mais antigo, a 

poesia, é o gênero discursivo que apresenta, como uma de suas características, a 

intermediação entre os deuses e os seres humanos. Mas também da poesia é que 

se determinam alguns dos primeiros traços históricos, éticos, políticos, sociais, 

estéticos, pedagógicos e religiosos da civilização grega. É nela que se encontram os 

princípios educacionais da Grécia antiga, sua visão política, religiosa e comunitária. 

A Grécia Antiga, no entanto, também é conhecida pelo uso da retórica e do 

treinamento na desenvoltura oratória, para a prática discursiva. Não há cultura 

humana, desde seus primórdios, que não tenha se valido da linguagem para 

persuadir. “Pode-se, aliás, encontrar retórica entre hindus, chineses, egípcios, sem 

falar dos hebreus.” (REBOUL, 2004, p. 1). Todavia, é dos gregos que provém o 

maior volume de referências acerca da técnica retórica. O valor dessa capacidade 

oratória já é percebido na Ilíada de Homero, nas falas de Aquiles, quando advertia e 

fortalecia o ânimo de seus homens, com habilidade e sabedoria.  
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Com o advento da polis democrática da Grécia Antiga, surgiram na vida 

pública, sobretudo política e judicial, os oradores dedicados especialmente aos 

discursos jurídicos. Esses grandes pensadores e líderes políticos geralmente se 

apresentavam perante um auditório, usualmente no contexto de uma competição ou 

motivados pela busca da fama, influência política e cultural. Essa situação, muito 

frequente na Grécia Antiga, girava em torno da oratória como o meio pelo qual as 

decisões políticas e judiciais eram tomadas, e pelas quais também as idéias 

filosóficas eram desenvolvidas e disseminadas.  

Muitos desses pensadores e líderes gregos são conhecidos apenas pelos 

textos produzidos, por seus discípulos ou por seus antagonistas. Retor era a palavra 

grega para orador. Um retor era o cidadão que comparecia regularmente aos júris e 

às assembléias políticas, e era visto como alguém versado com algum 

conhecimento para falar em público no processo. A facilidade com o uso da língua 

também era frequentemente referida como logôn tekhné, capacidade argumentativa 

ou verbosidade artística. 

Desse modo, a arte de falar em público, notadamente diante dos tribunais, 

exigia o conhecimento das formas e significados da língua, bem como das 

estratégias de persuasão do auditório. O foco central do discurso era a 

argumentação, pela qual se pretendia descobrir a verdade mediante a 

argumentação do verossímil. Reboul (2004, p. 2) comenta:  

A retórica não nasceu em Atenas, mas na Sicília grega por volta de 465, 
após a expulsão dos tiranos. E sua origem não é literária, mas judiciária. Os 
cidadãos despojados pelos tiranos reclamaram seus bens, e à guerra civil 
seguiram-se inúmeros conflitos judiciários. Numa época em que não 
existiam advogados, era preciso dar aos litigantes um meio de defender sua 
causa. Certo Córax, discípulo do filósofo Empédocles, e o seu próprio 
discípulo, Tísias, publicaram então uma “arte oratória” (tekhné rhetoriké), 
coletânea de preceitos práticos que continha exemplos para uso das 
pessoas que recorressem à justiça. [...] Como Atenas mantinha estreitos 
laços com a Sicília, e até processos, imediatamente adotou a retórica. [...] 
Como não existiam advogados, os litigantes recorriam a logógrafos, espécie 
de escrivães públicos, que redigiam as queixas que eles só tinham de ler 
diante do tribunal. Os retores, com seu senso agudo de publicidade, 
ofereceram aos litigantes e aos logógrafos um instrumento de persuasão 
que afirmavam ser invencível, capaz de convencer qualquer pessoa de 
qualquer coisa. Sua retórica não argumenta a partir do verdadeiro, mas a 
partir do verossímil (eikos). 
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Pereira (2006) considera que a argumentação a partir do verossímil é 

inevitável e também prática contemporânea no âmbito jurídico, uma vez que, se a 

verdade fosse patente aos tribunais, eles se tornariam meras câmaras de registro. O 

desconhecimento da verdade apela para a argumentação do que é verossímil. Da 

mesma forma, os retores do passado se orgulhavam de sua competência em ganhar 

as piores causas pela produção dos melhores argumentos. “O aparecimento da 

retórica como disciplina específica é o primeiro testemunho, na tradição ocidental, 

duma reflexão sobre a linguagem. Começa-se a estudar a linguagem não enquanto 

‘língua’, mas enquanto ‘discurso’.” (DUCROT e TODOROV, citado por CITELLI, 

2006, p. 8).  

Estavam presentes naquele ambiente, portanto, todos os elementos de 

retórica que tornariam esse campo da linguística um objeto de atração para a 

Análise do Discurso. Se de um lado o termo retórica pode ser usado para referir 

somente à forma de argumentação, frequentemente com a conotação pejorativa de 

que é apenas um meio de se obscurecer a verdade, os filósofos clássicos criam no 

contrário: a habilidade do uso da retórica era essencial para se descobrir verdades, 

porque ela provia meios de ordenar e clarificar os argumentos. 

Os sofistas desenvolveram as técnicas de argumentação, dado o poder da 

linguagem e da persuasão que perceberam haver. Eram mestres muito bem 

remunerados e respeitados por suas habilidades que viajavam pelas cidades, 

discursando e atraindo a atenção de estudantes, os quais lhes pagavam taxas por 

sua educação. Ao contrário do que era aceito como verdade, os sofistas 

contestavam a supremacia da cultura grega e negavam que a sabedoria era advinda 

dos deuses, dando ênfase à habilidade discursiva e à possibilidade de se ensinar a 

virtude e a competência para o discurso mediante a prática das estratégias de 

argumentação.  

Tem-se conhecimento do pensamento sofista especialmente pelas obras de 

Platão e Aristóteles, seus oponentes, o que dificulta formular uma visão completa 

das convicções sofistas. Entretanto, transparece sua visão relativa de mundo e seu 

desprezo por valores universais. O ensino ético é utilitarista, pois o único bem é o 

prazer e a única regra de conduta é o interesse particular, importando conhecer 

apenas a arte de derrotar os adversários. 
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Em oposição aos sofistas e a outros grupos dedicados às técnicas de prática 

discursiva de seu tempo, surge Isócrates, ex-escritor de discursos forenses, ex-

discípulo dos sofistas Górgias e Pródico e observador de Sócrates, cuja contribuição 

se caracteriza por negar a teoria sofista de que qualquer pessoa é capaz de 

persuadir outras. Para os sofistas há três condições para a oratória eficiente: 

aptidões naturais, prática constante e ensino sistemático, entretanto, para Isócrates 

a “prática e ensino podem melhorar o orador, mas não criá-lo.” (ISÓCRATES citado 

por REBOUL, 2004, p. 11). Além disso, Isócrates procura utilizar, como sua paideia, 

a práxis de ensinar sempre recorrendo à reflexão do próprio discípulo e aceitando 

sua colaboração na construção do discurso, porque o tema do ensino literário deve 

ser somado à formação moral, de modo que esse ensino literário se constitua numa 

escola de estilo, pensamento e vida. 

É com e a partir de Aristóteles que a estrutura discursiva é dissecada 

(CITELLI, 2006). Até então, estavam os sofistas, de um lado, fazendo da retórica a 

técnica da persuasão e da qual todos deviam utilizar-se, não importa se para o bem 

ou o mal, e do outro lado, Isócrates, entendendo que a prática da persuasão não era 

característica de todos, e que possuía caráter mais nobre, ligado à conduta e à vida. 

Aristóteles vê na retórica uma ferramenta, “um corpus com determinado objeto e um 

método verificativo dos passos seguidos para se produzir persuasão” (CITELLI, 

2006, p. 10). 

Como ferramenta, Aristóteles transformou a retórica num sistema, completado 

por seus sucessores, que pode ser decomposto em quatro partes.  

A primeira é a invenção (heurésis, em grego), a busca que empreende o 
orador de todos os argumentos e de outros meios de persuasão relativos ao 
tema de seu discurso. 

A segunda é a disposição (taxis), ou seja, a ordenação desses argumentos, 
donde resultará a organização interna do discurso, seu plano. 

A terceira é a elocução (lexis), que não diz respeito à palavra oral, mas à 
redação escrita do discurso, ao estilo. É aí que entram as famosas figuras 
de estilo, às quais alguns, nos anos 60, reduziam à retórica! 

A quarta é a ação (hypocrisis), ou seja, a proferição efetiva do discurso, com 
tudo o que ele pode implicar em termos de efeitos de voz, mímicas e 
gestos. Na época romana, à ação será acrescentada a memória. (REBOUL, 
2004, p. 43,44) 
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Na invenção, se entende que aquele que planeja falar ou escrever, saiba 

identificar tipo e gênero de discurso aplicáveis ao assunto a ser tratado e ao 

auditório em foco. Aristóteles considera três gêneros oratórios: o judiciário – que tem 

como auditório o tribunal e trata de assuntos do passado, acusando ou defendendo, 

esclarecendo, qualificando e julgando causas e pessoas; o deliberativo (ou político) 

– que tem como auditório o Senado e que trata do futuro, aconselha ou 

desaconselha uma medida político-administrativa em relação à cidade e inspira 

decisões e projetos; o epidíctico – que tem como auditório um grupo de 

espectadores em um ato qualquer, trata do presente, exaltando ou criticando um 

homem ou uma categoria de homens, como os mortos numa guerra, e assim por 

diante. 

Os valores que normatizam esses discursos não são os mesmos. O judiciário 

diz respeito à justiça e à injustiça e sua argumentação repousa sobre leis, para um 

auditório especializado. O deliberativo diz respeito ao que é útil ou nocivo para a 

cidade, para um auditório mais amplo e menos culto, buscando em exemplos 

passados aquilo que pode ser bom ou mau no futuro. Quanto ao epidíctico, os 

valores que o inspiram são o nobre e o vil, amplificando aquilo que é de valor em 

uma pessoa conhecida de todos os espectadores. “Mais tarde, na era cristã, o 

gênero epidíctico será enriquecido com toda a pregação religiosa.” (REBOUL, 2004, 

p. 47).  

Os três gêneros do discurso  

  Auditório Tempo Ato Valores Argumento-tipo 

Judiciário Juízes 
Passado  

(fatos por julgar) 
Acusar 

Defender 
Justo 
Injusto  

Entimema 
(dedutivo) 

Deliberativo Assembléia Futuro 
Aconselhar 

Desaconselhar 
Útil 

Nocivo 
Exemplo 
(indutivo) 

Epidíctico Espectador Presente 
Louvar 

Censurar 
Nobre 

Vil 
Amplificação 

(REBOUL, 2004, p. 47) 

Escolhido o gênero do discurso em função de sua finalidade e do auditório, o 

orador deve procurar o argumento ideal nos três tipos definidos por Aristóteles: o 

ethos – que consiste na demonstração de credibilidade e adaptabilidade do orador 

frente ao auditório a que se dirige; o patos – o conjunto de sentimentos, paixões e 

emoções que o auditório deve manifestar em relação ao discurso do orador; o logos 
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– a argumentação propriamente dita, diante da qual deve haver uma reação de 

ordem racional. 

O próximo passo será dispor das provas para a argumentação. As provas 

chamadas extrínsecas provêm dos conhecimentos do orador, anteriores à invenção, 

como relatos, testemunhos e outros expedientes. As provas intrínsecas são aquelas 

geradas pelo orador no desempenho de seu discurso, até mesmo baseadas nas 

provas extrínsecas. 

O último aspecto da invenção será o lugar onde encontrar os argumentos. Há 

pelo menos três explicações: a) o argumento pronto que o orador inclui em seu 

discurso; b) o esquema de argumento que o orador pode preencher com os 

conteúdos mais convenientes ao seu discurso; c) nem argumento pronto nem 

esquema, mas a possibilidade de encontrar argumentos e contra-argumentos. 

Na disposição, Aristóteles define o mecanismo que fixa a estrutura do texto 

em instâncias que são sequenciais e integradas: o exórdio – a introdução do 

discurso, que pretende atrair a atenção e benevolência dos ouvintes; a narração – a 

exposição do assunto que se pretende tratar com todo o andamento argumentativo, 

com predominância do logos em relação ao ethos e ao patos; as provas – o conjunto 

e a  comprovação de todas as afirmativas feitas, inclusive a refutação dos 

argumentos adversários, com predominância do logos, porém recorrendo-se ao 

patos, para despertar piedade ou indignação do auditório; a peroração – que põe fim 

ao discurso, seja por: a) amplificação, que o orador utiliza para reforçar seu 

argumento; b) paixão, que o orador espera despertar no seu auditório; c) 

recapitulação, que resume tudo quanto foi dito ou escrito. 

Na elocução se dá a redação do discurso propriamente e o encontro da 

retórica com a literatura. A retórica era a prosa literária que precisou distinguir-se da 

poesia grega. Para fazer-lhe frente, a prioridade da prosa para os antigos estava no 

bom vernáculo do orador, que devia sentir-se responsável pela correção linguística e 

também pelo uso das regras da escolha certa das palavras e da construção das 

frases. Era necessário compatibilizar correção com beleza. Era também necessário 

suplantar a prosa vulgar e adotar metáforas e outras figuras suficientemente claras, 

para encontrar frases com ritmo flexível e sempre a serviço do sentido.  
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[...] a retórica criou uma estética da prosa, uma estética puramente 
funcional, da qual tudo o que é inútil é excluído, em que o mínimo efeito de 
estilo se justifica pela exigência de persuadir, em que qualquer artifício 
gratuito engendra preciosismo ou vulgaridade. 
O que conservar dessas considerações sobre o estilo? A nosso ver, três 
pontos, que correspondem respectivamente aos três pólos do discurso: 
assunto, auditório e orador. 
O melhor estilo, ou seja, o mais eficaz, é aquele que se adapta ao assunto. 
Isso significa que ele será diferente conforme o assunto. Os latinos 
distinguiam três gêneros de estilo: o nobre (grave), o simples (tenue) e o 
ameno (medium), que dá lugar à anedota e ao humor. O orador eficaz adota 
o estilo que convém a seu assunto: o nobre para comover (movere), 
sobretudo na peroração; o simples para informar e explicar (docere), 
sobretudo na narração e na confirmação; o ameno para agradar (delectare), 
sobretudo no exórdio e na digressão. A primeira regra é, portanto, o da 
conveniência (prepon, decorum). (REBOUL, 2004, p.62) 

 
Estilo Objetivo Prova Momento do discurso 

nobre = grave comover = movere patos Peroração (paixão) 

simples = tenue explicar = docere logos Narração, confirmação, recapitulação 

ameno = medium agradar = 
delectare etos Exórdio 

(REBOUL, 2004, p.62) 

Na elocução ainda é necessário buscar a clareza, ou seja, a adaptabilidade 

do estilo ao auditório. O orador precisava preocupar-se com quem ia ouvi-lo, com o 

objetivo de comunicar-lhe o sentido da fala, até mesmo quando desejava ser 

obscuro para não ser interrogado acerca de questões difíceis. 

O terceiro e último passo na elocução era o próprio orador, cuja imagem 

diante do auditório viria a produzir diferença no ato da apresentação do discurso. 

Sua postura interposta com vivacidade, dinamismo, empatia com o auditório, uma 

dose de humor ou de calor humano, seria fundamental na comunicação de sua 

mensagem. Além disso, ao utilizar palavras concretas para expressar-se e o ritmo 

adequado, com a devida objetividade e brevidade, seu discurso seria bem 

apreciado.  

Na ação se dá a apresentação do discurso, pela qual todos os esforços de 

preparação mencionados anteriormente deságuam perante o auditório. “Sua função 

[da ação], diria Jakobson, é acima de tudo fática. Ao lhe perguntarem qual é a 

primeira qualidade do orador, Demóstenes respondeu: a ação; e a segunda: a ação; 

e a terceira: a ação” (Brutus citado por REBOUL, 2004, p. 67). 

A ação envolve a interpretação teatral, na qual também estão presentes além 

da sinceridade, a comunicação visual com o auditório, a impostação da voz, o 
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domínio da respiração, a alternância modular da elocução vocal, a dicção e as 

expressões do rosto e do corpo. Mesmo que esse discurso fosse memorizado, o que 

poderia ser privilégio de alguns, ou lido perante o auditório, deveria conter certa 

dose de hesitação, para parecer natural. 

Ainda considerando o extenso trabalho de Aristóteles, quatro espécies de 

discurso são tipificadas em sua obra Órganon: a) o discurso lógico - nele se atinge 

uma certeza absoluta e o axioma resultante é tido como verdadeiro e indubitável. O 

discurso lógico pode ser produzido mecânica ou eletronicamente por engenhos e 

tem aplicação indispensável, principalmente, na matemática; b) o discurso dialético 

- não tem o objetivo de alcançar a certeza absoluta, mas tenta obter a máxima 

probabilidade de certeza e veracidade que se verifica da síntese entre duas 

afirmações antagônicas, a saber a tese e sua antítese. c) o discurso retórico – que 

não tem preocupação em buscar a verdade, nem em demonstrar sua probabilidade. 

O que se deseja é apenas convencer o ouvinte ou leitor de que sua tese é certa ou 

verdadeira, utilizando-se do modo de falar, dos gestos e até da maneira de se vestir 

como fatores para influenciá-lo ou persuadi-lo. d) o discurso poético – ao qual 

também não importa o grau de certeza ou veracidade, pelo contrário, até pode 

laborar contra o discurso posto em favor da ficção ou da fantasia. O que se busca é 

influir na emoção e não no raciocínio do ouvinte ou leitor, como modo de 

impressioná-lo. 

Com o declínio político da Grécia, surgiram os romanos e com eles a 

absorção da retórica grega, com a devida adaptação terminológica1 e a 

implementação de novos conceitos como: a separação entre a técnica retórica 

ensinada pelo retor e a eloquência, com o reconhecimento de que esta última é 

ocorrência natural no orador; a simplificação do discurso, eliminando-se tudo quanto 

soa artificial; a consideração da retórica como apenas uma parte na formação 

educacional do indivíduo, com o objetivo de dotá-lo de maiores amplitudes culturais 

que lhe permitam, inclusive, elaborar e apresentar o discurso. Desde então e até o 

                                                 
1 “A primeira tarefa da retórica latina foi traduzir os termos gregos. Por exemplo, metáfora em Cícero 
transforma-se em tralatio, epidíctico é demostrativum. Tekhné rhetoriké será chamada de ars oratória, 
ou rhetorica. Significativo: a palavra grega rhetor terá duas traduções: orator, que é o executante, o 
fazedor de discursos, e rhetor, que é o professor, geralmente grego.” (REBOUL, 2004, p. 72) 



29 
 

 
 

final do século XIX, não aconteceram mudanças significativas na concepção do 

discurso. 

Ao final desta seção relativa ao gênero de discurso clássico, pode-se concluir:  

a) a retórica, aqui identificada como atividade discursiva, passou por um 

processo de evolução: deixou de ser meramente o discurso dos retores a favor dos 

litigantes injustiçados; tornou-se uma técnica apreendida dos sofistas ainda que com 

objetivos genéricos e amorais; adquiriu conotação ética nas reflexões de Isócrates, 

inclusive com a distinção da capacidade inata e da capacidade adquirida; foi 

dissecada por Aristóteles de modo a se perceber a necessidade de mais de um tipo 

de discurso, para mais de um tipo de auditório e situação; foi ampliada quanto às 

fases de desenvolvimento do discurso, desde seu nascedouro até à sua 

apresentação formal, culminando com a postura do orador como forma comunicativa 

do conteúdo discursivo e a preocupação com a comunicação do discurso de forma 

direta e simplificada;  

b) toda a atividade discursiva clássica centrava-se no orador, em sua fluência 

e capacidade argumentativa. A evolução discursiva se deu pela preocupação com o 

auditório e sua reação diante do discurso proposto;  

c) paralelamente a essa evolução, o estudo comportamental do ser humano 

ganhou vulto por outros meios e, pelo menos desde Aristóteles senão antes dele, 

esse valor foi agregado na reflexão da retórica. Enfim, o entendimento de “discurso” 

na modernidade, como se verá adiante, deixou para a retórica principalmente o 

papel de estudo da argumentação, sem, entretanto, abrir mão dela.  

 

1.1.2  A Modernidade 

 

Sem negar a função comunicativa da linguagem, a linguística do século XIX 

colocou-a em segundo plano. Com Wilhelm Humboldt, ficou evidente que a 

formação do pensamento é o fato mais importante e independe da comunicação. 

Com Vossler e outros, concluiu-se que a linguagem é decorrente da necessidade do 



30 
 

 
 

homem expressar-se. A função comunicativa da linguagem é considerada do ponto 

de vista de um falante e de uma língua.  

Com a chegada do estruturalismo pelas mãos de Saussure, a fala, o sujeito, a 

ideologia, o social, a história, a semântica foram excluídos das discussões 

linguísticas. Passou a valer o sincronismo em lugar do diacronismo, uma linguística 

exclusivamente da língua e oposta à fala. O foco de Saussure é a estrutura da 

língua, um sistema ideologicamente neutro, no qual a concentração dos estudos se 

dá apenas no nível linguístico. A crítica bakhtiniana ao estruturalismo argumenta que 

o estudo da pessoa e dos processos ativos do falante, bem como o estudo da 

pessoa e dos processos passivos da recepção e compreensão do ouvinte, é 

insuficiente para a comunicação discursiva. Considerar que o falante, o ouvinte e o 

fluxo único da fala são suficientes é “ficção”. 

É fato que o estruturalismo conferiu cientificidade aos estudos da linguagem, 

mas os elementos descritos acima: a fala, o sujeito, a ideologia, o social, a história, a 

semântica e outros aspectos, excluídos pelo estruturalismo, só foram retomados nas 

discussões linguísticas, a partir de Michel Pêcheux e sua tese Analyse Automatique 

du Discours, em 1969.  

Surgiu a proposta de uma análise transfrástica e subjetiva da linguagem. A 

linguística da parole começou a ser estudada, reconhecendo-se a dualidade 

constitutiva da linguagem (língua/fala) e buscando-se uma compreensão do 

fenômeno da linguagem, ao mesmo tempo formal e atravessado por entradas 

subjetivas e sociais. 

A compreensão moderna dessa instância da linguagem – o discurso – 

possibilita que sejam ligados os níveis linguístico e extralinguístico. O discurso não é 

a língua, o texto ou a fala, mas para que exista materialmente, necessita de 

elementos linguísticos. O discurso foi conceituado como a língua posta em 

funcionamento por sujeitos a que produzem sentidos numa dada sociedade 

(CARNEIRO, 2007).2  

                                                 
2 Disponível em http://www.duplipensar.net/artigos/2007s1/notas-introdutorias-analise-do-discurso-
fundacao.html. CARNEIRO, Eduardo A.; CARNEIRO, Egina C.A. “Notas introdutórias sobre a análise 
do discurso, parte 3 - A fundação da Análise do Discurso” Publicado em 03.07.2007. 
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O discurso implica, portanto, numa exterioridade à língua porque atua no 

ambiente social e inclui elementos não linguísticos, presentes nos aspectos sociais e 

ideológicos que impregnam o sentido das palavras quando são pronunciadas. Para 

Pêcheux, o discurso envolve a ordem da estrutura e o acontecimento. 

Não se trata de pretender aqui que todo discurso seria como um aerólito 
miraculoso, independente das redes de memória e dos trajetos sociais nos 
quais ele irrompe, mas de sublinhar que, só por sua existência, todo 
discurso marca a possibilidade de uma desestruturação-reestruturação 
dessas redes e trajetos: todo discurso é um índice potencial de uma 
agitação nas filiações sócio-históricas de identificação [...] (PÊCHEUX, 
1990, p. 56). 

Michel Foucault, o filósofo e intelectual francês frequentemente citado entre 

os estudiosos do discurso, problematizou sobre as descontinuidades da ciência 

histórica e sua dispersão, resultando assim na abertura do conceito de formação 

discursiva: a) na discussão entre os saberes e os (micros) poderes; b) na 

preocupação com a questão da leitura, da interpretação e da memória discursiva. 

Ele próprio afirma: 

Chamaremos de discurso um conjunto de enunciados, na medida em que 
se apóiem na mesma formação discursiva; ele é constituído de um número 
limitado de enunciados, para os quais podemos definir um conjunto de 
condições de existência; [...] (FOUCAULT, 2005, p. 135). 

 
Foucault e Pêcheux reconheceram o discurso como uma série de 

acontecimentos que pertencem a diferentes redes e níveis. Para Foucault (2005), o 

enunciado é sempre um acontecimento singular que, para ser analisado, precisa ser 

levado em conta em sua irrupção histórica. Na análise do discurso, portanto, o 

movimento social deve ser tomado como acontecimento e sua relação com o 

passado, a memória e a história devem ser consideradas. 

Antes desses autores, mas somente depois de muitos anos limitado à 

circunscrição do império soviético, o legado de Mikhail Bakhtin apareceu na Europa 

e influenciou diretamente a Linguística com a idéia da heterogeneidade dos gêneros 

de discurso, do dialogismo e da inscrição da discursividade em um conjunto de 

traços sócio-históricos, em relação ao qual todo sujeito é obrigado a se situar. 

Tocando mais especificamente nas reflexões de Bakhtin (2003), essas 

mostram que o uso da língua se faz por meio de enunciados (orais e escritos) 
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concretos e únicos, específicos do campo da comunicação, e refletem condições 

específicas e finalidades observáveis, por seus campos da comunicação: conteúdo 

(temático), estilo de linguagem e construção composicional. Além daqueles 

enunciados particulares e individuais, no campo da comunicação coletiva há tipos 

relativamente estáveis de enunciados, denominados Gêneros do Discurso, 

constituídos de diálogos do cotidiano, cartas, comandos e ordens militares, 

documentos oficiais, manifestações publicitárias e científicas, gêneros literários, etc.. 

A comunicação discursiva imediata é considerada pelo autor como o gênero 

discursivo simples. Quando o discurso é do ambiente do convívio cultural, artístico, 

científico, sócio-político, etc., ele o considera como gênero discursivo complexo. No 

gênero simples, sempre se considera a individualidade do falante ou escritor, 

enquanto que nos gêneros complexos há a padronização, exceto no gênero literário, 

quando pode haver a individualidade do falante. 

Para Bakhtin (2003), os esquemas linguísticos em geral (cursos de linguística, 

gramática, fonética e lexicologia) acabam colocando o ouvinte como parceiro do 

falante, que interage na comunicação discursiva apenas com sua compreensão 

passiva. O falante, entretanto, escolhe e usa um gênero discursivo para expressar-

se e espera uma compreensão e reação a seu gênero discursivo. Dessa forma o 

ouvinte se transforma em falante, repetindo o processo de escolha do gênero 

discursivo e a expressão.  

Todo estilo está ligado ao enunciado e às suas formas típicas. Onde há estilo 

há gênero. A passagem do estilo de um gênero para outro modifica o som do estilo e 

destrói ou renova o tal gênero. Por seu turno, os enunciados e os gêneros 

discursivos são correias de transmissão entre a história da sociedade e a história da 

linguagem. 

Nas comunicações discursivas complexas, há a precisão externa do discurso, 

mas também o caráter interno de seu autor, manifestado pela individualidade, 

escolha de estilo, visão de mundo e que distingue seu discurso de outros e interage 

com eles. Assim é, por exemplo, com a obra de arte, exposta para ser admirada, 

avaliada, criticada, compreendida e respondida. 
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No gênero simples ou primário do discurso, a réplica do diálogo entre dois 

sujeitos é a incidência mais comum. Já nos gêneros secundários do discurso 

(retóricos, artísticos e científicos), ainda que pareçam contrariar o princípio das 

réplicas, frequentemente mostram uma precisão externa e um caráter interno, em 

que o autor revela toda sua individualidade. Na comunicação discursiva, tanto nos 

gêneros primários quanto nos gêneros secundários, existe a interligação dos 

enunciados aos enunciados que os precedem e aos que os sucedem, não havendo 

a possibilidade de enunciado adâmico. 

Bakhtin (2003) argumenta que o falante aprende a língua construindo 

enunciados e identificando o enunciado de outros. Assim como as formas da língua, 

há muitos gêneros do discurso e são eles que organizam o nosso discurso, porém 

eles são mais livres do que as formas da língua. Os gêneros do discurso oral são 

muito mais numerosos que os do discurso escrito padronizados, assim como é muito 

mais comum a migração de um gênero para outro na oralidade. 

O falante pode dominar o uso da língua, mas revelar incapacidade em 

determinados campos de comunicação, porque não domina as formas de gênero 

daqueles campos. Por isso, ele recebe as formas da língua e as formas dos 

enunciados. Quanto mais domina os gêneros mais livremente os emprega. Mesmo 

assim, seu projeto de discurso não é sui generis – não pode ser considerado como 

uma combinação absolutamente livre de formas da língua.     

Não basta, como afirma Saussure (citado por BAKHTIN, 1997, p. 87), 

considerar a enunciação como ato individual da vontade e da compreensão do 

falante, composto de combinações que o auxiliam a usar o código linguístico. Os 

linguistas consideram a sequência de orações como fluxo da fala, da vontade livre 

do falante, mas até mesmo os enunciados são transmitidos ao falante, que, na 

verdade escolhe o gênero que vai usar e os tipos e vínculos composicionais. 

Para Bakhtin (2003), a palavra é de ninguém (da língua neutra); é alheia ao 

falante (dos outros, com ecos de outros enunciados); é do falante (e como ele opera 

com ela). A experiência discursiva individual envolve a interação constante com os 

enunciados dos outros (assimilação, reelaboração e reacentuação). Todo enunciado 

é um elo na cadeia da comunicação discursiva, porque tem ecos e ressonâncias de 
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outros enunciados. Deve, portanto, ser considerado como resposta aos enunciados 

precedentes de um determinado campo. 

É importante recordar que o objeto do discurso não é sui generis; o enunciado 

tem um endereçamento (destinador > destinatário); o contexto do destinatário leva à 

escolha do gênero, dos elementos composicionais do discurso e dos meios 

linguísticos (estilo do enunciado). O estilo íntimo é impregnado de confiança no 

destinatário, enquanto que os estilos neutros ou objetivos de exposição se 

concentram no objeto mas, ainda assim, levam o destinatário em consideração. O 

estilo literário, ainda que composto de gêneros complexos, representa formas 

diversas de comunicação discursiva primária.  

Avançando para os tipos de discurso, vários linguistas se posicionam por 

meio da Análise do Discurso. Entre eles, Maingueneau (1997) que focou sua 

atenção nas condições de produção, concluindo que há dois tipos de discursos que 

representam os extremos em relação às condições de produção: os muito 

complexos e os muito difusos. Por discurso muito complexo identificou aquele 

discurso, como por exemplo, o discurso teológico, “que praticamente nada tem a ver 

com as condições de produção mais imediatas e em que os textos remetem a outros 

textos e não à situação” (MAINGUENEAU citado por ORLANDI, 2006, p. 220). Por 

discurso muito difuso, Maingueneau apontou a conversa, que está relacionada às 

condições de produção imediatas. Para ele, o discurso político seria o ponto de 

equilíbrio, que harmoniza o discurso e as condições de trabalho. (ORLANDI, 2006).  

Baseado em Benveniste, J. S. Grumbach (citado por ORLANDI, 2006, p. 223) 

reconhece várias formas de discurso, como o discurso oral, o escrito, a terceira 

pessoa no presente, a primeira pessoa no passado, etc., mas avança para os tipos 

de discurso teórico e poético. No discurso teórico encontra os discursos ideológico e 

científico, cada qual respondendo às suas próprias explicitações. Ao comentar sobre 

o discurso ideológico, Orlandi (2006) entende que todo discurso deve ser referido a 

uma formação ideológica, porque sempre há uma relação necessária entre o 

discurso e a ideologia. 

Como se constata, assim como há uma infinidade de gêneros discursivos, há 

também uma infinidade de categorizações desses gêneros. Não é questão fulcral 
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deste trabalho deter o leitor nestas questões. Deseja-se apenas demonstrar, quanto 

à questão de discurso, depois de observar seu desenvolvimento histórico a partir da 

figura do retor e sua preparação, que existe a preocupação com a elaboração 

discursiva a partir do ambiente e a necessidade da diversidade de discursos para 

diferentes situações e auditórios já na antiguidade. Na contemporaneidade se 

entende o discurso como a apropriação da língua com finalidades ideológicas, não 

inédito e não exclusivo, que compreende desde a simples conversa entre dois 

interlocutores até os níveis mais complexos de comunicação, englobando nestes 

níveis o discurso religioso e o educacional, porque contêm elementos linguísticos e 

extralinguísticos.   

Observa-se ainda que na tradição literária desenvolveu-se uma seleção de 

natureza diversa à da Antiguidade (poesia e prosa), pelo estabelecimento de 

critérios que permitem a classificação dos gêneros, quanto a: 1) Composição, forma 

e conteúdo, pelos quais se estabelecem destinações primárias. Internamente a cada 

gênero ainda são encontradas subdivisões que aumentam a variedade de 

classificação dos gêneros. 2) Modos de concepção da realidade. 3) Estrutura do 

texto e sua organização enunciativa. 

 

1.1.3  Os gêneros na Análise do Discurso 

 

Na Análise do Discurso, segundo Charaudeau (2006), podem-se selecionar 

os gêneros de acordo com: a) funções encontradas na atividade linguageira, seja a 

partir da visão da comunicação, seja a partir da visão sociológica, etc.; b) 

características de enunciação dos textos e suas marcas mais recorrentes, ou ainda 

a recorrência de traços gramaticais; c) a organização dos textos em que se busca a 

regularidade composicional desses textos; d) a natureza comunicacional proveniente 

das produções naturais, primárias, e das produções elaboradas, secundárias. 

A diversidade dos pontos de vista mostra a complexidade da questão dos 
gêneros, incluindo as denominações, já que alguns falam de “gêneros de 
discursos”, outros de “gêneros de textos”, outros ainda de “tipos de textos” 
[...]  
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Vê-se que, para definir essa noção, ora leva-se em conta, de modo 
preferencial, a ancoragem social do discurso, ora sua natureza 
comunicacional, ora as regularidades composicionais dos textos, ora as 
características formais dos textos produzidos. (CHARAUDEAU; 
MAINGUENEAU, 2006, p.251, grifos do autor) 

Dada a complexidade de classificar os gêneros de discurso de modo rígido, 

Charaudeau (2006, p. 470) entende que é possível analisar e classificar os gêneros 

“somente recorrendo a critérios heterogêneos: estatuto dos participantes, meio, 

finalidade, lugar e momento, organização textual, em particular.” 

Segundo Brandão (2003), a finalidade de classificar os gêneros textuais ou 

discursivos põe ordem na desordem caótica da heterogeneidade dos textos, a fim de 

tentar promover sua melhor compreensão, e dá aos estudos da linguagem um 

caráter objetivo e científico. 

Seguindo os moldes de análise bakhtinianos, em que estão presentes na 

produção textual “forças centrípetas e forças centrífugas”, Brandão (2003) sugere 

ainda que o gênero, enquanto instituição discursiva, codificado de forma sócio-

histórica em uma cultura, também deve ser visto como objeto material e linguístico.    

A noção contemporânea de gêneros discursivos, portanto, é que eles se 

aplicam a todos os tipos de produções verbais, porque são concebidos como 

fenômenos históricos, necessariamente vinculados ao contexto cultural e social. 

Todavia, não podem ser considerados como “estruturas” ou “roteiros” prontos e 

disponíveis, para que o locutor se utilize deles como molduras para o seu enunciado. 

O que eles fazem é colaborar na ordenação e estabilização de todas as atividades 

cotidianas de comunicação, como parte de um trabalho coletivo.  

Mesmo que colaborem na formulação dos discursos, os gêneros não 

impedem ou inviabilizam que o enunciador crie novos gêneros. Na verdade, não há 

um formato “padrão”. Os gêneros discursivos serão sempre maleáveis, versáteis e 

de contornos, por diversas vezes, bem diferenciados, pela própria necessidade do 

ajuste sócio-cultural que se desenvolve entre interlocutores na relação comunicativa. 

Consequentemente, gêneros discursivos surgem, situam-se e integram-se de 

maneira funcional nas culturas em que se desencadeiam e, como práticas sócio-

discursivas, assim como surgem, podem desaparecer. 
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Toda classificação rígida de gênero de discurso é, portanto, impossível, pois 

“esses gêneros se adaptam permanentemente à evolução dos relacionamentos 

sociocomunicativos, e são portadores de múltiplas indexações sociais” (BRONCKART 

citado por CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2006, p. 470). Uma proposta de 

Charaudeau é a hierarquização dos critérios de análise: em primeiro lugar as 

características situacionais, correspondentes ao lugar das coerções do contrato de 

comunicação; depois as características discursivas, correspondentes aos modos de 

organização do discurso determinados pelas coerções situacionais; enfim as 

características semiolinguísticas correspondentes às recorrências formais instruídas 

pelas restrições anteriores. 

Maingueneau (1997), por sua vez, entende gêneros como dispositivos de 

comunicação sócio-historicamente definidos, isto é, atividades de linguagem mais ou 

menos ritualizadas e submetidas a regras que as constituem: as coerções genéricas, 

referentes ao estatuto do enunciador e co-enunciador, às circunstâncias temporais e 

locais da enunciação, ao suporte e aos modos de difusão e aos temas que podem 

ser abordados, entre outras.  

A competência comunicativa de lidar com os gêneros é partilhada pelos 

membros de uma determinada comunidade, assegurando a possibilidade de 

comunicação verbal. A isso, Maingueneau denomina também de competência 

genérica e afirma que: 

Mesmo não dominando certos gêneros, somos geralmente capazes de 
identificá-los e de ter um comportamento adequado em relação a eles. Cada 
enunciado possui um certo estatuto genérico, e é baseando-se nesse 
estatuto que com ele lidamos: é a partir do momento em que identificamos 
um enunciado como um cartaz publicitário, um sermão, um curso de língua 
etc., que podemos adotar em relação a ele a atitude que convém. [...] A 
maior parte dos membros de uma sociedade é capaz de produzir 
enunciados no âmbito de um certo número de gêneros de discurso [...] Mas 
nem todo mundo sabe redigir uma dissertação filosófica [...] 
(MAINGUENEAU, 2002, p. 43-44). 

Os gêneros discursivos são caracterizados na Análise de Discurso, portanto, 

por suas funções comunicativas, cognitivas e institucionais no processo 

comunicativo, transcendendo, consequentemente, seus formatos linguísticos e 

estruturais.  



38 
 

 
 

[...] não se trata de examinar um corpus como se tivesse sido produzido por 
um determinado sujeito, mas de considerar sua enunciação como o 
correlato de uma certa posição sócio-histórica na qual os enunciadores se 
revelam substituíveis. (MAINGUENEAU, 1997, p. 14). 

Orlandi (2006) busca definir os tipos de discurso, levando em conta: a) o nível 

de interação entre o locutor e o interlocutor, mediante o tanto de consideração que 

têm um pelo outro e o princípio da reversibilidade entre ambos; b) o nível de 

participação de cada um em relação à apropriação do objeto do discurso, pelo qual, 

quando somente o falante tem o controle, dá-se a monossemia e, quando ambos 

disputam o controle, dá-se a polissemia. 

Daí termos os tipos de discurso como segue: Discurso lúdico: é aquele em 
que a reversibilidade entre interlocutores é total, sendo que o objeto do 
discurso se mantém como tal na interlocução, resultando disso a polissemia 
aberta. O exagero é o non sense. Discurso polêmico: é aquele em que a 
reversibilidade se dá sob certas condições e em que o objeto do discurso 
está presente, mas sob perspectivas particularizantes dadas pelos 
participantes que procuram lhe dar uma direção, sendo que a polissemia é 
controlada. O exagero é a injúria. Discurso autoritário é aquele em que a 
reversibilidade tende a zero, estando o objeto do discurso oculto pelo dizer, 
havendo um agente exclusivo do discurso e a polissemia contida. O 
exagero é a ordem no sentido militar, isto é, o assujeitamento ao comando. 
O discurso polêmico seria aquele que procura a simetria, o autoritário 
procura a assimetria de cima para baixo e o lúdico não colocaria o problema 
da simetria ou assimetria. (ORLANDI, 2006, p. 154). 

Em conclusão, observa-se que há uma evolução no estudo dos gêneros do 

discurso e uma diversidade teórica crescente. Tendo em vista o objetivo de 

investigar a interdiscursividade do Sermão nos Pilares, e sendo oportuno analisar 

ambos os discursos sob o enfoque teórico dos gêneros discursivos, passa-se à 

descrição de cada um deles, em caráter introdutório. 

O Sermão do Monte está registrado no evangelho de Mateus, precisamente 

dos capítulos 5 a 7. Para a análise de seu gênero discursivo, será tomado o caminho 

da investigação da origem do gênero evangelho, e, por tratar-se do texto que 

envolve o Sermão e lhe dá sustentação, se fará a pesquisa do gênero literário 

evangelho. Considerando ainda que sermão tem o significado contemporâneo 

equivalente a discurso religioso, como por exemplo em Orlandi (2006), cumpre 

verificar se o uso do título Sermão do Monte equivale à noção contemporânea de 

sermão. 
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O passo seguinte será dedicar atenção aos Pilares, incluídos no Relatório da 

Comissão Internacional como princípios para a educação do Século XXI. Em se 

tratando de um relatório de gênero discursivo específico, o discurso dos Pilares 

acompanhará o mesmo gênero, respondendo às questões levantadas na parte 

inicial do Relatório.     

 

 

1.2  O GÊNERO “EVANGELHO” 

 

 

1.2.1  Origens e Debates Sobre Evangelho(s) 

 

A cultura ocidental incorporou a palavra evangelho ao seu vernáculo. 

Etimologicamente falando, evangelho quer dizer “boas novas”, “boa notícia” ou mais 

precisamente "boa mensagem", porque é tradução da palavra grega ευαγγέλιον, 

euangelion (eu, bom, -angelion, mensagem), mas sua designação é anterior ao 

aparecimento da literatura bíblica conhecida como “evangelho”. 

Segundo Mounce (1996), euangelion é raramente encontrado fora da 

literatura cristã primitiva com o significado de boa notícia. Seu significado anterior à 

literatura cristã está mais relacionado à recompensa, dada a quem traz uma boa 

notícia. 

Euangelion, no sentido de boas novas propriamente dito, pertence a um 
período posterior. Fora da literatura cristã, o neutro singular aparece pela 
primeira vez com este significado numa carta escrita em papiro por um 
oficial egípcio do século III d.C. No plural, acha-se numa inscrição num 
calendário de Priene, em cerca de 9 a.C. Somente nos escritos dos Pais 
Apostólicos (e.g., Didaquê 8.2; 2 Clemente 8.5) percebemos uma transição 
para o uso cristão posterior de euangelion como referência a um livro que 
expõe a vida e os ensinos de Jesus. (MOUNCE, 1996, p. 106).  
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Becker (1982, p.167) relaciona três significados para euangelion: a) a 

recompensa que se paga ao mensageiro, porque trás boas notícias que dão alívio 

aos que a ouvem; b) a mensagem em si, caracterizada por informações pessoais ou 

políticas que trazem alegria, e que é considerada como uma dádiva dos deuses. 

Como parte do procedimento, aquele que recebeu a boa notícia oferece sacrifícios a 

esses deuses, tanto por gratidão quanto por interesse de que eles confirmem a boa 

nova dada; c) a mensagem vinculada a oráculos que dizem respeito a eventos 

futuros e ao culto do imperador, portanto, de conotação religiosa. As informações 

relacionadas ao nascimento, ao crescimento, à coroação, aos discursos e atos do 

soberano divino são novas importantes, que ratificam o desejo de felicidade e paz há 

tanto tempo esperado.  

Um exemplo disto é o decreto dos gregos da província da Ásia, [...] que 
marcava o aniversário de Augusto (23 de setembro) como sendo o início do 
ano civil: ‘É um dia que podemos considerar, com razão, como sendo o 
equivalente ao começo de tudo [... pois ele, Augusto,] restaurou a forma de 
tudo quando estava falhando e se tornando em infortúnio, e deu um novo 
aspecto ao Universo num momento em que teria recebido com bom grado 
sua própria destruição, se César não tivesse nascido para se tornar em 
bênção geral para todos os homens.[...] (BARKER citado por BECKER, 
1982, p.167). 

O substantivo euangelion é utilizado no mundo helênico, especialmente 

quanto ao culto do imperador. Pode-se perceber uma semelhança desse uso na 

tradição cristã. Também é fato observável que escritos do Antigo Testamento façam 

referência a Javé, apontando-o como rei do Universo e seus mensageiros 

proclamem sua vitória sobre o mundo e seus governos como uma mensagem de 

boas novas (Isaías 40.9; 52.7). Becker (1982, p. 168) comenta: “Com a chegada 

dele [do mensageiro das boas novas] no cenário, e com a entrega de sua 

mensagem, a salvação, a redenção e a paz ficam sendo uma realidade.” 

Já na Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento, e também nos 

principais historiadores daquele período, Filo e Josefo, o sentido de mensageiro que 

traz boas novas se enfraquece. O judaísmo rabínico é o movimento que mantém o 

conceito do mensageiro das boas novas. Becker (1982) sugere que euangelion, no 

Novo Testamento, parece seguir mais de perto a tradição helênica do que a judaica, 

isto é, a linguagem do culto ao imperador, do que a recompensa àquele que traz 

boas novas. Ainda assim, as profecias de Isaías apontam para a figura de um 
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redentor que virá a Sião pregando boas novas aos humildes (Is 60.1-2), e Jesus 

assume para si o papel de mensageiro messiânico.  

Jesus viu nestas profecias uma descrição da Sua própria missão (Lc 4.18-
21; 7.22). Elas expressavam aquele mesmo senso de libertação e exultação 
que era a característica verdadeira da Sua proclamação messiânica. Aquilo 
que, no início, era simplesmente uma alusão literária facilmente veio a 
expressar a própria mensagem que estava sendo proclamada. (MOUNCE, 
1996, p.106)   

O significado mais constante do substantivo euangelion no período neo-

testamentário, especialmente na fase inicial do Cristianismo, caracteriza-se, 

portanto, pelo tom descritivo e testemunhal dos feitos de Cristo, empregado por seus 

apóstolos. Não é, todavia, apenas um relato. Como cabeças da nova situação 

religiosa, nascida dentro do judaísmo, os apóstolos foram estabelecendo princípios 

pelos quais o evangelho viria a ser formulado universalmente, como um conjunto de 

conhecimentos aos quais os ouvintes eram convidados a aderir. 

Paulo de Tarso, o apóstolo, utilizou o substantivo euangelion mais do que 

qualquer outro escritor do Novo Testamento e pode ser considerado o introdutor do 

conceito na literatura cristã. A razão do uso poderia estar atrelada ao conhecimento 

prévio que seus leitores tinham dessa expressão no contexto romano e no contexto 

cristão. “É [...] razoável supor que, nas igrejas primitivas, esta terminologia se 

desenvolvera por analogia com aquela que se associava com o ‘evangelho’ do culto 

ao imperador, embora esteja em oposição consciente àquele” (BECKER, 1982, p. 

170). 

Com o espalhamento da mensagem evangélica, a crescente atividade 

discursiva de pessoas que não haviam conhecido o Cristo pessoalmente, a 

dificuldade de supervisão direta das primeiras testemunhas, os eventos da 

passagem de Jesus pela terra terem ocorrido havia décadas, o movimento teria de 

estruturar-se pela forma escrita, por meio de cartas epistolares e livros que 

descrevessem os feitos e ensinos de Cristo. 

Se o conceito de evangelho mencionado acima foi incorporado ao 

Cristianismo não apenas sob a ótica de conteúdo oral, mas também por meio de 

epístolas pelas quais os escritores orientavam a vida cristã das comunidades, os 

escritores dos feitos e ditos de Cristo surgiram na segunda metade do século I, com 
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um conceito diferente do encontrado nas epístolas de Paulo. Ele utilizava euangelion 

como ponto central de sua teologia; os evangelistas tinham a nítida preocupação de 

oferecer subsídios às comunidades cristãs, não apenas testemunhando as falas e 

ações de Jesus, mas também retratando o cotidiano de sua atividade evangelística. 

Somente no século II é que essa literatura, plenamente aceita e reconhecida 

como sagrada desde meados do século I, foi denominada “evangelho” ou, no caso 

dos livros canônicos, “evangelhos”, ainda que, sob prismas diferentes, eles todos 

tratassem do mesmo Evangelho. 

No decurso do século II, no entanto, ficou estabelecido “evangelho” como 
nome de um tipo de literatura que estava sem paralelo no mundo do NT. Ao 
mesmo tempo, foi conservado o entendimento do termo conforme o NT, 
porque os quatro evangelhos “dão testemunho do evangelho único, [...]” 
(SCHENEEMELCHER citado por BECKER, 1982, p. 173). 

Cada um dos documentos denominados evangelho aparece desde os 

primeiros registros históricos, como parte do grupo de evangelhos, e a primeira parte 

do Novo Testamento a ser considerada canônica. Sob a perspectiva cronológica, 

deve-se observar que não constituem a primeira geração dos escritos canônicos, 

entretanto, por tratar-se da carreira de Jesus, a qual seus autores se propuseram a 

retratar, os evangelhos se tornaram a base de tudo quanto veio a seguir. Seus 

autores, considerados pelos nomes atribuídos a esses evangelhos, não são 

mencionados como tais nos corpus de seus livros. 

O propósito de comunicação dos evangelhos pode ser a chave para se 

delinear o gênero textual tão específico. Segundo Gabel e Wheeler (2003, p. 169), 

há duas possibilidades para a finalidade desse gênero.  

(1) os evangelhos foram escritos porque os contemporâneos de Jesus 
estavam morrendo e era preciso encontrar uma maneira de preservar o 
testemunho da trajetória dele, ou (2) a Igreja Cristã nascente precisava de 
panfletos para circulação entre possíveis convertidos como auxílio em sua 
entrega à fé. (GABEL; WHEELER, 2003, p. 169) 

Uma possibilidade não exclui a outra, contudo a primeira é mais plausível do 

que a segunda. Mas há ainda uma terceira hipótese aventada por Gabel e Wheeler 

(2003), que consistiria na proposta dos autores em biografar a pessoa de Jesus. 

Dadas as muitas tentativas de sincronizar os dados narrados nos evangelhos para 

se ter uma biografia de Jesus, tais tentativas trazem à tona mais dificuldades do que 
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facilidades, pois se percebe mesmo nos evangelhos sinóticos, cujas fontes podem 

ser relativamente próximas e em algumas situações até comuns, que não é possível 

extrair uma biografia de Jesus no sentido contemporâneo estrito.  

Não queremos sugerir que uma biografia de Jesus não pudesse ter sido 
escrita se alguém na época desejasse fazê-lo, ou, menos ainda, que o 
homem Jesus seja imaginário. Não há nenhuma razão para duvidar da sua 
existência; a sua historicidade, num sentido geral, não está em questão. 
Mas é preciso perceber que as nossas únicas fontes de informação sobre 
ele são os quatro evangelhos e que eles são evangelhos [...] (GABEL; 
WHEELER, 2003, p. 169). 

Gabel e Wheeler (2003, p.170) afirmam ainda que, se nenhuma alternativa 

apontada até aqui for satisfatória, vale a pena pensar que cada autor dos 

evangelhos tentou apresentar seu “conceito da atuação de Jesus e do seu sentido”. 

A respeito dessa consideração, pode-se adir o propósito da preservação do 

testemunho da trajetória de Jesus à intenção dos autores de apresentar sua atuação 

a um público específico, mediante a comunicação do evangelho, como assinala 

Ferreira (2006, p.182): 

Dentro dos vários elementos que constituem o trabalho narrativo, não se 
pode em nenhum momento esquecer seu alvo: os leitores. Elemento 
essencial no processo literário, eles completam o quadro formado pelos dois 
outros componentes basilares na comunicação literária: escritor – texto. [...]. 
Somente com essa consciência as definições do narrador e de suas 
estratégias serão percebidas de modo adequado, isto é, como meios de 
convencimento. 

Efetivamente, ainda que os evangelhos sejam carregados de diferenças e 

particularidades, podem ser considerados um único gênero textual, não importando 

o fato de serem provenientes e reunidos de diversas fontes por seus autores; não 

importando que tais autores procuraram transmitir os fatos como também aplicá-los 

ao seu público contemporâneo. Os quatro evangelhos, pertencentes ao mesmo 

gênero textual, chegaram à canonização e ao domínio público pelos motivos 

anteriormente citados, e por terem seu valor reconhecido diante da comunidade 

cristã como escritos inspirados. 

A ordem cronológica de composição dos evangelhos também é motivo de 

discussões entre os estudiosos, mas sabe-se que seu conteúdo veio reforçar a 

pregação verbal da igreja cristã, não mais confinada à Palestina antes mesmo da 

segunda metade do século I. Uma vez adotados pela comunidade cristã, e ainda 
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que surgissem vários outros “evangelhos românticos e extravagantes [...] nenhum 

espécime dessa massa de material (os atuais apócrifos do Novo Testamento) 

chegou perto de rivalizar com os quatro evangelhos.” (GABEL; WHEELER, 2003, p. 

170) 

Nos círculos de estudos, há o consenso geral de que os três primeiros 

evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, estão vinculados entre si e por isso são 

chamados “evangelhos sinóticos”, por apresentarem grandes semelhanças quanto 

aos fatos narrados, enquanto que o quarto evangelho, João, tem pouco em comum 

com os outros três. Ainda que Mateus apareça em primeiro lugar na lista dos livros 

canônicos do Novo Testamento, a opinião de estudiosos pende atualmente, em sua 

maioria, para a tese de que se Mateus, o apóstolo, escreveu um evangelho em 

aramaico, língua falada por Jesus, esse mesmo evangelho só foi encontrado na 

língua grega sendo, portanto, questionada sua autoria.  

De um lado, uma concepção de grande aceitação moderna admite a fonte 

“Q” (proveniente de Quelle, que significa “fonte” em alemão), que também não existe 

mais como documento, mas que, segundo seus estudiosos, pode ser vista em 

Mateus e Lucas sob a forma de porções da narrativa. Em seguida, não sendo 

encontrado o manuscrito de Mateus em aramaico, o evangelho de Mateus na língua 

grega revela-se de estilo mais trabalhado do que o texto de Marcos, ainda que 

contenha cerca de noventa por cento do conteúdo dos relatos de Marcos. Isto por si 

só evidenciaria que Mateus se utilizou de Marcos além de fontes que lhe foram 

particulares. O mesmo teria se dado com Lucas que, ao que tudo indica, também 

teria recorrido a Marcos, mas não a Mateus para a produção de seu evangelho. 

A melhor explicação de todos os dados é aquela que sugerimos 
anteriormente, que Marcos escreveu seu evangelho primeiro, 
provavelmente, pelo mentos em parte, das suas lembranças da pregação e 
do ensino de Pedro. Lucas e Mateus tinham acesso ao Evangelho segundo 
Marcos e o usaram independentemente como fonte básica para os deles. 
Além disso, porém, tinham acesso a todo tipo doutras matérias acerca de 
Jesus, algumas das quais tinham em comum. Esta matéria em comum, no 
entanto, quase nunca é apresentada na mesma ordem nos dois 
Evangelhos, fato este que sugere que nenhum deles tinha acesso ao escrito 
do outro. Finalmente, João escreveu independentemente dos outros três e, 
desta maneira, seu Evangelho tem pouca matéria em comum com eles. 
(FEE; STUART, 1984, p. 108,109) 
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Na opinião de Gabel e Wheeler (2003), na composição do evangelho de 

Marcos, como primeiro evangelho escrito, prevaleceu o uso da tradição oral 

organizada, de modo que esse material utilizado já não fosse meramente histórico, 

como explicam:  

A grande fonte de Marcos foi a tradição da Igreja, isto é, o que os fiéis 
ouviam, lembravam e transmitiam aos outros, além de praticarem, na 
comunidade cristã, o consenso já mencionado. Esse material tradicional era 
tudo menos uma massa de informações desorganizadas. Quando os 
escritores dos evangelhos surgiram em cena, boa parte do material fora 
moldada e definida, e recebera funções na vida da Igreja. Essas funções, 
sobre as quais quase nada se sabe, eram na época, sem dúvida, informais; 
mas não devemos nos esquecer de que o cristianismo surgiu de uma 
religião acostumada a afirmar o seu caráter especial por meio de narrativas 
históricas [...]. O cristianismo tinha todas as razões para narrar os eventos 
do seu passado recente. Sem um cânon escrito para fixar esse material, 
que passara por tantas mãos, era provável que uma parte se perdesse e 
que o resto sofresse mudanças que ao menos tendessem a aparar as suas 
arestas. Portanto, os evangelistas não lidaram com a matéria da história – 
eles não a possuíam. O que eles tinham já estava a meio caminho da 
condição de literatura. (GABEL; WHEELER, 2003, p. 172). 

De outro lado, em defesa da participação histórica do escritor de Mateus em 

seu próprio evangelho, ainda que aceite que esse evangelho não seja o primeiro dos 

quatro evangelhos canônicos, Tasker argumenta: 

Não deixa de ter importância o fato de que o autor [do evangelho de 
Mateus] não só dá o nome de Mateus ao coletor de impostos chamado para 
ser discípulo (9:9), enquanto Marcos e Lucas o chamam pelo que era 
provavelmente seu outro nome, Levi, mas também é significativo que na 
lista de apóstolos só ele descreve Mateus como “coletor de impostos” 
(10:3). [...] Não podemos também negar que, de todos os apóstolos cujas 
ocupações prévias nos são conhecidas, Mateus parece ter sido o mais 
qualificado para empreender a composição do tipo de narrativas que 
encontramos incorporadas no “primeiro” Evangelho [de Mateus, escrito em 
aramaico]. Pelo menos ele sabia fazer contas e as surpreendentes 
referências a dinheiro neste Evangelho podem ser também pequenos mas 
significativos indícios revelando a mão de um cobrador de impostos. 
(TASKER, 1991, p. 11) 

As divergências apontadas são apenas algumas das muitas discussões dos 

estudiosos quanto a questões relacionadas à autoria, data, conteúdo e harmonia dos 

Evangelhos. De qualquer modo, o que se propõe é recordar, quanto ao gênero 

textual estudado, que Jesus não escreveu os evangelhos, mas outras pessoas o 

fizeram tendo-o como figura central e há quatro relatos considerados canônicos. 

Esses evangelhos se propõem ao registro de coletâneas de ditos em meio ao 
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registro histórico de sua vida e obra, de modo que ambas as coisas estão 

entrelaçadas nas respectivas narrativas.  

É preciso admitir que o idioma primário de Jesus era o aramaico e seus 

ensinos só existem numa tradução grega, além do que os evangelhos não são 

uniformes, nem cronológica nem historicamente. É preciso admitir novamente que 

há um intervalo de decênios entre a vida e os ditos de Jesus e as anotações dos 

evangelhos. Segundo Lohse (1985) é mais observável encontrar ditos de Jesus nas 

cartas apostólicas, porque estas têm uma data de composição mais próxima da 

época da vida de Jesus do que os evangelhos.  

Lohse (1985) considera que as palavras de Jesus foram sendo entendidas 

como as do Kyrios que, “na condição de Senhor ressurreto, fala à sua comunidade 

no presente” (LOHSE, 1985, p. 109). Isto significaria que as palavras que Jesus 

havia falado sofreram modificação, para a adaptabilidade aos novos tempos e às 

comunidades específicas.  

De qualquer forma, a proposta dos evangelhos é apresentar a pessoa, os 

ditos e os feitos de Jesus.   

[...] estes livros, que nos contam virtualmente tudo quanto sabemos acerca 
de Jesus, nem por isso são biografias – embora sejam parcialmente 
biográficos. Nem são como as “vidas”contemporâneas dos grandes homens 
– embora registrem a vida do maior de todos os homens. São, empregando 
a frase do pai eclesiástico do século II, Justino Mártir, “as memórias dos 
apóstolos”. Quatro biografias não poderiam ficar lado a lado, porque ao 
mesmíssimo tempo, registram os fatos acerca de Jesus, relembram o 
ensino de Jesus, e cada um dá testemunho de Jesus. Esta é a sua 
natureza, e este é o seu gênio, o que é importante para a exegese bem 
como para a hermenêutica. (FEE; STUART, 1984, p. 101)  

Como fica evidente para o que se propõe neste trabalho, somente a 

afirmação da exclusividade do gênero textual “evangelho”, atribuída aos evangelhos 

canônicos, é consensual. Ainda que um grupo de eruditos venha sugerir até a não 

veracidade do relato dos evangelhos, há erudição válida e oposta que demonstra a 

veracidade histórica dos relatos, e esta última posição é a assumida neste trabalho, 

reforçada obviamente pela afirmação canônica desses quatro evangelhos, únicos 

em seu gênero. 
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1.2.2  A Composição Literária do(s) Evangelho(s) 

 

Como literatura, o gênero “evangelho” é tido como de fácil identificação, 

segundo a análise das formas. Gabel e Wheele (2003) explicam que essa facilidade 

de identificação se dá pelo fato dos gêneros dos materiais literários utilizados nos 

evangelhos manterem as formas distintivas que representam. 

Não está em foco neste trabalho a pretensão dogmática daqueles que 

representam essa posição, porém é perfeitamente aceitável o procedimento de 

distinguir os vários tipos de fontes, dada a iluminação que pode proporcionar à 

compreensão dos evangelhos. 

Lohse (1985) analisa os estudos de Dibelius e Bultmann e considera as 

pesquisas de ambos, com maior ênfase para Bultmann. De acordo com Lohse, o 

material de pronunciamentos de Jesus, tratado por Dibelius, é acertadamente 

classificado como parênese, embora aquele estudioso considere que, sob a forma 

de parênese, se incluem os ditos de sabedoria, metáforas, parábolas, exclamações 

proféticas, mandamentos breves e detalhados.  

É de Bultmann que Lohse avaliza os seguintes gêneros:  

[...] “apoftégmata”, i.é, breves perícopes em que o acento está sobre a 
palavra de Jesus, sobretudo as controvérsias e os diálogos pedagógicos; 
palavras do Senhor, que constituem trechos tradicionados autônomos, ou 
seja, que ao contrário dos “apoftégmata” não continham quaisquer 
indicações sobre o episódio com o qual estiveram relacionadas. O grande 
complexo de tais ditos é subdividido da seguinte maneira: 1) “lógia” em que 
Jesus fala como mestre de sabedoria, p.ex. Mt 6,19-34; 2) ditos proféticos e 
apocalípticos – como, p.ex., as bem-aventuranças -, entre os quais se 
poderá encontrar com maior segurança ditos autênticos de Jesus; 3) 
palavras nomísticas e regras para a comunidade – como, p.ex., Mt 18,15-22 
– para cuja formulação as necessidades exerceram uma influência 
modeladora; 4) palavras introduzidas como “eu”, nas quais a pessoa de 
Jesus desempenha um papel importante e em que se expressa, por isso, 
predominantemente a confissão da comunidade, p.ex. Mc 2,17 par.; 5) 
parábolas, que constituem um firme bloco tradicional, no qual os acréscimos 
da comunidade podem ser destacados da camada mais antiga, como, p.ex., 
Mc 4,3-9 em contraposição a 4,13-20 par. (LOHSE, 1985, p.110,111) 

O ensino de Jesus, ainda que coerente com as formas conhecidas da época, 

era superior ao dos rabinos porque não consistia apenas de retenção de 
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conhecimento (memorização), mas de compreensão e habilidade de 

desenvolvimento. Entretanto, para Lohse: 

Alguns “lógia” do Jesus histórico foram transmitidos sem alterações, a 
outros foi acrescentada uma interpretação explicativa, e outros ainda foram 
modificados consideravelmente. Ditos proféticos cristãos primitivos 
transformaram-se em frases e normas; criaram-se parábolas que foram 
associadas ao nome de Jesus e impostas e aceitas como ordem sua. 
(LOHSE, 1985, p. 115) 

Esse autor classifica as formas textuais dos evangelhos mais frequentemente 

reconhecidas como: 1) ditos proféticos – uma formulação breve e sucinta iniciada 

pela reivindicação de que provém da fala do próprio Deus. No caso de Jesus, 

emprega-se a autoridade própria com que ensinava as multidões, “e não como os 

escribas”. (Mt 7.29); 2) palavras de sabedoria – sua forma já era desenvolvida no 

judaísmo mas foi ampliada no ensinamento de Jesus, como se vê em trecho do 

Sermão do Monte (Mt 6.19-34); 3) palavras nomísticas – as regras comunitárias e 

sentenças de direito sagrado, vigentes e obrigatórias à obediência geral da 

comunidade (Mt 5.21-48); 4) parábolas – narrativas expressando eventos e 

experiências da vida, em que o lado figurativo se aplica à instrução de como tratar 

uma situação objetiva (Mt 13.31-32); 5) palavras pessoais de Cristo – em que Jesus 

apresenta-se na primeira pessoa (“eu sou”, “eu vim para”, etc.), ou na terceira 

pessoa (“o Filho do homem veio para”) para declarar objetivamente sua missão; 6) 

controvérsias e diálogos pedagógicos – narrativas compostas de perguntas, 

respostas e comentários entre Jesus e opositores, ou entre Jesus e seus discípulos. 

(LOHSE, 1985, p. 113-115) 

Há de se considerar, também, que nos evangelhos estão presentes as 

narrativas da paixão – que cobrem os eventos finais da vida e missão de Jesus, 

culminando com o relato de sua ressurreição; os relatos dos milagres e dos eventos 

da vida pública de Jesus, como seu batismo, transfiguração e entrada em 

Jerusalém.  

Os ditos e narrativas, inicialmente isolados, foram sendo incorporados em 

blocos maiores, de modo que aos evangelistas se impôs a tarefa de ordenar esses 

materiais e dotá-los de uma redação caracterizada pelo estilo pessoal, as ênfases 
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consideradas importantes e o público a quem se destinava. Mas os evangelistas 

foram além disso, como Lohse destaca: 

Enquanto a pesquisa morfo-crítica dos evangelhos levara inicialmente à 
conclusão de que os evangelistas são “apenas em proporção mínima 
autores, e primordialmente colecionadores, tradicionadores, redatores” 
(DIBELIUS), essa visão entrementes foi consideravelmente modificada. Isso 
porque pela ordenação e redação do material da tradição os evangelistas 
por seu turno colocaram acentos, enfatizaram os temas centrais e fizeram 
referências de como se devem compreender a palavra e o agir de Jesus. 
Logo a sua atividade de forma alguma se limitou a coletar e retransmitir as 
tradições, mas eles se revelaram, em sua contribuição, coordenando o 
material e formulando as ligações redacionais, como teólogos que tinham 
por objetivo expressar uma mensagem específica através da sua descrição 
da atuação de Jesus. (LOHSE, 1985, p. 120) 

Segue-se que há um propósito autoral dos evangelistas e um estilo próprio na 

composição de seus evangelhos, pelos quais pretendem alcançar seus leitores e 

divulgar o ensino e a ação de Jesus. O valor dessa literatura cristã primitiva não se 

encontra só na qualidade da linguagem ou no estilo propriamente, mas no conteúdo 

que perpassa a história como o primeiro registro da mensagem cristã, envolvendo 

seus autores e seu público.  

 

1.2.3  Do Gênero Evangelho para o Sermão 

 

O Sermão do Monte está inserido no gênero evangelho exposto acima. Antes, 

porém, de entrar propriamente na análise do gênero discursivo, se pretende discutir 

o termo sermão. 

Historicamente um sermão tem sido definido como um discurso proferido por 

um líder religioso ou membro do clero, que se refere a um tópico bíblico, teológico 

ou religioso, usualmente expondo um tipo de crença, ou lei, que inclui os contextos 

passados e atuais e que demanda a obediência do fiel. Todavia, os sermões 

também estão presentes na filosofia Indiana, no Judaísmo rabínico, no Islamismo, 

mas se tornaram marca indelével do Cristianismo.  

Os sermões, geralmente presentes em templos cristãos, mas não 

unicamente, avançaram para o campo da mídia eletrônica e adquiriram feições 
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ideologicamente bastante diferentes da prática anterior, sob a capa da religiosidade, 

mas com ideologia humanista mais acentuada, o que, todavia, não é objeto deste 

estudo. Atualmente o “sermão” pode também significar, em termos seculares 

pejorativos, um discurso longo e tedioso, proferido com grande paixão por alguma 

pessoa, a uma audiência desinteressada. 

A palavra “sermão” vem do Latim sermō (que significa discurso). Betz (1995) 

considera que o discurso de Mateus 5.1-7.29 foi cognominado sermão na obra de 

Agostinho de Hipona. Esta poderia ser uma razão pela qual o Sermão do Monte 

seria conhecido posteriormente como sermão. Originalmente os sermões primitivos 

consistiam de perguntas e respostas; somente mais tarde vieram a significar um 

monólogo.  

Na análise que faz de sermões pregados pelo jesuíta Francisco de 

Mendonça, nos anos de 1615 e 1616, Rodrigues (19--, p. 358) conclui que “o 

sermão constitui um discurso público que comenta a palavra revelada e não se limita 

a transmitir simples conselhos”, variando no conteúdo de acordo com as intenções 

do orador. É importante ressaltar a diferença de gênero existente entre o Sermão do 

Monte e o sermão de Mendonça, o primeiro como “palavra revelada” e o segundo 

como “comentário da palavra revelada”. Vieira (1998) recorda em seu Sermão do 

Espírito Santo que “os sermões, as verdades, a doutrina que pregamos não é nossa, 

é de Cristo. Ele a disse, os evangelistas a escreveram, nós a repetimos.” 

Não é o caso de se equiparar o sermão contemporâneo ao Sermão do Monte, 

dada a natureza do texto em questão, primeiramente porque o Sermão é parte dos 

discursos de Jesus reunidos por Mateus em seu evangelho, e porque, como foi dito 

acima, os sermões contemporâneos se derivam do texto bíblico. Deve-se 

questionar, então, se “sermão” seria a nomenclatura mais adequada para a tipologia 

discursiva do ensino de Jesus encontrado no evangelho de Mateus 5-7, no que diz 

respeito a sua composição literária.   

Ainda que Agostinho de Hipona jamais tenha tratado o Sermão do Monte 

como compêndio, João Calvino o fez (Betz, 1995).  

[...] o projeto de ambos os Evangelistas [Mateus e Lucas] era reunir em um 
lugar os pontos principais da doutrina de Cristo, relacionados a uma vida 
devota e santa. […] Leitores pios e modestos ficariam satisfeitos com um 
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sumário breve da doutrina de Cristo diante de seus olhos, reunidos de seus 
muitos e vários discursos, o primeiro dos quais era aquele em que [Jesus] 
falou a seus discípulos sobre a felicidade verdadeira (CALVIN, v. 1, 1980, 
p.168 tradução nossa). 

Por seu turno, Barclay (1958, p. 79) comenta: 

Nós nos referimos ao Sermão do Monte como se fosse um único sermão 
pregado em uma única ocasião. Mas é muito mais do que isto. Há boas e 
convincentes razões para se pensar que o Sermão do Monte é muito mais 
do que um sermão; ele é, de fato, uma espécie de sumário de todos os 
sermões que Jesus pregou. 

Para provar o que afirma, Barclay aponta dois trechos do Sermão (Mt 5.31,32 

e 7.7-11), em que considera haver ausência de conexão com o contexto anterior e 

posterior, o que lhe dá argumentos para afirmar que “há certa desconexão no 

Sermão do Monte” (1958, p. 79). Comparando o conteúdo do sermão escrito por 

Mateus com o de Lucas, Barclay verifica que dos 107 versículos do sermão de 

Mateus, 29 são encontrados no texto de Lucas, em um mesmo local (Lc 6.20-49); 34 

estão espalhados por várias partes daquele evangelho, em diferentes contextos, e 

47 não têm nenhum paralelo. Isto seria argumento suficiente para Barclay entender 

que Mateus reuniu os ensinos de Jesus sob grandes temas em cinco discursos na 

forma de sumários, enquanto Lucas espalhou o ensino de Jesus em seu evangelho. 

Assim, Mateus teria escrito seu próprio compêndio, sem que isto desfigure de 

qualquer modo o discurso efetivo de Jesus.  

Burke (1990, p. 388) refere-se a esse trecho como a síntese do ensino ético 

de Jesus:  

O sermão tem sido chamado de várias maneiras, desde “o cristianismo 
essencial” até “o manifesto de Cristo”, mas é melhor considerá-lo como o 
auge das exigências éticas de Jesus para Seus discípulos, por estar 
próximo o reino. Visto que Mateus retrata Jesus sentado na posição de um 
rabino que ensina os seus discípulos, o termo “sermão” é infeliz, embora 
seja inevitável a essas alturas. 

Definitivamente o discurso registrado por Mateus, ao qual é aplicado 

usualmente o nome latino sermão, não é um sermão nos termos contemporâneos, 

ainda que composto de palavras genuínas de Jesus, como os outros evangelhos 

comprovam. Também não é possível afirmar o teor exato do discurso daquela 

ocasião, como sendo exatamente da forma em que foi preservado até a 

contemporaneidade, mas é possível admitir que ele é retrato fiel do que Jesus 
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ensinou, segundo o que o evangelho de Mateus se propôs a divulgar. Trata-se de 

um discurso composto de aforismos, máximas e instruções de alto nível ético, 

reunidos / compilados pelo autor do evangelho, os quais, esse autor coordena e 

arranja de acordo com seu próprio enfoque e propósito. Difere substancialmente das 

narrativas do evangelho, porque lança os fundamentos do vir a ser do indivíduo, 

enquanto que as narrativas se dedicam à práxis do vir a ser de Jesus. 

Betz (1995) considera que sermão é uma categoria muito ampla, e destaca 

que as palavras utilizadas pelo próprio Mateus, para referir-se a esse discurso, são: 

oi logoi, (as palavras - Mt 7.24,26) e hê didaquê (o ensino – Mt 5.19). Para esse 

autor, o gênero textual mais apropriado seria epitomé (compêndio, resumo). 

Observando a literatura contemporânea ao sermão, como por exemplo, a obra 

Encheiridion, de autoria do estóico Epicteto, que consiste numa espécie de manual 

onde estão compilados os ditos do filósofo, ou ainda a literatura judaica rabínica, 

considerada essencial para a manutenção das tradições das comunidades judaicas 

do século I, Betz acredita que epitomé, à época da produção do Sermão do Monte, 

já era um gênero literário transcultural da cultura helenista. Ele conclui que “na 

composição do Sermão do Monte [...] todos os segmentos são parte de uma 

argumentação profunda e completa, que também usa ilustrações, palavras-chaves, 

associação de idéias e assim por diante” (BETZ, 1995, p. 73, tradução nossa). 

Ainda segundo Betz (1995), o Sermão do Monte é composto de quatro partes 

distintas. A primeira parte provê uma introdução que pode ser denominada exórdio. 

Este se divide em duas seções, que se subdividem em outras duas seções. O 

sermão começa com as bem-aventuranças (Mt 5.3-12), das quais as oito primeiras 

(5.3-10) são marcadas pelo paralelismo (bem- aventurados os..., porque...), e a nona 

bem-aventurança (5.11), bem como a conclusão desta subseção (5.12), são 

marcadas por se dirigirem aos ouvintes ou leitores (bem-aventurados sois... [e] 

regozijai-vos...). Enquanto as primeiras bem-aventuranças são formuladas como 

pressupostos declarados com um apelo implícito, a última declara o pressuposto e 

apela de forma explícita (5.11), ocorrendo o mesmo apelo direto na conclusão 

(5.12), e indicando um chamado à resposta por parte dos interlocutores. A segunda 

seção do exórdio caracteriza-se pelo comissionamento dos discípulos (vós sois...). 

Há dois comissionamentos (5.13 e 5.14-16) que são direcionados aos discípulos em 
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relação aos demais seres humanos. Duas figuras acompanham esses 

comissionamentos - o sal da terra e a luz do mundo, que metaforicamente utilizadas, 

demonstram com clareza os objetivos apresentados aos discípulos.  

A segunda parte do sermão, que inclui quase que a totalidade de seu corpus 

(5.17-7.12), começa pela expressão “a lei e os profetas” (5.17) e termina com a 

mesma expressão (7.12). Internamente, esta parte se divide em três seções, a 

saber: a) a primeira, dedicada à (re)interpretação da Torá (5.17-48); b) a segunda, 

relacionada aos rituais cúlticos (6.1-18); c) a terceira, dirigida aos cuidados da vida 

diária (6.19-7.12). Betz (1995) encontra paralelismo em discursos anteriores do 

Antigo Testamento,3 para afirmar que o sermão não foge da estrutura judaica antiga, 

dando à Torá o lugar principal e derivando dela as práticas cúlticas e em seguida a 

vida comunitária. A divisão em três partes coincide tanto com a prática da filosofia 

grega - física, ética e lógica - quanto com o judaísmo contemporâneo à elaboração 

do evangelho. Na primeira subdivisão (5.17-48), o sermão aponta para a 

(re)interpretação da Torá, lançando os fundamentos hermenêuticos dessa 

(re)interpretação (5.17-20) e seis antíteses (5.21-48). Na segunda subdivisão (6.1-

18), o sermão aborda a resposta cúltica dos bem-aventurados em relação ao 

exercício da justiça (6.1-4), da prática da oração (6.5-15) e do jejum (6.16-18). Na 

terceira subdivisão (6.19-7.12), verifica-se o inverso em relação à primeira 

subdivisão, ou seja, são relacionadas seis práticas básicas da vida humana (6.19-

7.11), norteadas pelo fundamento hermenêutico, que vem em último lugar (7.12), 

encerrando assim a segunda parte do sermão. 

A terceira parte do sermão é de natureza escatológica (7.13-23), cuja 

finalidade é, segundo Betz (1995), promover a conclusão do corpo principal do 

sermão, a segunda parte descrita acima, recordando os ouvintes / leitores que “a 

porta estreita” pela qual devem entrar, e o caminho apertado pelo qual devem andar 

é a resposta esperada ao que acabaram de ouvir / ler. Nesta parte do sermão a 

ênfase maior não estaria na expectativa de se atingir o reino dos céus, mas recordar 

a urgência de manter-se na orientação dada pelo sermão. 

                                                 
3 Miquéias 6.8; Oséias 12.6. 
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Por última parte, apresenta-se a peroração (7.24-29), utilizando-se a parábola 

dos dois construtores, que constroem suas casas sobre a rocha e sobre a areia, 

respectivamente, e vindo as chuvas a primeira permanece e a segunda é devastada, 

ensejando a importância do ouvir e fazer o que prescreve o ensino de Jesus. 

Como visto anteriormente, a estrutura do Sermão do Monte lembra, ainda que 

não se encaixa completamente, a disposição discursiva proposta por Aristóteles, que 

define o mecanismo que fixa a estrutura do texto em instâncias sequenciais e 

integradas: o exórdio, a narração, as provas e a peroração. Ainda seguindo 

Aristóteles, observa-se que o gênero oratório epidíctico – em que os valores que o 

inspiram são o nobre e o vil, e o que é de valor em uma pessoa conhecida de todos 

os espectadores se amplifica –, é o gênero mais aproximado do sermão, mais 

constante na pregação religiosa, como afirma Reboul (2004), lembrando que os 

gêneros discursivos são sempre maleáveis, versáteis e de contornos, por diversas 

vezes, bem diferenciados pela própria necessidade do ajuste sócio-cultural que se 

desenvolve entre interlocutores na relação comunicativa. 

Seguindo o caminho traçado por Orlandi (2007, p. 86) para a Análise de 

Discurso, o gênero discursivo do Sermão do Monte reflete características 

institucionais estabelecidas pelo gênero evangelho, que o remetem à tipologia de 

discurso religioso autoritário e dissertativo, “aquele em que a polissemia é contida, o 

referente está apagado pela relação de linguagem que se estabelece e o locutor se 

coloca com agente exclusivo, apagando também sua relação com o interlocutor”.  

Conclui-se que o Sermão do Monte se apresenta na forma de um compêndio 

(epitomé) dos ensinos (logoi) de Jesus, pelo qual o autor do texto enfatiza o ensino 

autoritário que quer transmitir aos seus leitores. 
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1.3  O GÊNERO “RELATÓRIO” 

 

Como se destacou anteriormente, a atividade discursiva humana é 

extremamente prolífera. Entre os vários instrumentos dessa atividade está o 

Relatório, um gênero textual/discursivo específico que se interpõe na prática da 

relação dialógica entre falantes e é tão antigo quanto a própria civilização. 

Proveniente da palavra latina relatus, relatório significa narração, relato de 

acontecimentos. Etmologicamente, relatório é proveniente do latim medieval referre, 

trazer, carregar de volta, dar, pagar. Qualquer fala ou texto que faça a exposição de 

um acontecimento, de uma situação corriqueira, de um estudo, de uma prestação de 

contas, pode significar um relatório. Sob esse prisma, o próprio Sermão do Monte, 

anteriormente referido, poderia ser um relatório de Mateus. 

O gênero relatório se confunde com a história humana e, por história, se 

define “[a] narração metódica dos fatos notáveis ocorridos na vida dos povos, em 

particular, e na vida da humanidade, em geral [...]; [ou o] conjunto de conhecimentos 

adquiridos através da tradição e/ou por meio dos documentos, relativos à evolução, 

ao passado da humanidade” (AURÉLIO, 2004) e assim por diante. 

À parte da tradição oral presente desde as origens da humanidade, seja na 

forma de transmissão de conhecimentos práticos, seja na forma de explicações 

mitológicas e religiosas, sabe-se que nas sociedades mais complexas entre o IV e o 

III milênios, nas quais havia a escrita e um governo central, as inscrições e os anais 

religiosos, compreendendo genealogias e cerimônias religiosas, eram as fontes de 

relato. 

Esse governo é em geral monárquico, e a sua origem é sempre vista como 
divina. Os reis representam os deuses e são eles que tudo decidem, sendo 
seus atos registrados em anais. São esses os primeiros registros 
voluntários para a posteridade. São limitados, pois têm objetivos políticos 
bem explícitos (BORGES, 1993, p. 14).  

Wiseman (1966, p. 535) historia o florescimento da escrita daqueles tempos 

remotos, informando que a arte de escrever era bem disseminada no Oriente Médio, 

notadamente na Síria, Babilônia e Palestina, “por volta do segundo milênio A.C., 
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quando pelo menos estavam em uso, a saber, os hieróglifos egípcios, os sinais 

pictográficos sinaíticos, o alfabeto de Biblos, a escrita cuneiforme acadiana, e a 

escrita cuneiforme de Ugarite.” Os homens letrados cuidavam da administração, 

enquanto que escribas treinados, provindos de todas as classes sociais, faziam os 

registros da atividade pública, das leis e das tradições, em muitos casos com 

acuidade científica.  

Quando copiava os textos, o escriba frequentemente citava a fonte 
informativa, declarando a condição do documento do qual copiara, e se o 
texto fora comparado com o documento original, ou simplesmente copiado 
da tradição oral, o que era considerado um método menos digno de 
confiança (LAESSE citado por WISEMAN, 1966, p. 535).  

 Cerca de 300 anos antes do surgimento do poema épico de Homero, por 

volta de 1000 a.C., os hebreus já possuem registro escrito do Decálogo, das leis 

cerimoniais e civis que devem nortear sua sociedade na Palestina. A emissão de 

correspondência entre reis, tão comumente presentes nos textos hebraicos,4 é 

prática comum da época, pela qual se deduz a presença de relatórios relacionados à 

agricultura, às condições econômicas e sociais, às relações internacionais e às 

estratégias de guerra. 

Borges (1993, p. 19-20) relata a forma como Heródoto e outros historiadores 

gregos se dedicam à descrição dos fatos contemporâneos a eles, porém descreve a 

mudança porque passam, ao buscar “explicações para os momentos e situações 

que atravessam as sociedades nas quais vivem. [...] Percebe-se, portanto, que os 

historiadores estão ligados à sua realidade mais imediata, espelhando a 

preocupação com questões do momento.” Já na cultura romana, posterior e em boa 

parte herdeira da cultura grega, os historiadores incluem uma pregação ideológica 

da importância da Roma conquistadora. 

Políbio escreve que Roma é “a obra mais bela e útil do destino” e que todos 
os homens devem a ela se submeter. A história é vista como mestra da 
vida, levando os homens a compreenderem o seu destino. Roma é o centro 
do mundo, e a imposição de seu destino é o destino histórico mundial 
(BORGES, 1993, p. 21).  

À parte dessa pregação ideológica, na historiografia antiga se confundem 

outros relatos, que podem ser comparáveis a relatórios modernos. 
                                                 
4 2 Samuel 11.14,15; 2 Reis 5.5-7; 10.6-7; 19.14; 2 Crônicas 2.11; 2 Crônicas 21.12; Esdras 4.7-

8,11,18,23; 5.5-6; 7.11; Neemias 2.8; 6.5; Ester 8.13; 9.26,29; Isaías 37.14; Jeremias 29.1,3,29. 
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Toda a Gália está dividida em três partes, uma habitada pelos belgas, outra 
pelos aquitanos, a terceira por aqueles que nós chamamos gauleses, (em 
sua língua, celtas). Essas nações diferem entre si pela língua, pelos 
costumes e pelas leis. Os gauleses estão separados dos aquitanos pelo rio 
Garona, dos belgas pelo Marne e pelo Sena. São os belgas os mais 
valorosos desses povos; estranhos aos elegantes costumes e à civilização 
da Província Romana, não recebem, do comércio exterior, os produtos de 
luxo que contribuem para enfraquecer a coragem: além disso, vizinhos dos 
germanos que vivem do outro lado do Reno, estão continuamente em 
guerra com eles. Pela mesma razão, os helvécios superam em valor os 
demais gauleses: lutam, cotidianamente, com os germanos para repeli-los, 
ou para invadir seu território. A parte habitada pelos gauleses, situada ao 
norte, começa no Ródano e tem por limites o Garona, o oceano e o país dos 
belgas; vai também até o Reno, do lado dos helvécios e dos séquanos. O 
país dos belgas começa na fronteira extrema da Gália e está limitada pela 
parte inferior do Reno; está a nordeste. A Aquitânia está limitada pelo 
Garona, os Pirineus e o oceano, que banha também as costas da Espanha; 
está a noroeste” (JÚLIO CÉSAR, Guerra das Gálias, I, 1, citado por 
PINSKY, 1998, p. 128) 

 Considerando o avanço do Cristianismo no mundo, notadamente no 

Ocidente, o domínio da escrita e o controle da informação se dão pelas mãos dos 

membros do clero que, especialmente nas abadias, fazem o registro, a organização 

e as formas de trabalho nas terras da Igreja. “São os inventários das abadias de 

Saint-Germain-dos-Prés e de Saint-Denis, na França, os melhores documentos para 

conhecermos como funcionava, no seu início, o chamado sistema feudal, que se 

torna predominante do século IX em diante” (BORGES, 1993, p. 24). 

Com o desenvolvimento urbano e comercial posterior ao século XI, surgiram 

documentos de pessoas não clérigas, como o registro da atividade comercial e de 

outras atividades exercidas pelos servos dos senhores feudais. Enquanto isso, 

faltava rigor científico na maior porção dos textos provenientes dos clérigos, os 

principais cronistas daquela época, motivado pela forte tendência ideológica dos 

escritos em explorar a fé e a credulidade popular. 

Com o sistema feudal em decomposição, o renascimento, a reforma 

protestante, o renovado interesse pela filosofia e pelos clássicos gregos, e o contato 

com a cultura árabe, o mundo ocidental avança para o conhecimento científico, pelo 

qual nascem ou se afirmam várias áreas do conhecimento, às quais vão sendo 

apensados relatos técnicos e obras ideológicas em defesa de suas posições, seja 

para aderência de simpatizantes ou reafirmação das idéias. 
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Com o advento da era moderna, o relatório passou a estar presente em todas 

as áreas do conhecimento humano. O empregado relata os resultados do trabalho; o 

inspetor relata os problemas de segurança; o professor relata as atividades 

acadêmicas; o paciente relata os sintomas ao médico; o pesquisador relata as 

descobertas e as formas de pesquisa; o dono do veículo relata os defeitos 

encontrados ao mecânico de automóveis, e assim por diante. Há diversas formas de 

se realizar basicamente a mesma coisa – relatar. Em muitos casos o relatório 

passou a ser mecânico e sinônimo de preenchimento de um ou mais formulários, 

mas o princípio continua sendo o mesmo desde a antiguidade.  

Na forma de texto, o relatório é um documento com a finalidade de detalhar 

informações de fatos vivenciados, ouvidos ou observados, ou discriminar, 

historiando, a execução de um trabalho ou experiência, sempre sob uma perspectiva 

própria, determinada por pressupostos e princípios norteadores previamente 

definidos pelo grupo ou pessoa responsável. Relatório é, portanto, um instrumento 

verbal ou escrito que contém as “conclusões às quais chegaram os membros de 

uma comissão (ou uma pessoa) encarregada de efetuar uma pesquisa, ou de 

estudar um problema particular ou um projeto qualquer” (HOUSSAIS, 2006). É, 

portanto, um instrumento ideológico. 

Na maioria dos relatórios atuais, observa-se a tendência de uma 

padronização, como um modo de orientar aquele(s) que relata(m), quanto à 

elaboração de dados interessantes ao destinatário do relatório e ou precisamente 

requeridas por ele. Esta medida é oportuna porque adequa as informações de modo 

prático e concentra aquilo que se quer saber. Ainda que a  finalidade primária dos 

relatórios seja informar, eles podem incluir elementos persuasivos, tais como 

recomendações, sugestões, ou outras conclusões que motivem ações futuras 

possíveis por parte do(s) leitor(es) do relatório. É o caso do Relatório da Comissão 

Internacional, pesquisado neste trabalho. Embora nele não haja um formato pré-

ordenado (ou formulário) para sua elaboração e apresentação, e adote o estilo de 

texto/discurso, está direcionado como discurso ideológico daquele(s) que o 

enuncia(m) e daqueles que lhe emprestam a voz.5 

                                                 
5 “Quando da sua primeira reunião (2-4 de março de 1993), a Comissão analisou e aceitou o mandato 
que lhe era proposto pelo diretor geral da UNESCO. ‘A Comissão Internacional sobre Educação para 
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Deve-se considerar que devido à amplitude do assunto abordado por esse 

Relatório - uma proposta para a educação do século XXI, a elaboração do 

documento final respeitou a consideração de vários outros relatórios menores, que 

abordaram aspectos do todo. Do mesmo modo que o relatório principal, aqueles 

outros relatórios secundários, menores e setorizados, têm sua própria tônica 

discursivo-ideológica.  

O Relatório da Comissão segue o roteiro retórico tradicional quanto à sua 

estrutura e apresentação. Há uma introdução, na qual são pincelados os diversos 

objetivos do que vai ser tratado no corpus do relatório. Essa primeira parte procura 

apresentar os parâmetros pelos quais a pesquisa será relatada, ou seja, os 

principais aspectos a serem apresentados e os objetivos que o relatório pretende 

alcançar. A essa introdução segue-se a análise da situação encontrada, a discussão 

das possibilidades, a apresentação das alternativas e propostas e a argumentação a 

favor ou contra o status quo encontrado. Como parte final do relatório, estão as 

conclusões e recomendações onde se recupera o encontrado e se enfatiza o 

resultado desejado. 

O relatório em si apresenta as seguintes divisões: a) horizontes - uma 

introdução discursiva pela qual se reflete sobre o status quo local e mundial, na qual 

se apresentam os temas da interdependência planetária e da globalização, o risco 

de ruptura entre a minoria apta e a maioria inapta, e a necessidade de coesão 

internacional, tendo como ferramenta a educação, que se presta a uma cosmovisão 

de cooperação, integração e socialização democrática, tanto das nações quanto dos 

indivíduos, e pela qual se aspira o desenvolvimento humano com saúde, 

conhecimento e recursos decentes de sobrevivência; b) princípios – a apresentação 

dos quatros pilares considerados essenciais para a educação, como fundamentação 

discursiva para o que se pretende propor adiante – aprender a conhecer, a fazer, a 

                                                                                                                                                         
o Século XXI terá por missão efetuar um trabalho de estudo e reflexão sobre os desafios a enfrentar 
pela educação nos próximos anos e apresentar sugestões e recomendações em forma de relatório, 
que poderá servir de programa de renovação e ação para quem tiver de tomar decisões, e para os 
responsáveis oficiais no mais alto nível. Este relatório deverá propor perspectivas, tanto políticas 
como relacionadas com a prática da educação, que sejam ao mesmo tempo inovadoras e realistas, 
tendo em vista a grande diversidade de situações, de necessidades, de meios e de aspirações, 
segundo os países e as regiões. Destinar-se-á, principalmente, aos governos, mas sendo um dos 
seus objetos tratar do papel da cooperação e da ajuda internacional em geral e, mais em particular, 
do papel que cabe à UNESCO, a Comissão deverá também esforçar-se por formular, nesse relatório, 
recomendações úteis aos organismos internacionais’” (DELORS et al., 2001, p. 272).   
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conviver e a ser – como o cerne da formação individual, pela qual a Comissão 

pretende estabelecer todas as diretrizes pelas quais proponha uma educação para 

este século. Ainda segundo estes princípios, como fundamento adjunto, os quatro 

pilares deverão ser entendidos como atividade a ser praticada ao longo da vida; c) 

orientações – a aplicação dos princípios na forma de ações concretas: c.1) o trato da 

educação, desde o nível básico até o superior, com ênfase no uso das 

competências, novas certificações e atenção à evasão escolar; c.2) a docência 

voltada para uma adequação ao novo ensino, aprendendo a ensinar e ensinando 

concomitantemente; c.3) a adoção dos princípios pela classe política, com vistas ao 

engajamento planetário no processo do aprender a ser, onde cada recurso seja 

endereçado a esse esforço; c.4) a cosmovisão compartilhada pela cooperação 

internacional, pela qual se buscam a igualdade da mulher e do homem, o 

desenvolvimento social, o uso das novas tecnologias e parcerias em lugar do 

assistencialismo. 

 

 

1.3.1  Do Gênero Relatório para os Quatro Pilares 

 

Dentre os capítulos do relatório da Comissão Internacional sobre Educação 

para o Século XXI, os quatro pilares da educação, se destacam por estabelecer os 

parâmetros considerados fundamentais para se enfrentar o quadro mundial 

encontrado pela avaliação feita previamente, e propor as estratégias para se 

alcançar cada um dos quatro pilares da educação. 

A educação protagoniza o capítulo (DELORS et al., 2001, p. 89), sendo 

apresentada como aquela à qual “cabe fornecer, de algum modo, os mapas de um 

mundo complexo e constantemente agitado e, ao mesmo tempo, a bússola que 

permita navegar através dele”. Para consecução de sua tarefa, formulada em termos 

marítimos, a educação precisará “organizar-se em torno de quatro aprendizagens”, a 

serem desenvolvidas ao longo da vida. Como construído, o relatório tem seu ápice 

no capítulo 4, este comparável à bússola, antecedido pelo olhar do oceano instável e 
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revolto que personifica a situação mundial contemporânea, e sucedido pelos mapas 

de navegação que propõem rotas seguras no enfrentamento do revolto mar 

planetário.  

Se analisado nos moldes retóricos, o capítulo referente aos Pilares pode ser 

considerado do gênero deliberativo: porque diz respeito ao que é útil ou nocivo para 

as nações; porque está endereçado, em última instância, aos governos e 

educadores das nações como proposta de fundamento; porque busca, com base 

nas pesquisas feitas, sugerir aquilo que pode ser bom no futuro.  

A estrutura do texto está estabelecida em instâncias sequenciais e integradas: 

a introdução do discurso atrai a atenção do leitor por suscitar as tensões entre o 

século XXI e a educação; a exposição do assunto na forma de detalhamento de 

cada pilar se utiliza do método argumentativo, com predominância do logos; a 

peroração, que põe fim ao discurso, conta com a recapitulação e a amplificação, que 

o relatório utiliza para reforçar seu argumento. 

Com o apoio em Orlandi (2006), pode-se afirmar que o discurso do capítulo 4 

(e do relatório) se caracteriza(m) por seu dizer institucionalizado, pela contenção da 

polissemia e por sua configuração autoritária, que estanca a reversibilidade. Utiliza-

se da metalinguagem que lhe dá contornos de cientificidade, apelando para outros 

discursos, notadamente o relatório Aprender a ser, de 1972, da UNESCO (DELORS 

et al., 2001, p. 99). 
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CAPÍTULO 2  

 

 

AS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO: SIGNIFICADOS E APROPRIAÇÕES. 

 

 

Quando se diz algo, alguém o diz de algum lugar 
da sociedade para outro alguém também de algum 
lugar da sociedade e isto faz parte da significação 
(ORLANDI, 2006, p. 26).  

 

 

O professor determina uma tarefa escolar a seus alunos. Esta é uma de suas 

competências como docente e sua atribuição no decorrer de todo o período letivo. 

Os alunos, na condição de interlocutores, são assujeitados à exigência escolar 

determinada pelo professor, numa relação de obediência. Não há necessidade de se 

perguntar se o professor tem a competência para exigir essa tarefa, pois a própria 

relação entre o docente e os discentes já estava estabelecida previamente, antes 

mesmo do ano letivo ter início e antes da tarefa ser determinada.  

Charaudeau considera a situação acima descrita uma situação contratual, 

porque todos convivem nas mesmas práticas sociais; estão falando a mesma língua 

e as representações da linguagem estão acordadas entre as partes. O professor fala 

com a convicção de que está sendo compreendido pelos alunos e que será atendido 

em seu pleito. “O ato de fala transforma-se, então, em uma proposição que o EU 

dirige ao TU e para a qual aguarda uma contrapartida de conivência.” 

(CHARAUDEAU citado por MAINGUENEAU, 1997, p. 30). O ato da fala do 

professor, pelo qual solicita o cumprimento da tarefa, não é ato isolado, mas se situa 

dentro das condições de produção do discurso, o qual rememora essas condições 

aos interlocutores. Maingueneau (1997, p. 30) argumenta: 
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[...] não é porque tais condições estão reunidas que o ato pode ser 
efetuado, mas é porque este ato foi efetuado que se consideram reunidas 
essas condições. Através de sua própria enunciação, este ato de fala é 
considerado pertinente. 

O professor pode requisitar a tarefa aos seus alunos, exercendo o papel de 

detentor do saber, ou o papel de autoridade, ou o papel de facilitador, ou ainda 

utilizar-se de outros papéis, ou de todos esses. Os alunos, por sua vez, se 

encontram no mesmo cenário, respondendo cada um com o papel que mais se afina 

com a relação inter-humana mantida não só com o professor, mas também com os 

colegas, participantes do mesmo cenário. Este é um segundo aspecto da questão, 

que Maingueneau (1997) empresta de Ducrot, ao recordar a complexa cadeia de 

relações inter-humanas que conduzem tais relações a um ambiente 

verdadeiramente teatral, por conta da multiplicidade de papéis que cada um dos 

interlocutores pode assumir no ato da fala. 

Ao tomar a palavra e determinar a tarefa, o professor concede a si certo lugar 

e atribui lugar complementar aos alunos, pedindo-lhes que se mantenham nele, 

reconhecendo-o como aquele que fala de seu lugar. Este terceiro aspecto levantado 

por Maingueneau (1997, p. 31) e absorvido da Pragmática, arremete para o ato da 

fala como uma ação intencional, porém constituída de regras pré-existentes a ele, e 

partilhadas socialmente na forma de uma convenção social. “Essas regras 

pressupõem instituições que são as únicas capazes de atribuir-lhes sentido.” Em se 

tratando da concepção de língua como estrutura, Koch (2006) identifica esse 

processo como o assujeitamento do indivíduo ao sistema linguístico ou social.  

Com tantos pontos a considerar, pode-se afirmar que as condições de 

produção na Análise de Discurso substituem, atualmente, a noção linguística de 

“circunstâncias” nas quais um discurso é produzido.  
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2.1  AS APROPRIAÇÕES DAS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO 

 

De forma concreta, o discurso nem sempre foi reconhecido como instituição, 

como era o caso da língua. A Análise de Discurso, em sua primeira fase de 

existência, dedicou-se a estudar o discurso em si, à parte dos atos de enunciação 

que o tornavam plausível. Segundo Maingueneau (1997, p. 29), não se tratava de 

descuidar do entorno, do contexto, e do quadro geral da enunciação, “mas por 

entender tais fatos mais como um conjunto de elementos moduladores do que como 

uma dimensão constitutiva do discurso.” 

A mudança começou a ocorrer graças à reflexão das questões relacionadas 

aos atos da fala, que a pragmática procurou inserir na discussão da atividade da 

linguagem. Seu esforço consistiu em considerar a linguagem como ação, ou seja, 

“cada ato de fala (batizar, permitir, mas também prometer, afirmar, interrogar, etc.) é 

inseparável de uma instituição, aquela que este ato pressupõe pelo simples fato de 

ser realizado” (MAINGUENEAU, 1997, p. 29). Koch (2006, p. 23) comenta: 

Com o advento da Teoria dos Atos da Fala e da Teoria da Atividade Verbal, 
a Pragmática volta-se para o estudo e a descrição das ações que os 
usuários da língua, em situações de interlocução, realizam através da 
linguagem, considerada esta, portanto, como atividade intencional e social, 
visando a determinados fins. 

De acordo com Charaudeau (2006), pode-se afirmar que o termo condições 

de produção foi cunhado por Michel Pêcheux, a partir da expressão marxista 

“condições econômicas de produção”. Em lugar da idéia do destinador e destinatário 

de Jakobson, Pêcheux enfoca as situações objetivas do locutor e do interlocutor, 

desdobradas nas representações dos lugares identitários que um atribui ao outro. 

Segundo Sargentini (2004) 

Michel Pêcheux (1990) e Regine Robin (1977) em contato com o conceito 
de Formação Discursiva, proposto por Michel Foucault na Arqueologia do 
Saber, reconfiguram-no à luz do materialismo histórico e produzem, nos 
estudos do discurso, uma mudança substancial em relação à concepção de 
discurso e de corpus. O discurso não pode mais ser visto fora das 
condições históricas de produção (“O laço que liga as significações de um 
texto às suas condições sociohistóricas, não é secundário, mas constitutivo 
das próprias significações” – Pêcheux, 1990: 141) e os corpora devem, 
então, ser analisados considerando que se inscrevem no interior de 
determinadas condições de produção, definidas em relação à história das 
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formações sociais. Não se trata mais de pensar um exterior discursivo, mas 
tende-se a pensar o espaço discursivo e ideológico onde se desenvolvem 
as formações discursivas em função de relações de dominação, de 
subordinação e de contradição, abrindo, assim, o caminho para a 
proposição do conceito de interdiscurso e a falência da homogeneidade do 
corpus.1  

Na Análise de Discurso pretende-se que as condições de produção se 

direcionem para os fatores que condicionam o discurso. 

A noção de “condições de produção” designa, geralmente, o contexto social 

que envolve o corpus, que não é, necessariamente, um conjunto conexo de fatores, 

mas que selecionado previamente descreve uma “conjuntura” necessária à estrutura 

semântica (MAINGUENEAU, 1997, p. 53).  Na prática, o contexto molda o que se 

fala e como se fala. Uma pessoa não fala ao amigo nos mesmos termos em que fala 

ao juiz no tribunal. A conjuntura, ainda que o discurso seja o mesmo, se oporá à 

estrutura semântica e lhe dará outro sentido.2 

Maingueneau (1997, p. 54) pretende aprofundar as pesquisas em torno das 

“condições de produção”, por considerar que a análise de discurso se limita “em 

associar, de forma mais ou menos direta, um conjunto de textos a uma região 

definida da sociedade, pensada em termos de classes ou subclasses sociais.” A 

pergunta que faz é: “em que condições uma formação discursiva é possível?” Para 

responder a pergunta, o autor relaciona o conflito social, a língua, os ritos e lugares 

institucionais de enunciação, e acrescenta “um grupo específico sociologicamente 

caracterizável [...] de ‘porta-vozes’”, no próprio espaço da enunciação. Segundo 

Maingueneau, esses grupos específicos, ainda que sejam considerados 

transparentes, não podem mais ser desconsiderados na questão das condições de 

produção do discurso. 
                                                 
1 Ver SARGENTINI, V. M. O. “A Noção de Formação Discursiva: Uma Relação Estreita com o Corpus 
na Análise do Discurso.” http://www.discurso.ufrgs.br/sead2/doc/vanicesargentini.pdf, acessado em 
setembro/2009.  
2 “Uma tal concepção não considerará um corpus discursivo como um conjunto fechado de dados que 
emergem de uma certa organização; ela fará do corpus discursivo, ao contrário, um conjunto aberto 
de articulações cuja construção não é efetuada já no estado inicial do procedimento de análise: 
conceber-se-á, aqui um procedimento de análise do discurso como um procedimento de interrogação 
regulado de dados discursivos que prevê as etapas sucessivas de um trabalho sobre corpora ao 
longo de todo o procedimento. Isso implica que a construção de um corpus discursivo possa 
perfeitamente ser concluído apenas no final do procedimento”. (Courtine, 1981, citado por 
SARGENTINI, V. M. O. “A Noção de Formação Discursiva: Uma Relação Estreita com o Corpus na 
Análise do Discurso.” http://www.discurso.ufrgs.br/sead2/doc/vanicesargentini.pdf, acessado em 
setembro/2009.) 
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É preciso, de uma maneira ou de outra, considerar o modo de existência 
destes grupos que negam constantemente sua importância, ao se 
considerarem transparentes: fiéis, zelosos, simples técnicos, representantes 
dos trabalhadores, consumidores, etc., [porque] sempre se apresentam 
como portadores de mensagens. (MAINGUENEAU, 1997, p. 55) 

 O autor propõe, então, uma aproximação da sociologia apenas para “articular 

as coerções que possibilitam a formação discursiva com as que possibilitam o grupo, 

já que estas duas instâncias são conduzidas pela mesma lógica.” Ou seja:  

[...] a instituição discursiva possui, de alguma forma, duas faces, uma que 
diz respeito ao social e a outra, à linguagem. A partir daí, as formações 
discursivas concorrentes em uma determinada área também se opõem pelo 
modo de funcionamento dos grupos que lhes estão associados 
(MAINGUENEAU, 1997, p. 55). 

Utilizando-se de suas reflexões sobre a prática do discurso científico, 

Maingueneau (1997, p. 58) conclui que tanto a AD quanto a sociologia da produção 

cientifica limitam a si mesmas em seus enfoques, pois enquanto a AD “procura 

munir-se de uma teoria da discursividade”, não levando em conta as comunidades 

que constituem seu correlato, a sociologia da produção científica “investiga os 

funcionamentos institucionais, ignorando, muito frequentemente, a dimensão 

textual”. Emprestando o termo “prática discursiva” de Foucault – para quem a 

“historicidade radical do discurso e as condições institucionais de legitimação da 

enunciação” estão em primeiro plano –, Maingueneau considera a prática discursiva 

como a ação “de apreender uma formação discursiva como inseparável das 

comunidades discursivas que a produzem e a difundem” (CHARAUDEAU; 

MAINGUENEAU, 2006, p. 396). Há, desse modo, um enfoque notadamente 

sociológico, como um processo de organização que estrutura ao mesmo tempo as 

duas vertentes do discurso: a formação discursiva e a comunidade discursiva 

(MAINGUENEAU, 1997, p. 56). 

Ao lado da sociologia, Maingueneau adiciona a pesquisa de Michel de 

Certeau sobre historiografia, que “parte do princípio que não é possível compreender 

o discurso histórico, desvinculando seu conteúdo das instituições que o produzem” 

(MAINGUENEAU, 1997, p. 58). Sob a ótica da pesquisa de Certeau, as condições 

de produção devem levar em conta o produto de um lugar, que coincide com um 

meio, uma comunidade, porque através do discurso se descobre a complexidade de 

sua fabricação específica e coletiva. 
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Ainda procurando outras contribuições, Maingueneau acrescenta a 

experiência de Régis Debray, que se dedica ao estudo das ideologias. Se todo 

discurso é ideológico, por conseguinte, é porta-voz de uma realidade não verbal, um 

sistema de forças no qual o discurso se insere e do qual se alimenta. Mais do que 

esta noção, Debray acrescenta a noção de organização ao afirmar que “a ideologia 

ocupa-se simultaneamente da representação do mundo e da organização dos 

homens, tarefas que significam o direito e o avesso de uma mesma atividade 

(DEBRAY, 1981, citado por MAINGUENEAU, 1997, p. 60). 

Seguindo outra linha de pesquisa, mas tangenciando as contribuições que 

Maingueneau procura para a noção de condições de produção, Murillo (2004) 

aborda em seu artigo as idéias de Faiclough,3 como expostas em sua teoria social 

do discurso, e que implicam, em última instância, na reflexão das condições de 

produção: 

Ao usar o termo discurso, nos diz Fairclough, proponho considerar o uso da 
linguagem como forma de prática social e não como atividade puramente 
individual ou reflexo de variáveis situacionais (FAIRCLOUGH, 1994). O 
discurso deve ser visto como um modo de ação, como uma prática que 
altera o mundo e altera os outros indivíduos no mundo. A dimensão do 
discurso constitutiva do social, inspirada em Foucault, possui três efeitos 
segundo o autor: 1) o discurso contribui para a construção do que é referido 
como "identidades sociais" e posições de sujeito, para o sujeito social e os 
tipos de EU; 2) O discurso contribui para a construção das relações sociais; 
3) o discurso contribui para a construção de sistemas de conhecimento e 
crença. São portanto essas as três funções da linguagem, e soma-se a elas 
uma função desenvolvida no trabalho de Halliday (1978), que é a função 
textual do discurso - que trata das ligações das partes do texto com outras 
partes precedentes e seguintes e com a situação social fora do ’texto’ 
(FAIRCLOUGH, 1994, citado por MURILLO, 2004, p. 1, grifo do autor). 

Ainda segundo Murillo (2004), Fairclough propõe uma noção tri-dimensional 

para o discurso, na tentativa de reunir a teoria linguística – “a dimensão textual, que 

incorpora as técnicas da linguística sistêmica de Halliday” –, a macro-sociologia – “a 

dimensão da prática discursiva, como uma prática social de produção, distribuição e 

consumo de textos” –, e a micro-sociologia – “a dimensão social que trata das 

práticas discursivas em relação à estrutura social”. Citando Fairclough, Murillo (2004) 

ainda comenta: 

                                                 
3 Para maiores detalhes ver MURILLO, Luis Felipe Rosado “Uma proposta de interface entre dois 
domínios da análise de discurso: a linha francesa e a sua relação com a teoria crítica do discurso”. 
Disponível em http://www.discurso.ufrgs.br/ artigos, acessado em setembro de 2009. 
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"Não se pode nem reconstruir o processo de produção nem explicar o 
processo de interpretação simplesmente por referência aos textos; eles são 
respectivamente traços e pistas desse processo e não podem ser 
produzidos nem interpretados sem o recurso dos membros" (FAIRCLOUGH, 
1994). Com a afirmação da necessidade dos "recursos dos membros", o 
agente (ou o sujeito) reaparece em uma posição fundamental para todo o 
processo de análise discursiva. O anti-humanismo, que encarnava a diretriz 
comum dos teóricos pós-estruturalistas, encontra o seu oposto, em algumas 
dimensões da proposta de trabalho de Fairclough: o mundo é constituído 
pela atribuição de sentido que os atores sociais lhe impõem. Sem a 
interação subjetiva, a intenção dos sujeitos e a atribuição de sentido aos 
objetos, não existem condições para explicar o processo de produção do 
discurso e dos sentidos. (grifos do autor) 

Como afirma Charaudeau (2006, p. 114), a noção de condições de produção, 

objeto da consideração de muitos teóricos, já evoluiu desde suas origens para 

outros significados, em uma perspectiva que se deve muito a Foucault, cedendo a 

vez a uma visão mais complexa das instituições discursivas e da relação entre o 

interior e o exterior do discurso, adquirindo um sentido mais geral, como uma 

variante de contexto. 

 

 

2.1.1  A Noção de Contexto 

 

Dentro das condições de produção do discurso, como visto anteriormente, 

está a noção de contexto, que não é nova, nem propriedade exclusiva da 

Linguística. Entretanto, a definição lexical de contexto designa a “inter-relação de 

circunstâncias que acompanham um fato ou uma situação”, ou “o conjunto de 

palavras, frases, ou o texto que precede ou se segue a determinada palavra, frase 

ou texto, e que contribuem para o seu significado; o encadeamento do discurso”, e 

ainda “o que constitui o texto no seu todo; contextura” (HOUAISS, 2002). 

Sob a ótica da Linguística, Dubois (2007, p. 149) define: “Dada uma unidade, 

ou uma sequência de unidades A, o contexto é constituído pelas unidades ou 

sequência de unidades que precedem ou seguem A e que podem, de uma forma ou 

de outra, fazer pesar sobre A certas coerções.”  
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Apesar da facilidade aparente em definir contexto, Koch (2006, p. 21) 

demonstra que há não poucas dificuldades em definir o termo, ao afirmar: 

As concepções de contexto variam consideravelmente não só no tempo, 
como de um autor a outro; e ocorre mesmo que um mesmo autor utilize o 
termo de maneira diferente, em vários momentos, sem disso se dar conta. 

A despeito da dificuldade apontada, mas perseguindo os objetivos deste 

trabalho, buscar-se-á identificar alguns recortes considerados importantes para os 

fins propostos. Inicia-se com o recorte feito pela Linguística Textual, imprescindível 

para a Análise de Discurso.  

Guimarães (2007, p. 7-20) reconhece a insistência da Linguística em situar o 

texto como dependente da situação comunicativa. O contexto se apresenta como 

elemento estrutural e referente dessa situação comunicativa. Do ponto de vista do 

texto em si, os referentes são textuais, quando remetem ao próprio texto. Do ponto 

de vista do contexto, os referentes são situacionais porque ele abarca as situações 

em que se pode efetivar a mensagem. 

O contexto intratextual imediato é o que precede e o que sucede o texto. No 

caso dos textos analisados neste trabalho, seus capítulos anteriores e posteriores 

formam esse contexto intratextual imediato. Guimarães considera, ainda, o contexto 

intratextual acumulado o texto cada vez mais enriquecido com informações 

contextuais, mediante as articulações crescentes do texto, surgidas à medida que 

este avança e as estabelece. O leitor se intera progressivamente do que a autora 

denomina contexto intratextual total, mediante a conjunção das duas instâncias 

contextuais anteriores. 

Além do contexto intratextual em suas variadas instâncias, Guimarães inclui 

ainda as expressões indiciais e os dêiticos, como integrantes do contexto, do mesmo 

modo como outros índices linguísticos são necessários à situação comunicativa, na 

qual também estão presentes os participantes do ato de comunicação, o momento 

da comunicação e o lugar do discurso. KOCH (2006, p. 23) comenta: 

Paralelamente [à consideração do contexto como entorno verbal], os 
pragmaticistas chamavam a atenção sobre a necessidade de se considerar 
a situação comunicativa para a atribuição de sentido a elementos textuais 
como os dêiticos e as expressões indiciais de modo geral. 
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Deixando o texto e deslocando-se para a situação comunicativa, aos 

referentes situacionais dessa situação comunicativa, Guimarães (2007, p. 10,11) 

explica:  

Se dimensionado como idéia de código de valores de um dado grupo, o 
texto passa a referir-se a um contexto real, externo, que não o contexto 
verbal ou formal da mensagem [...]. Toma para si a tarefa de atar o 
enunciado às condições de enunciação – o que significa sua ligação com o 
universo que lhe é exterior e cujos elementos ele reconstrói. A esses 
elementos dá-se o nome de referentes situacionais. 
Na mobilização de componentes diversos – cognitivos, discursivos, afetivos, 
sociológicos, culturais – o texto chega a definir-se como a recriação verbal 
de dados situacionais, bem como de pressupostos que condicionam sua 
significação.(grifos do autor) 

Isto significa que na ligação do texto com o contexto, universo que lhe é 

exterior, “o texto passa a existir num processo global de comunicação e interação”, 

ou seja, como ato locutório – conforme as regras de um sistema gramatical; como 

ato ilocutório – orientado para influenciar o comportamento do receptor; como ato 

perlocutório – responsável pelo efeito produzido no receptor (GUIMARÃES, 2007, p. 

11). Naturalmente esse universo exterior ao texto, denominado por Carvalho (1973) 

de contexto extraverbal, precisa ser conhecido do receptor para a compreensão do 

texto que, uma vez comprometido com a situação comunicativa, terá significado 

pleno.  

Para que duas ou mais pessoas possam compreender-se mutuamente, é 
preciso que seus contextos cognitivos sejam, pelo menos, parcialmente 
semelhantes. Em outras palavras, seus conhecimentos – enciclopédico, 
sociointeracional, procedural, etc. – devem ser, ao menos em parte, 
compartilhados (KOCH, 2002, p. 24) 

Koch (2003), que dedica sua atenção à avaliação do percurso do conceito de 

contexto, também afirma o desenvolvimento da idéia de que o co-texto, visto apenas 

como o entorno verbal do texto, não está só, mas lhe fazem companhia os termos 

“contexto de situação” e “contexto de cultura”, termos forjados por Malinowski, em 

1923. Baseado nas pesquisas de Malinowski, Firth (1957) amplia a noção de 

contexto, enunciando e enfatizando o “contexto social”, defendendo a idéia de que 

as palavras e sentenças só têm sentido em seus contextos de uso e não em si 

mesmas.  

Koch menciona ainda os trabalhos de Godwin e Duranti (1992), aos quais 

resume, concluindo que, para os autores, o contexto é simultaneamente um evento 
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e um campo de ação, no qual esse evento se insere como se estivesse emoldurado 

por ele. Na análise contextual, segundo Godwin e Duranti (1992), o analista deve se 

concentrar em descrever: 1) como o sujeito participante percebe e organiza essa 

concepção do próprio evento e das situações em que ele próprio está inserido; 2) 

como aquilo que o sujeito participante considera relevante como contexto é 

determinado pelas atividades específicas realizadas naquele momento. 

Desse modo, a análise do contexto deveria contemplar: 1. Cenário; 2. 
Entorno sociocultural; 3. A própria linguagem como contexto – o modo como 
a fala mesma simultaneamente invoca contexto e fornece contexto para 
outra fala, isto é, a própria fala constitui um recurso dos mais importantes 
para a organização do contexto; 4. Conhecimentos prévios; 5. Contexto 
analisado como um modo de práxis interativamente constituído: evento focal 
e contexto estão numa relação de figura-fundo. (KOCH, 2006, p. 23) 

A conclusão da autora é a de que o contexto, em sua concepção mais 

recente, e contemplada na Linguística Textual moderna, inclui o entorno verbal (co-

texto), a situação de interação imediata entre os interlocutores e seu entorno sócio-

político-cultural e, por último, o contexto sociocognitivo dos interlocutores que, “na 

verdade, subsume os demais” (KOCH, 2003, p. 24). Ele engloba todos os tipos de 

conhecimentos arquivados na memória dos actantes sociais, que necessitam ser 

mobilizados por ocasião do intercâmbio verbal.  

Concordando com Kleiber, Koch (2003) sugere ainda a necessidade de uma 

análise metacontextual, dedicando atenção à noção de contexto, sob a ótica de 

acepções contextuais e os problemas que estas suscitam. Ao mesmo tempo, Koch 

aponta para uma análise não isolada das partes do contexto, mas agrupadas e em 

funcionamento com outros elementos. 

Em paralelo, os estudos desenvolvidos pela Pragmática voltam-se “para o 

estudo e a descrição das ações que os usuários da língua, em situações de 

interlocução, realizam através da linguagem, considerada esta, portanto, como 

atividade intencional e social, visando a determinados fins” (KOCH, 2003, p. 23).  

A incorporação dos interlocutores, entretanto, se dá dentro de um ambiente 

determinado, com suas convenções prévias e normas de conduta, com condições, 

imposições, obrigações e limitações à liberdade. Koch (2002) ainda lembra que as 
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manifestações de linguagem sempre se dão no interior de uma cultura, com 

tradições, usos, costumes e rotinas a serem seguidas e mantidas.  

Segundo a autora, isto não é suficiente porque, para a interação de duas ou 

mais pessoas, é necessário que seus contextos cognitivos tenham alguma 

semelhança e pontos de contato. “Foi então que, aos poucos, outro tipo de contexto 

passou a ser levado em conta: o contexto sociocognitivo” (KOCH, 2003, p. 23) 

(grifos da autora).  

Esse contexto, por sua própria designação, é um processo interativo 

crescente entre os interlocutores, porque compartilham sua bagagem cognitiva. No 

decorrer dessa interação, o contexto vai se modificando, porque dados novos são 

compartilhados e passam a fazer parte do domínio cognitivo de cada um dos 

participantes do processo. 

Idéia semelhante é compartilhada por Bakhtin (2003). Segundo ele, qualquer 

análise linguística que se faça precisa considerar o contexto de fala, a relação do 

falante com o ouvinte, o momento histórico, e outros fatores extra-linguísticos. Na 

relação do ser com outros e outros grupos, cada pessoa é influenciada pelas outras, 

numa interação inescapável. Assim, não há nem voz nem percepção isoladas do 

mundo, mas a interação que influencia o que a pessoa vem a ser, como pensa, 

como se comunica e como se vê. 

Em relação ao objetivismo abstrato, Bakhtin (1997) pronunciou-se contrário à 

língua (e consequentemente à noção de contexto) como sistema de normas 

imutáveis. Para ele a língua evolui constantemente, como qualquer sistema de 

normas sociais. No momento em que o falante usa a língua, tem a consciência de 

que se orienta por um sistema linguístico definido, mas, ao mesmo tempo em que a 

usa, transforma o sistema. Nessa perspectiva, segundo Hilgert (2006) tanto o falante 

quanto o ouvinte não estão atentos às formas e a sua organização em quadros 

estruturais fixos, mas nas reais situações de uso da língua. 

O falante “serve-se da língua para suas necessidades enunciativas concretas” 

(BAKHTIN, 1997, p.92). A língua é o objeto necessário para a enunciação da fala e, 

para tanto, usa formas normativas a partir de um determinado contexto concreto. O 
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falante se apropria da forma linguística de forma variável e flexível, com a 

mobilidade determinada pelos contextos e situações particulares de uso e não ao 

imobilismo da concepção de linguagem do objetivismo abstrato. 

Bakhtin (1997, p.121) se opôs também ao subjetivismo individualista ou 

idealista, argumentando que não pode existir um mundo interior do sujeito 

desvinculado do mundo exterior da manifestação linguística. “Só o grito inarticulado 

de um animal procede do interior, do aparelho fisiológico do indivíduo isolado”. 

Na verdade, para Bakhtin (1997, p.112, 113), “não é a atividade mental que 

organiza a expressão, mas, ao contrário, é a expressão que organiza a atividade 

mental, que a modela e determina sua orientação”. A expressão, portanto, organiza 

o mundo interior e a atividade mental, e é determinada pelas condições reais de 

enunciação, que equivalem a uma situação social real em que uma enunciação 

acontece. “A situação social mais imediata e o meio social mais amplo determinam 

completamente e, por assim dizer, a partir de seu próprio interior, a estrutura da 

enunciação.” 

O conteúdo e a forma linguística, desse modo, são indissociáveis à realidade 

social. “A situação e os participantes mais imediatos determinam a forma e o estilo 

ocasionais da enunciação” (BAKHTIN, 1997, p.114). A palavra terá sempre duas 

faces: procede de alguém e se dirige a alguém, mas respeitará o contexto concreto 

de ambos no ambiente social em que vivem. Aquele que fala, deverá ser consciente 

e claro na verbalização de sua atividade mental, na mesma proporção de seu grau 

de orientação social. Bakhtin (1997, p.117) explica: 

[...] a personalidade que se exprime, apreendida, por assim dizer, do 
interior, revela-se um produto total da inter-relação social. A atividade 
mental do sujeito constitui, da mesma forma que a expressão exterior, um 
território social. Em consequência, todo o itinerário que leva da atividade 
mental (o “conteúdo a exprimir”) à sua objetivação externa (a “enunciação”) 
situa-se completamente em território social. Quando a atividade mental se 
realiza sob a forma de uma enunciação, a orientação social à qual ela se 
submete adquire maior complexidade graças à exigência de adaptação ao 
contexto imediato do ato de fala, e, acima de tudo, aos interlocutores 
concretos.  

Charaudeau (2006, p. 127) considera o sentido de contexto impróprio por sua 

ambiguidade. Essa ambiguidade está relacionada tanto aos dados do contexto, 



74 
 

 
 

decorrentes da situação de comunicação, quanto dos saberes prévios e pré-

construídos. Entretanto, faz coro com os que o antecedem: 

É certo que um sujeito falante é sempre parcialmente sobredeterminado 
pelos saberes, crenças e valores que circulam no grupo social ao qual 
pertence ou ao qual se refere, mas ele é igualmente sobredeterminado 
pelos dispositivos de comunicação nos quais se insere para falar e que lhe 
impõem certos lugares, certos papéis e comportamentos (CHARAUDEAU; 
MAINGUENEAU, 2006, p.115). 

Para ele, portanto, contexto designa tudo o que cerca um determinado 

elemento. Quando esse elemento é uma unidade linguística (do fonema ao 

enunciado), seu entorno será simultaneamente de natureza linguística, porque há 

um ambiente verbal;4 e não-linguística, porque há um contexto social, cultural e 

situacional a considerar. Qualquer que seja a natureza desse entorno, linguístico ou 

não-linguístico, haverá um contexto imediato e um contexto ampliado. 

O contexto não-linguístico imediato detém-se no quadro espaçotemporal e na 

situação social local, nos quais sobressaem “a troca comunicativa, seus 

participantes [...], o tipo de atividade e as regras que a regem”. No contexto não-

linguístico ampliado, abrangente, sobressai o aspecto institucional onde “o quadro 

físico último será o conjunto do mundo físico, e o quadro institucional último será o 

conjunto do mundo social” (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2006, p. 127).  

A reflexão mais recente sobre o contexto evidencia:  

1) Os diferentes ingredientes do contexto intervêm na comunicação sob a 
forma de “saberes” e de “representações”[...]; 2) O discurso é uma atividade 
ao mesmo tempo condicionada (pelo contexto) e transformadora (desse 
mesmo contexto) [...] Em outros termos: a relação entre texto e contexto 
não é absolutamente unilateral, mas dialética [...]; 3) O contexto 
desempenha um papel fundamental no funcionamento dos enunciados, 
tanto no que diz respeito às atividades de produção quanto no que concerne 
às de interpretação (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2006, p. 128). 

  

                                                 
4 Ao tratar dessa instância, Charaudeau (2006, p. 451) denomina-a de contexto intralinguístico, e se 
refere a ele como “[...] o lugar em que se instituem as coerções que determinam o jogo da troca, 
essas coerções provenientes ao mesmo tempo da identidade, dos parceiros e do lugar que eles 
ocupam na troca (em termos físico-sociais), da finalidade que os liga (em termos de objetivos), da 
proposição, que pode ser convocada (em termos de macrotema, aquele, global, que é objeto da 
troca). 
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2.1.2  A Noção de Ideologia 

 

Concomitante ao contexto, a noção de ideologia está presente nas condições 

de produção do discurso, pois “não há realidade sem ideologia”, como afirma Orlandi 

(2007, p. 48). E continua dizendo: “Enquanto prática significante, a ideologia aparece 

como efeito da relação necessária do sujeito com a língua e com a história para que 

haja sentido”.  

A noção de ideologia aparece pela primeira vez na era moderna pelo trabalho 

de Destutt de Tracy (1754-1836), inspirada no materialismo iluminista, significando 

que a origem das idéias humanas se deve às percepções sensoriais do mundo 

externo. Tomada por Marx, a noção de ideologia assumiu o caráter político da luta 

de classes, se definindo como o conjunto de idéias presentes nos âmbitos teórico, 

cultural e institucional das sociedades, de modo a sempre prevalecer o conjunto de 

idéias da classe dominante e que a legitima no poder. A ideologia, segundo Marx, 

pode ser instrumento de dominação que age não pela força, mas pelo 

convencimento, prescrevendo, alienando a consciência e obscurecendo a realidade. 

Torna-se necessário, em contrapartida, expressar os interesses revolucionários da 

classe dominada.  

Sob a ótica de Althusser (1965) a ideologia é um sistema de representações, 

uma relação imaginária dos indivíduos com sua existência, que se distingue da 

ciência pelo fato de que nela a função prático-social predomina sobre a função 

teórica, ou de conhecimento (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2006, p. 267). Já na 

sociologia, a noção de ideologia ganha o sentido de um sistema de idéias 

interdependentes, de qualquer natureza, composto por crenças, tradições, princípios 

e mitos, refletido e sustentado por um determinado grupo social, sob a forma de 

convicções. 

Em Bakhtin, a noção de ideologia diverge parcialmente da abordagem 

marxista, por considerar que os teóricos do movimento procuram “estabelecer uma 

ligação direta entre acontecimentos nas estruturas socioeconômicas e sua 

repercussão nas superestruturas ideológicas” (MIOTELLO, 2007, p. 167). Esses 
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teóricos buscam também “colocar a questão da ideologia ora na consciência, ora 

como um pacote pronto, advindo do mundo da natureza ou mesmo do mundo 

transcedental” (MIOTELLO, 2007, p. 168).  

Se Marx trata a ideologia como espaço de ocultamento, a reflexão bakhtiniana 

se encaminha para uma interpretação mais abrangente, como um espaço de 

contradição, como uma forma de representação do real. A consciência individual não 

existe e sim a consciência social. No nível individual existem apenas os signos 

criados pelo homem e provenientes do processo social. Lukianchuki (2006, p. 1) 

explica a concepção bakhtiniana: 

A consciência individual é [...] um fato social e ideológico. Dito de outra 
maneira, a realidade da consciência é a linguagem e são os fatores sociais 
que determinam o conteúdo da consciência – do conjunto dos discursos que 
atravessam o indivíduo ao longo de sua vida, é que se forma a consciência. 
O mundo que se revela ao ser humano se dá pelos discursos que ele 
assimila, formando seu repertório de vida. Pelo fato de a consciência ser 
determinada socialmente não se pode inferir que o ser humano seja 
meramente reprodutivo, o que se ressalta é, portanto, a criatividade do 
sujeito humano: é influenciado pelo meio, mas se volta sobre ele para 
transformá-lo. Duas vezes nasce o homem: fisicamente (o que não o faz 
inserir na história) e socialmente determinado pelas condições sociais e 
econômicas. Posto isso, não se pode sustentar a idéia — tão propalada 
pelo idealismo e pelo positivismo psicologista — de que a ideologia deriva 
da consciência. Sob a forma de signos é que a atividade mental é expressa 
exterior e internamente para o próprio indivíduo. Sem os signos a atividade 
interior não existe. 

Assim surge a ideologia do cotidiano de Bakhtin, numa relação dialética com 

a ideologia oficial do regime comunista. Se a oficial pretende mostrar-se como 

estrutura ou conteúdo relativamente estável, aquela do cotidiano pretende mostrar-

se como acontecimento relativamente instável, porque surge e se constitui nos 

encontros casuais e não no sistema estruturado. 

Miotello (2007, p. 169) entende que “não cabe a possibilidade de tratar a 

ideologia como falsa consciência, ou simplesmente como expressão de uma idéia, 

mas como expressão de uma tomada de posição determinada”. Considera ainda 

que essa concepção de ideologia está presente na concepção bakhtiniana do signo. 

E conclui: 

[...] se poderia caracterizar ideologia, da perspectiva bakhtiniana, como a 
expressão, a organização e a regulação das relações histórico-materiais 
dos homens. Ao mesmo tempo, esse ponto de vista também manifesta sua 
compreensão diversa da exercida pela ideologia dominante. A super-
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estrutura não existe a não ser em jogo e relação constante com a infra-
estrutura, defende Bakhtin, e essa relação é estabelecida e intermediada 
pelos signos e por sua capacidade de estar presente necessariamente em 
todas as relações sociais. E em cada uma delas os signos se revestem de 
sentidos próprios, produzidos a serviço dos interesses daquele grupo. 
(MIOTELLO, 2007, p. 171). 

Para Bakhtin (1997, p. 31-36), não existe ideologia sem signos e tudo que é 

ideológico é um signo. Qualquer instrumento de produção, qualquer produto de 

consumo, fenômeno natural ou material tecnológico pode ser transformado em 

signo, mas nenhum deles o é, necessariamente, podendo permanecer como objeto 

físico. Entretanto, ao ser transformado em signo, pode adquirir um sentido que 

ultrapassa suas particularidades próprias, constituindo parte da realidade e vindo a 

refletir uma outra. Bakhtin cita o pão, elemento material, cujo signo religioso tem a 

ver com o sacramento cristão da comunhão, e que possui outros significados na 

gastronomia, na caridade e assim por diante.  

Todo fenômeno que funciona como signo ideológico tem uma encarnação 
material, seja como som, como massa física, como cor, como movimento do 
corpo ou como outra coisa qualquer. Nesse sentido, a realidade do signo é 
totalmente objetiva e, portanto, passível de um estudo metodologicamente 
unitário e objetivo. Um signo é um fenômeno do mundo exterior. (BAKHTIN, 
1997, p. 33) 

Os signos criados por um grupo social dão forma à consciência social e 

alimentam e desenvolvem a consciência individual. “A lógica da consciência é a 

lógica da comunicação ideológica, da interação semiótica de um grupo social” 

(BAKHTIN, 1997, p. 36). A interação comunicativa e a interação semiótica do grupo 

social se dão pela linguagem. É pela palavra “que melhor se revelam as formas 

básicas, as formas ideológicas gerais da comunicação semiótica” (BAKHTIN, 1997, 

p. 36). Cerisara (2002, p. 11) resume: 

A palavra é considerada por Bakhtin o objeto fundamental do estudo das 
ideologias pelas propriedades que apresenta, quais sejam: sua pureza 
semiótica; sua neutralidade ideológica; ser o material privilegiado da 
comunicação na vida cotidiana; sua possibilidade de interiorização (pode 
ser produzida pêlos próprios meios do organismo individual, funcionando 
como signo sem expressão externa) e sua presença obrigatória, como 
fenômeno acompanhante, em todo ato consciente.       

Tendo chegado a este ponto da reflexão sobre ideologia, abordando a 

questão dos signos e relacionando a linguagem como manifestação ideológica, 

encerra-se esta parte teórica apreciando parte da noção de Linguagem e Ideologia, 
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desenvolvida por Fiorin (2007), cuja preocupação, num primeiro momento, se volta 

para a análise de como a linguagem veicula a ideologia. 

A língua pode ser considerada como sistema virtual. Por sistema se entenda 

o conjunto de elementos que possui uma organização interna, uma estrutura, e 

ainda uma trama de relacionamentos num conjunto de elementos linguísticos, em 

que cada elemento obedece a uma ordem e tem um valor específico, para ser 

utilizado propriamente na fala. Não é usual escrever: Lucas sermão o escreveu 

planície da, mas, por conta das regras de combinação da língua e a organização 

interna de seus elementos, se tem coerência: Lucas escreveu o sermão da planície. 

Em cada língua existente no mundo há uma organização interna e uma trama de 

relacionamentos, que não coincidem, necessariamente, com as da língua 

portuguesa.  

A língua, uma vez posta em uso por todos os falantes de uma comunidade 

linguística, transforma esse sistema virtual em realização concreta. A fala (e também 

a escrita) é oposta à língua e se manifesta como ato exclusivamente individual, o eu 

que toma a palavra para expressar-se, exteriorizando seu discurso. 

A fala (e também a escrita), portanto, é a faculdade humana de articular 

idéias, emoções e experiências, e de se comunicar por meio de palavras. 

Diferentemente, o discurso não é um amontoado de palavras; obedece a uma 

estrutura e constitui-se numa sequência de enunciados que segue um 

encadeamento lógico e ordenado. Internamente, o discurso possui uma sintaxe e 

uma semântica discursivas.  

A sintaxe discursiva trata de vários procedimentos, dentre eles o uso da 

primeira pessoa no discurso, que produz o efeito de subjetividade, e também o 

mecanismo do discurso direto, indireto e indireto livre. Além disso,  

A sintaxe discursiva é o campo da manipulação consciente. Neste, o falante 
lança mão de estratégias argumentativas e outros procedimentos da sintaxe 
discursiva para criar efeitos de sentido de verdade ou de realidade com 
vistas a convencer seu interlocutor. (FIORIN, 2007, p. 18)   

A semântica discursiva dedica-se ao “campo das determinações 

inconscientes” (FIORIN, 2007, p. 19), isto é, trata dos elementos semânticos de um 
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discurso, que sempre se relacionam a uma época e a uma visão de mundo de uma 

determinada sociedade. “A semântica discursiva é o campo da determinação 

ideológica propriamente dita. Embora esta seja inconsciente, também pode ser 

consciente” (FIORIN, 2007, p. 19). 

Duas modalidades de textos podem manifestar a ideologia. A primeira a ser 

considerada é o texto concreto, que se utiliza de elementos do mundo natural para 

representar algum tema; é figurativo porque se utiliza de figuras em seu conteúdo. 

Ao tratar da coragem, por exemplo, utiliza a figura do bombeiro que se lança em 

meio às chamas para salvar vidas. A segunda modalidade é o texto abstrato, 

constituído de idéias e de elementos semânticos que não têm existência própria, 

mas que exercem “o papel de categoria ordenadora dos fatos observáveis” (FIORIN, 

2007, p. 24) e, por isso, são denominados temáticos. Em termos de ideologia, o 

texto abstrato permite vê-la com clareza no tema tratado, enquanto que o texto 

figurativo exige maior acuidade para se localizá-la, sendo percebida na relação que 

há entre os temas e as figuras. Fiorin explica:  

O discurso figurativo é a concretização de um discurso temático. Para 
entender um discurso figurativo é preciso, pois, antes de mais nada, 
apreender o discurso temático que subjaz a ele. Ir das figuras ao tema é o 
que fazemos quando perguntamos: qual é o tema deste texto; de que trata 
ele? (FIORIN, 2007, p. 24). 

No que diz respeito à ideologia, há dois níveis de realidade: a essencial e a 

aparente. Segundo a concepção materialista da história, o que é aparente mascara 

o que é essencial. Este raciocínio demonstra que a ideologia interpenetra o 

ambiente social e se constitui na visão de mundo que um determinado grupo social 

tem a respeito da realidade, ao ponto de levá-lo a ordenar e explicar a ordem social 

segundo essa mesma visão, “independentemente da consciência dos agentes 

sociais. É uma forma fenomênica da realidade, que oculta as relações mais 

profundas e expressa-as de um modo invertido” (FIORIN, 2007, p. 29). 

Entretanto, isto não significa que uma ideologia não possa perscrutar e 

revelar o que é essencial.5 

                                                 
5 Na discussão do Sermão do Monte e dos Pilares da UNESCO, mais adiante, se poderá observar 
que ambos os discursos lutam contra a ideologia que lhes é contemporânea, oferecendo um novo 
paradigma e focando o essencial e não o que é aparente.  
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Há visões de mundo presas às formas fenomênicas da realidade e outras 
que a ultrapassam, indo até a essência. Nem toda ideologia é, portanto, 
"falsa consciência". Numa perspectiva histórica, há aquelas que são 
consciência invertida da realidade e aquelas que não o são. [...] Cada uma 
das visões de mundo apresenta-se num discurso próprio. [...] A ideologia é 
constituída pela realidade e constituinte da realidade (FIORIN, 2007, p. 
29,30). 

Finalmente, num último ponto a considerar sobre ideologia, e que trata de 

como se dá a formação ideológica e a formação discursiva em um grupo social, 

concede-se a palavra a Fiorin (2007, p. 32,33):   

Uma formação ideológica deve ser entendida como a visão de mundo de 
uma determinada classe social, isto é, um conjunto de representações, de 
idéias que revelam a compreensão que uma dada classe tem do mundo. 
Como não existem idéias fora dos quadros da linguagem, entendida no seu 
sentido amplo de instrumento de comunicação verbal ou não-verbal, essa 
visão de mundo não existe desvinculada da linguagem. Por isso, a cada 
formação ideológica, corresponde uma formação discursiva, que é um 
conjunto de temas e de figuras que materializa uma dada visão de mundo. 
Essa formação discursiva é ensinada a cada um dos membros de uma 
sociedade ao longo do processo de aprendizagem linguística. É com essa 
formação discursiva assimilada que o homem constrói seus discursos, que 
ele reage linguisticamente aos acontecimentos. Por isso, o discurso é mais 
o lugar da reprodução que o da criação. Assim como uma formação 
ideológica impõe o que pensar, uma formação discursiva determina o que 
dizer. Há, numa formação social, tantas formações discursivas quantas 
forem as formações ideológicas. [...] As visões de mundo não se 
desvinculam da linguagem, porque a ideologia vista como algo imanente à 
realidade é indissociável da linguagem. As idéias e, por conseguinte, os 
discursos são expressão da vida real. 

Em conclusão, a tarefa da análise do discurso cabe, à medida que avança no 

estudo dos elementos discursivos, inferir a visão de mundo dos sujeitos inscritos no 

discurso e a conjuntura que a determinou, sem esquecer dos participantes do ato de 

comunicação, seu momento e o lugar onde se dá o discurso. 

 

2.2  AS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO NO SERMÃO DO MONTE 

 

No capítulo anterior, identificou-se que o Sermão do Monte reflete 

características institucionais estabelecidas pelo gênero evangelho, que o remete à 

tipologia de discurso religioso autoritário e dissertativo. Há de se recordar também 
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que há debates quanto à autoria e datação do evangelho de Mateus. Entretanto, 

outras pessoas retrataram Jesus e seu ensino, inserindo-o como figura central em 

suas narrativas, tanto para registro das coletâneas de ditos quanto para registro 

histórico de sua vida e obra, de modo que ambas as coisas estejam entrelaçadas 

nas respectivas narrativas. 

A noção de contrato a partir dos estudos da Pragmática, “pressupõe que os 

indivíduos pertencentes a um mesmo corpo de práticas sociais sejam capazes de 

entrar em acordo a propósito das representações de linguagem destas práticas.” 

(CHARAUDEAU, citado por MAINGUENEAU, 1997, p. 30). Na situação contratual do 

Sermão do Monte, Jesus é apresentado como o intérprete autorizado da lei mosaica, 

o mestre da justiça por excelência. “O resultado claro é uma narrativa cristológica 

que se concentra na presença permanente de Jesus, Filho obediente de Deus, para 

uma comunidade de discípulos que espera a sua volta como o glorioso Filho do 

homem” (MATERA, 2003, p. 51). 

Tasker (1991, p. 47) dá a entender que a citação do lugar (o monte), a 

posição rabínica de ensino (Jesus assentou-se) parecem sugerir que “o evangelista 

está retratando Jesus como um segundo Moisés”, ou seja, há uma relação de fatos 

identificados por seus leitores, para os quais eles são assujeitados. A simples 

existência do texto e sua disponibilização universal até hoje já seria argumento 

suficiente para admitir que os primeiros leitores se assujeitaram à situação 

contratual. 

O ambiente teatral do Sermão apresenta Jesus exercendo o papel de 

detentor do saber, por meio das fórmulas: “eu, porém, vos digo” (5.22,28,32,34,39); 

“em verdade vos digo” (5.18;6.2,5,16) e seu ensino com autoridade está 

devidamente descrito na frase “todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e 

as pratica [...] (7.24). Por seu turno, a narrativa apresenta seus discípulos 

assujeitados ao seu ensino (“e, como se assentasse, aproximaram-se os seus 

discípulos; e ele passou a ensiná-los [...] Mt 5.1,2) e, por último, a multidão presente 

ao evento desde o princípio (5.1) é apresentada pelo autor como assujeitada ao 

ensino de Jesus: “Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as 

multidões maravilhadas da sua doutrina; porque ele as ensinava como quem tem 

autoridade e não como os escribas.” (7.28-29). O Sermão não dá pistas de como os 
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leitores reagem ao texto, entretanto, na análise do contexto que se dará mais 

adiante, esse aspecto será contemplado. 

Quais são os referentes textuais do Sermão e como se apresenta seu entorno 

verbal, são as questões a serem respondidas. Em primeiro lugar, “é necessário [...] 

não considerar isoladamente traços linguísticos, mas levar em conta suas relações 

com a estrutura semântica do texto, onde se manifesta o valor polissêmico desses 

termos” (GUIMARÃES, 2007, p. 8). Em assim sendo, constata-se que o Sermão se 

utiliza de várias figuras para tratar do tema da cidadania do reino dos céus e essas 

figuras precisam ser analisadas. 

Iniciando o Sermão com as chamadas bem-aventuranças (5.3-12), Mateus 

utiliza-se do termo grego makarios (bem-aventurados = também traduzidos por 

felizes) para designar um padrão de qualidade de vida que, no pensamento de 

alguns estudiosos (como Zeilinger e outros), “constituem a receita de Jesus para a 

felicidade humana” (STOTT, 1981, p. 21). Porém, o próprio texto coloca em 

oposição aquilo que é considerável como um estado de felicidade, isento de 

preocupações e desalentos, quando relaciona os pobres de espírito, os que choram, 

os famintos e sedentos por justiça, os misericordiosos, os de coração puro, os 

promotores da paz e os perseguidos por causa da justiça, como pessoas bem-

aventuradas. Stott (1981, p. 22) comenta: “[...] traduzir makarios por “feliz” induz a 

um erro sério, pois a felicidade é um estado subjetivo, enquanto que Jesus está 

julgando objetivamente essas pessoas.” A semântica deste trecho do Sermão indica 

que as pessoas com essas características e comprometimentos são lutadoras, 

idealistas, sofredoras e perseguidas, porém “abençoadas, benditas, protegidas”, em 

oposição ao conceito de vida “favorecida pela sorte, afortunada, vantajosa” 

(HOUAISS, 2002). Embora recebam várias promessas, algumas delas reservadas 

para o futuro, tais pessoas são declaradas bem-aventuradas por Jesus, no Sermão. 

A segunda sessão do exórdio é parte figurativa do discurso, uma vez que são 

utilizadas as seguintes figuras: sal, luz, cidade construída sobre um monte e mundo 

(5.13-16). O tema desta sessão é a influência dos discípulos a ser exercida no 

mundo, figura da sociedade humana, que não pode ser desperdiçada ou tratada 

irresponsavelmente. 
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Adentrando a segunda divisão do Sermão, seu corpus propriamente dito 

(5.17-7.12), e utilizando a mesma divisão feita no primeiro capítulo, o Sermão 

contém elementos figurativos em suas três seções, introduzindo, entretanto, os 

referentes situacionais da situação comunicativa.  

Na primeira seção, o Sermão se refere inicialmente a Jesus como aquele que 

não veio “revogar a lei ou os profetas” (5.17), o texto sagrado do Antigo Testamento, 

mas cumpri-los. A evocação do contexto tem o efeito de demonstrar que o texto do 

Sermão segue a mesma linha do texto sagrado antigo, quanto ao pensamento e 

propósito. Em segundo lugar, a postura dos seguidores de Jesus precisa “exceder 

em muito a dos escribas e fariseus” (5.20). Escribas e fariseus são autoridades 

religiosas do tempo de Jesus e semanticamente símbolos da observação meticulosa 

do formalismo religioso, mas não da prática moral. Essa afirmação é feita no 

contexto do evangelho ou dos evangelhos (Mt 23.2-4; Mc 12.38; Lc 20.46). O 

Sermão evoca essas referências situacionais para afirmar a necessidade de 

coerência entre teoria e prática da vida de justiça dos leitores. Em terceiro lugar, as 

antíteses constantes do Sermão (5.21-48) evocam as leis provindas da própria Torá 

e ou da tradição judaica, como contexto conhecido dos leitores, e transmitidas 

anteriormente pelo ensino rabínico, como se depreende da expressão comum a 

todas: “ouvistes o que foi dito” (5.21,27,33,38,43). O contexto imediato – não 

revogar, mas cumprir – oferece condições para a oposição ao ensino rabínico, mas 

não à Torá. 

 A segunda seção, relacionada aos rituais cúlticos (6.1-18), remonta às 

instruções sapienciais6 e é considerada a parte central do Sermão,7 especialmente 

pela apresentação da oração-modelo de Jesus (6.7-15), conforme a versão de 

                                                 
6 TASKER (1991, p. 198) comenta: “A literatura sapiencial, […] tende a focalizar-se nas pessoas e no 
seu comportamento, no seu sucesso em aplicar as verdades, e naquilo que aprendem, ou não, das 
suas experiências. Não é tanto o caso de as pessoas procurarem aprender como serem sábias, mas, 
sim, de procurar ficar [tornar-se] sábias.” (grifo do autor)   
7 Ver: BETZ, Hans. D. The Sermon on the Mount. Edit by Adela Yarbro Collins. Minneapolis, USA: 
Fortress Press, 1995; LUZ, Ulrich. El Evangelio Según San Mateo I (Mt 1-7). Segunda Edición. Trad. 
M. O. Gaztelumendi. Salamanca, España: Ediciones Sígueme, 2001.     
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Mateus,8 estrategicamente colocada entre três instruções, que versam sobre os 

temas da beneficência e da oração que a precedem, e do jejum que a sucede.  

O preâmbulo desta seção (6.1) se refere ao tema da justiça, com enfoque 

especial para a questão da hipocrisia em oposição à retidão (TASKER, 1991, p. 56). 

No texto que se segue, o ser notado e exaltado pelos homens (6.2,5,16) está em 

oposição ao exercício da vida piedosa “em secreto”; a recompensa imediata, 

aspirada na aprovação humana, está em oposição à recompensa mediata, provinda 

da aprovação divina (6.4,6,18). Observe-se que as instruções propostas são 

mediadas pela cláusula “tu, porém [...]” (6.3,6,17), ou seja, “semelhantemente às 

‘antíteses’, o Jesus mateano [...] não questiona as obras de piedade como tais, mas 

exorta a uma ‘piedade sem segundas intenções’” (FRANKEMÖLLE citado por 

ZEILINGER, 2008, p. 170). Conclui-se que há um contraste proposital no texto de 

Mateus, pelo qual fica evidente a distinção entre a piedade farisaica e a piedade 

cristã, observada no contexto histórico extra-verbal (STOTT, 1981, p. 143). 

Em referência à oração-modelo e ao seu contexto, Schulz (citado por 

ZEILINGER, 2008, p. 175) afirma:  

O Pai-nosso respira de tal forma o espírito da tradição de oração judaico-
veterotestamentária que sua forma original é vista como “o formulário de 
oração da mais antiga judeu-cristandade da Palestina, originado apoiando-
se em orações, ou seja, fórmulas de orações judaicas tardias”. 

Nessa linha de pesquisa, Zeilinger (2008, p. 175, 176) compara a estrutura da 

oração-modelo ao Decálogo; também encontra paralelos na estrofe mais antiga da 

oração do kadish, e na oração judaica das dezoito petições, não se surpreendendo 

com essas concordâncias temáticas. Obviamente, o contexto de Mateus pressupõe 

o uso de fórmulas comuns às tradições citadas, porém com o claro propósito de 

contrapor a modalidade de oração praticada em sua época, com a oração ensinada 

por Jesus.  

Algumas observações são pertinentes: a) indiscutivelmente há uma 

semelhança estrutural da oração com o Decálogo,9 pois há duas partes distintas. A 

                                                 
8 A oração-modelo também é encontrada no evangelho de Lucas e, segundo Tasker (1991, p. 58), “e 
bem pode ser que ela tenha sido ensinada por Jesus em mais de uma forma, mais que uma vez.” 
Mateus faz quatro adições à versão de Lucas.   
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primeira, composta de três petições, se relaciona diretamente à expressão cúltica da 

pessoa de Deus, empregando o pronome possessivo “teu” (6.9,10). A segunda, 

composta das outras quatro petições, utiliza “nosso” porque relaciona as petições 

aos que as fazem (6.11-13); b) o contexto imediato anterior da oração-modelo 

procura distingui-la da oração hipócrita, centrada na própria imagem daquele que 

ora (6.5), e da oração pagã, impregnada de repetições mecânicas, sem significado, 

de palavras litúrgicas (6.7); c) o contexto posterior imediato da oração-modelo 

retoma o tema da hipocrisia, para opor a ela a interação entre a teoria e a prática, o 

ser perdoado e perdoar (6.14,15). 

A terceira e última seção do corpus do Sermão (6.19 - 7.12) contém uma série 

de ditos completos em si mesmos, diferentes em conteúdo, mas submissos ao tema 

da justiça do dia-a-dia (ZEILINGER, 2008, p. 207). Segundo Betz (1995, p. 423-427), 

é mais fácil considerar esta seção ligada à parte prévia do Sermão, se considerado o 

contexto posterior imediato, o qual compara o procedimento proposto nesta seção 

como o entrar por uma “porta estreita”, para trilhar um “caminho apertado” (7.13-14). 

Diz ele: 

Se minha sugestão está correta, a seção 6.19-7.11 determina os cenários 
para o que significa viajar por essa estrada apertada durante a vida. Tendo 
sido equipados com as instruções sobre a Torah, a ética e a adoração nas 
partes antecedentes do sermão da montanha, a seção 6.19-7.11 confronta 
os leitores com fatos da vida, na estrada metafórica designada como 
“apertada”. (BETZ, 1995, p. 427, tradução nossa)  

Considera-se que há oito divisões nesta seção, a saber: o uso correto das 

riquezas (6.19-21); o uso correto da visão (6.22-23); a predominância de um 

senhorio sobre outro (6.24); o exercício da confiança na providência em lugar da 

ansiedade pela vida (6.25-34); a sensatez em lugar da censura precipitada (7.1-5); o 

desperdício de conhecimentos importantes (7.6); a confiança na oração e na 

providência divina (7.7-11); a regra geral de conduta (7.12). Ainda que Mateus 

pretenda demonstrar que o ensino de Cristo é inovador, encontram-se abordagens 

paralelas em outros escritos bíblicos, estudados a título de contexto escriturístico. 

                                                                                                                                                         
9 No Decálogo tem-se a primeira tábua com quatro mandamentos direcionados à pessoa de Deus; a 
segunda tábua, composta dos outros seis mandamentos, se direciona à conduta ética pessoal e com 
o próximo.  
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Quanto ao uso correto das riquezas (não acumuleis para vós outros tesouros 

na terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam; – 

6.19), as vestes, bem como ouro e prata, são consideradas no Antigo Testamento 

como partes do tesouro de um homem, sujeitas a se dissiparem (Jó 27.16-21).10 No 

Novo Testamento, observa-se a censura aos ricos que retêm o salário dos 

trabalhadores e, por isso, têm suas riquezas ameaçadas (Tg 5.1-3).11 Mateus tem 

contexto farto à sua disposição, próximo e remoto, para confirmar o dito de Jesus 

perante seus leitores.12 Entretanto, pode haver ligação estreita com a primeira bem 

aventurança (5.3) e a recompensa prometida (5.12b). 

Quanto ao uso correto da visão (são os olhos a lâmpada do corpo. – 6.21), é 

provável que o texto paralelo de Lc 11.34-36 sirva de base, entretanto, de acordo 

com Betz (1995, p. 439), a dependência de Mateus não seja completa, porque, além 

de omitir propositadamente a parte final do texto de Lucas (v.36), procura conformar-

se ao seu próprio propósito de evidenciar situações já mencionadas no Sermão, 

como o olhar com intenção impura significar o mesmo que a prática de um ato físico 

(5.28), mas também fora dele, quando registra a parábola das vinhas (20.1-16).13 

Sem dúvida, a tese de que não se pode ter (servir como escravo) dois 

senhores simultâneos está presente também em Lucas 16.13. Se ali o contexto 

imediato se apresenta na parábola do administrador infiel, cuja fraqueza é defraudar 

os bens de seu senhor a seu favor (Lc 16.1), numa alusão à avareza dos fariseus 

(Lc 16.14), no discurso mateano o contexto encaminha a situação comunicativa para 

                                                 
10 “Se o perverso amontoar prata como pó e acumular vestes como barro, ele os acumulará, mas o 
justo é que os vestirá, e o inocente repartirá a prata. Ele edifica a sua casa como a da traça e como a 
choça que o vigia constrói. Rico se deita com a sua riqueza, abre os seus olhos e já não a vê. 
Pavores se apoderam dele como inundação, de noite a tempestade o arrebata. O vento oriental o 
leva, e ele se vai; varre-o com ímpeto do seu lugar.” (Jó 27.16-21) 
11 “Atendei, agora, ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. 
As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens, comidas de traça; o vosso ouro e a 
vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós 
mesmos e há de devorar, como fogo, as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias.” 
(Tiago 5.1-3) 
12 No AT: Jó 31.24-25; Sl 39.6; 62.10; Pv 11.4; 16.16; 23.5; Ec 2.26; 5.10-14; Sf 1.18; no NT: nos 
textos paralelos de Lc 12.21; 18.24. 
13 Zeilinger (2008, p. 216) comenta: “De acordo com a forma do ver, o olho traz luz ou trevas para 
dentro do ser corporal humano, de modo que ele “ilumina” e se torna “luminoso”. Resulta um jogo de 
permuta: conforme se dá a percepção, a pessoa é por ela marcada, e de acordo com essa impressão 
ela perceberá e avaliará o mundo exterior! [...] o próprio Mateus demonstra isso da maneira o mais 
clara possível no final da parábola dos trabalhadores da vinha, quando ele, no momento do 
pagamento da diária, faz o proprietário dirigir-se aos que protestavam com as seguintes palavras: “Ou 
o teu olho é mau porque eu sou bom?” (Mt 20.15). (grifos do autor) 
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afirmar a impossibilidade de servir simultaneamente a Deus e às riquezas juntadas 

na terra, como referido em Mt 6.19, porque sempre prevalecerá uma escolha, uma 

prioridade particular. 

O próximo tópico (6.25-34), relacionado à escolha mencionada no parágrafo 

anterior (STOTT, 1981, p. 166), diz respeito ao exercício da confiança na 

providência divina em lugar da ansiedade pela vida. Zeilinger (2008, p. 223) 

considera a possibilidade de este texto ser encontrado na literatura sapiencial de 

Israel, com a diferença de que sua orientação em Mateus é direcionada para “as 

coordenadas escatológicas do Reinado de Deus (v.33)”. E afirma:  

[...] Mateus encaixou o evangelho das preocupações [6.25-34] no discurso 
programático de Jesus. Para ele, trata-se de, respaldado pela autoridade do 
Senhor, anunciar a seus leitores, pressupostamente inseguros [quanto à 
sobrevivência física e material], de qual segurança se trata, e aquilo porque 
os cristãos devem esforçar-se como o primeiro e o mais importante, e aquilo 
por que não devem afadigar-se. (ZEILINGER, 2008, p. 236). 

Se a atitude de priorizar a cidadania do Reino, subordinando as riquezas e a 

própria sobrevivência à busca daqueles valores já delineados no contexto, o 

relacionamento desse cidadão com os que o rodeiam deve ser sensato, em lugar da 

prática de uma censura precipitada (7.1-5). Novamente se verifica a existência dos 

textos paralelos de Lucas 6.37,38,41,42. Ali o juízo temerário é substituído pelo uso 

da misericórdia e doação, bem como pela figura divina que atua dessa forma para 

com o ser humano, sendo seu exemplo comportamental. No caso do Sermão do 

Monte, a cláusula “pois, com o critério com que julgardes, sereis julgados; e, com a 

medida com que tiverdes medido, vos medirão também” (7.2), está presente nos 

demais evangelhos sinóticos (Mc 4.24; Lc 6.38), o que evidencia seu uso na 

comunidade judaico-cristã do primeiro século. 

O que fazer, então, com esses conhecimentos e procedimentos? Segundo 

Luz (2001, p. 533) “o logion é enigmático. Não se pode aclarar nem a) sua origem, 

nem b) seu sentido originário, nem c) seu significado no contexto mateano” 

(tradução nossa). Entretanto, na antiguidade, os cães eram animais semi-selvagens, 

errantes e objetos de aversão, tanto quanto os porcos, eram considerados imundos 

e impróprios para alimento. Isto é fato notório para Mateus e para seus leitores, 
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desde que há referências deles na Torá.14 A metáfora também alcança sentido com 

o contexto, advindo tanto da literatura sapiencial do Antigo Testamento, quanto de 

ditos populares judaicos.15  

Praticamente encerrando sua argumentação, Mateus retoma o tema da 

oração confiante (7.7-11). Se dentro do próprio Sermão a oração-modelo é 

identificada por Betz (1995), Zeilinger (2008) e outros, como sua parte central, fica 

evidente que este tema é recorrente e deve estar presente em outras partes do livro. 

De fato, Mateus registra: a) quatro ocasiões em que Jesus se dedica à pratica da 

oração (14.23; 26.36,42,44); b) a narrativa da expulsão dos vendilhões do templo, 

com a justificativa de que aquele local é casa de oração para todos os povos 

(21.13), numa referência a Isaías 56.7; c) a narrativa do episódio da figueira que 

secou, culminando com o ensino da oração confiante (21.22); d) vários ensinos: d1) 

a respeito de um certo tipo de exorcismo, que demanda oração e jejum (17.21); d2) 

a prática de orar pelos inimigos (5.44); d3) o orar para que a fuga da perseguição 

não se dê no inverno (24.20); d3) o orar para não ser tentado na hora da provação 

(26.41). 

Ao final desta seção que pertence ao corpus do Sermão, Mateus introduz a 

Regra Áurea para a conduta do cidadão do Reino dos céus, isto é: o que se deseja 

receber dos outros se deve fazer a eles (7.12).16 Betz (1995, p. 518) comenta:  

O propósito de incluir a Regra de Ouro [no sermão] é certificar que a ética 
do SM [Sermão do Monte] permanece realista, prudente e universal. Desse 
modo, a Regra de Ouro impede que a ética do SM se torne uma ética 
separatista. Consequentemente, como tal, a Regra de Ouro nem é “não-
cristã” nem é “cristã”; é reconhecida como universal e “cristianizada” por sua 
inclusão no SM. Esta inserção se dá em primeiro lugar no plano do 
Judaísmo de Jesus, depois no Cristianismo Judaico (SM), e finalmente pela 
apropriação do SM pelo Evangelho de Mateus (o mesmo se aplica ao SP 

                                                 
14 “Ser-me-eis homens consagrados; portanto, não comereis carne dilacerada no campo; deitá-la-eis 
aos cães” (Ex 22.31). [...] “Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não 
rumina; este vos será imundo; da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver” (Lv 11.7,8).  
15 No Antigo Testamento: “O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si; e o que censura o 
perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça; 
repreende o sábio, e ele te amará” (Pv 8.7,8). Na Literatura Judaica: “Os judeus têm alguns ditos 
parecidos, que servem para ilustrar a metáfora, como por exemplo: ‘não jogue pérolas ao porco nem 
ofereça a sabedoria a ele, porque o porco não conhece a excelência da sabedoria; ela é melhor do 
que pérolas, e aquele que não a busca é pior do que o porco’”. (Mischar Happeninim citado por 
Buxtorf. Florileg. Heb. p. 306, citado por GILL, Bíblia Online, 2002) (tradução nossa).  
16 Nos textos deuterocanônicos do Antigo Testamento, constantes da versão Septuaginta utilizada 
pelos cristãos primitivos, a mesma regra se encontra na forma negativa: “o de que não gostas, não o 
faças a ninguém” (Tobias 4.15 TEB - Tradução Ecumênica da Bíblia). 



89 
 

 
 

[Sermão da Planície] e sua adoção pelo Evangelho de Lucas) (tradução 
nossa). 

Como parte final do Sermão (7.13-27), Mateus retoma os ditos anteriores com 

o objetivo de levar seus leitores a concordar com o que foi exposto e exigido. Para 

tanto, o autor emprega “meios estilísticos da antitética [...] [e] meios afetivos de 

maneira especialmente intensa” (ZEILINGER, 2008, p. 269). Inicialmente, utiliza as 

figuras de duas portas (a estreita e a larga) e dos dois caminhos (o caminho árduo e 

o da perdição) (7.13-14) para reforçar a necessidade de seus leitores acatarem o 

Sermão na íntegra, seguindo procedimento semelhante ao encontrado na Torá (Dt 

28). A diferença entre ambos os discursos se dá no campo escatológico. No caso do 

tema do Antigo Testamento, a porta estreita e o caminho apertado consistem em 

“guardar os mandamentos divinos” (Dt 28.1), com o objetivo iminente de entrar e 

permanecer na terra prometida, enquanto que no Sermão do Monte a terra 

prometida está situada num futuro indeterminado, de acordo com o que se 

depreende da cláusula “Muitos, naquele dia, hão de dizer-me [...] “(7.22). 

Na sequência (7.15-23), Mateus utiliza-se novamente das imagens antitéticas 

para indicar os falsos profetas, lobos disfarçados de ovelhas (7.15). Como recorda 

Zeilinger (2008, p. 277), “a discussão em torno de verdadeiros e falsos profetas já se 

encontra nos escritos veterotestamentários” (Dt 13.2-6; Mq 3.5; Jr 23.9-32). O 

Sermão apela aos leitores para que atentem para a qualidade dos frutos que 

produzem as árvores boas e as más, referindo-se ainda aos falsos profetas, 

principiando e concluindo com a cláusula: “pelos seus frutos os conhecereis” 

(7.16,20). Se é possível conhecer alguém somente pelos frutos, Mateus enfatiza que 

“o próprio Senhor, que aparece como juiz escatológico, traz à baila a discrepância 

entre o confessar e o agir dos destinatários e, com isso, situa os falsos profetas em 

fileiras próprias” (ZEILINGER, 2008, p. 270). Entretanto, o leitor ouvinte-praticante é 

comparado a alguém prudente que constrói sua casa sobre a rocha, em distinção ao 

não ouvinte-não praticante, cuja construção repousa sobre a areia, ou seja, “a 

metáfora da construção da casa, ligada à oposição entre prudente e insensato, 

evoca um topos frequentemente utilizado na literatura sapiencial”. (ZEILINGER, 

2008, p. 293).17  

                                                 
17 Exemplo de uso: “Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma;” (Pv. 24.3). 
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Examinada a noção de contexto aplicada ao Sermão, pretende-se ainda 

refletir sobre a ideologia presente no texto de Mateus 5-7. Retomando as afirmações 

de Fiorin (2007, p.32) em que “uma formação ideológica deve ser entendida como a 

visão de mundo de uma determinada classe social [... e que] essa visão de mundo 

não existe desvinculada da linguagem”, o Sermão do Monte é um conjunto de 

representações, de idéias que revelam a compreensão que o autor do evangelho 

tem do mundo. 

Obviamente, o Sermão do Monte está inserido no evangelho, que por sua vez 

tem como contexto a tradição veterotestamentária e judaico-cristã, inseridas no 

mundo greco-romano do primeiro século d.C.. Situado em Mateus, logo no princípio 

do ministério público de Jesus, o Sermão reúne seus ditos referentes a uma 

cidadania a ser vivenciada por seus discípulos. Stott (1981, p. 1) comenta: 

De tudo o que ele [Jesus] disse, essas suas palavras são as que mais se 
aproximam de um manifesto, pois descrevem o que ele desejava que os 
seus seguidores fossem e fizessem. Penso que nenhuma outra expressão 
resume melhor a intenção de Jesus, ou indica mais claramente o seu 
desafio para o mundo moderno, do que a expressão “contracultura cristã”. 

O padrão proposto por essa contracultura, para os cidadãos do reino de 

Deus, prevê um caráter, inicialmente apresentado nas bem-aventuranças e pelas 

figuras do sal e da luz, completamente diferente do convencionado tanto pela 

ideologia farisaica quanto pela pagã, contemporâneas dos leitores de Mateus. Tais 

cidadãos estão na sociedade, mas pregam o padrão da justiça divina como molde 

para suas ações pessoais, o comportamento ético, a devoção religiosa e o amor ao 

ser humano, inclusive ao inimigo. “Assim, os discípulos de Jesus têm de ser 

diferentes: tanto da igreja nominal, como do mundo secular; tanto dos religiosos 

como dos irreligiosos” (STOTT, 1981, p. 6).  

Segundo Betz (1995, p. 2), o Sermão do Monte estabelece uma identidade 

para os discípulos, que lhes permite enfrentar as religiões judaica e grega bem como 

interagir no ambiente cultural em que vivem. Por essa razão, alguns pressupostos 

culturais judaicos e gregos são confirmados e enfatizados, enquanto outros são 

terminantemente rejeitados. Zeilinger (2008, p. 308) complementa: 

O “ensinamento sobre a montanha”, [...] não é nenhum livro de receitas para 
todas as situações da vida, mas indicações para discípulas e discípulos de 
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Cristo sob a forma de modelos exemplares. Como tal, trata-se de uma 
instrução que contraria os valores convencionais e determinados pela 
sociedade, o instituído, o superficial e socialmente normalizado, porque ele 
não erige como norma de vida o corriqueiro, mas o extraordinário, ou seja, o 
divino. 

A identidade ideológica dos leitores com o Sermão não justifica qualquer 

isolamento social. O discurso do Sermão do Monte não pode ser identificado 

simplesmente como discurso religioso, mas como proposta de uma sociedade ideal.    

 

2.3  AS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO NO RELATÓRIO DELORS 

 

Tendo como pano de fundo o gênero discursivo “relatório”, em que se 

documentam fatos ouvidos ou observados, a execução de experiências ou ainda a 

constatação de uma realidade, as condições de produção de um relatório se 

constituem numa situação peculiar, diferente da feitura de um texto de qualquer 

outra natureza. 

O contexto histórico fornece as condições iniciais dos trabalhos da Comissão, 

que contribuem para a redação final do texto do Relatório. Primeiramente, a 

solicitação da UNESCO à Comissão ainda não formada é “refletir sobre educar e 

aprender para o século XXI” (DELORS et al., 2001, p. 268). Como base inicial de 

dados para a elaboração do Relatório, a Comissão poderá contar com recursos 

disponibilizados pela própria UNESCO, sua interação com os países-membros e um 

sem número de informações, provindas de todas as partes do mundo. 

A Comissão também deve levar em consideração o primeiro Relatório que 

versa sobre educação (1972), encabeçado por Edgar Faure, preparado justamente 

após alguns anos de fortes crises estudantis mundiais. Conforme consta do texto de 

Delors (2001, p. 268), aquele relatório, “surgido em 1972 e intitulado Aprender a Ser, 

[...] teve o grande mérito de lançar o conceito de educação permanente, numa altura 

em que os sistemas tradicionais eram postos em questão.” 
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Entretanto, bastam vinte e cinco anos para que muitos outros fatores políticos, 

históricos e econômicos transformem a história humana e se avolumem diante da 

Comissão Delors, somando-se à diversidade de “concepções de educação e suas 

modalidades de organização” (DELORS et al., 2001, p. 269). Não há como absorver 

tantas informações, segundo o próprio relatório.  

O caminho proposto e aceito pela Comissão inclui o estabelecimento de 

temas com os quais a educação deve dialogar, a saber: cultura, cidadania, coesão 

social, trabalho e emprego, desenvolvimento, investigação e ciência. Completa-se a 

agenda com temas considerados transversais, mais propriamente direcionados aos 

sistemas educativos: a tecnologia da comunicação, os docentes e o processo 

pedagógico e, finalmente, o financiamento e gestão da educação. 

A metodologia a ser empregada pela Comissão para discussão dos temas 

envolve, além do acervo já citado, a consulta a mais ampla possível de todos os 

segmentos educacionais e não educacionais, a fim de utilizar-se dos dados mais 

recentes sobre a situação planetária, ouvindo, inclusive, sugestões e propostas. O 

Relatório Delors pretende aplicar o princípio democrático de consulta para, então, 

propor a (re)orientação da educação mundial, naturalmente assujeitada à ideologia 

da UNESCO.18  

Desse modo, à Comissão pertence o lugar de agente reflexivo e pensante da 

situação mundial e de uma proposta para a educação do século XXI. Ela está 

investida de autoridade que lhe é concedida pela UNESCO, mediante concordância 

dos países-membros, para examinar e (re)interpretar a história pelos dados 

coletados, bem como assistir-se de todas as contribuições contemporâneas que 

queira aproveitar, com vistas a formular uma linha de conduta para a educação, 

como proposição profética. 

Aos estados-membros cabe assentir com o relatório e operacionalizar suas 

contribuições por meio de ações políticas e governamentais. Para tanto é necessário 

suplantar enormes barreiras, que se encontram primariamente nos indivíduos e, de 

nível em nível, nos postos mais avançados das instâncias sociais e governamentais 

de uma nação. Em outras palavras, para que um colegiado governamental implante 

                                                 
18 O “mandato da Comissão” pode ser visto na íntegra no Anexo C. 
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a cosmovisão do Relatório, ao ponto da educação ser formulada em padrões 

similares, é preciso uma aceitação, uma conversão ao que se propõe, ainda que, 

com algumas poucas diferenças, já haja consenso em toda parte sobre muitos 

aspectos da educação para o século XXI. 

A estrutura do Relatório situa os quatro pilares como o centro do corpus do 

seu discurso. Para que possa apresentar e fundamentar cada um dos pilares, como 

princípio filosófico das mudanças pretendidas, o texto do relatório, formalizado 

quase que inteiramente na terceira pessoa, está comprometido com contextos 

históricos, sociais, culturais e ideológicos, ou seja, o texto está comprometido com 

seu próprio contexto, que lhe dá sentido real e histórico. Em termos práticos, o 

capítulo referente aos quatro pilares se vale do contexto prévio, construído a partir 

de dados estatísticos e relatórios, tanto de organismos internacionais quanto de 

estados-membros, pesquisadores e colaboradores.  

Como consequência, a aplicação dos pilares sobre o quadro pregresso 

propõe a (re)configuração de paradigmas educacionais, políticos e de gestão 

governamental. Se de um lado a Comissão labora numa atividade discursiva 

condicionada pelo contexto passado e presente, de outro lado essa mesma 

atividade é transformadora do contexto que a condiciona. Assim, todas as 

proposições que se seguem, a educação formal em todos os níveis, uma docência 

voltada para novas perspectivas, uma política governamental adequada ao implante 

de estratégias e investimentos educacionais, uma política de cooperação 

internacional, são, efetivamente, transformações do próprio contexto existente. 

A primeira parte do Relatório, que contextualiza e introduz os quatro pilares, é 

constituída de três capítulos essenciais à sua reflexão. Ao invés de iniciar o relatório 

com os fundamentos para a educação, a Comissão encaminha os leitores ao exame 

de pressupostos que constituem o discurso ideológico para uma sociedade mundial, 

idealizada a partir dos estatutos da própria organização que representa. 

Como temas indispensáveis à formulação desses pressupostos, a Comissão 

estabelece como forma discursiva a análise da situação entre dois pólos, ou seja, de 

uma situação existente para uma situação vindo a existir concretamente ou 

potencialmente.  
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Assim, no primeiro capítulo – Da comunidade de base à sociedade mundial – 

a construção do texto encaminha o leitor à oposição do mundo de antigamente, mais 

nacionalista e protecionista, com a visão do mundo presente, globalizado, “em que 

grande parte do destino de cada um de nós, quer o queiramos quer não, joga-se 

num cenário de escala mundial.” (DELORS et al., 2001, p. 25). A Comissão, falando 

na primeira pessoa do plural, se inclui no processo irreversível de transformação do 

indivíduo, pela qual deixa de ser um cidadão local para tornar-se um cidadão 

mundial.  

Apelando para o auxílio de quadros demonstrativos do crescimento 

demográfico e do envelhecimento súbito dessa população planetária, a Comissão 

volta a utilizar a terceira pessoa, o discurso objetivo, para considerar os desafios que 

a educação somente poderá ultrapassar com a fundamentação dos quatro pilares: a 

“abertura de fronteiras” industriais e comerciais; um “novo mapa econômico do 

mundo” em que se constata o enfraquecimento da oposição entre os hemisférios, 

mas “obriga todos os países a arranjar trunfos específicos” para continuarem 

competitivos no mercado internacional; “a constituição de redes científicas e 

tecnológicas” que multiplicam a comunicação e a informação para o bem e para o 

mal; “as atividades criminais” que se organizam mais fluentemente do que os 

próprios acordos internacionais (DELORS et al., 2001, p. 38,39). 

Como contexto a tais desafios, a Comissão volta aos dois tipos de cidadania, 

em que os cidadãos pertencem ou a uma sociedade sem limites, comandante, 

quase integralmente proprietária da tecnologia da informação, ou a uma sociedade 

não evoluída e desconectada, composta da maior parte da população. A Comissão 

acusa a primeira sociedade de impor à segunda “o quase monopólio das indústrias 

culturais”, o que encaminha à possibilidade de “erosão das especificidades culturais” 

e a uma falsa “cultura mundial”. Obviamente se critica a ideologia dominante nas 

entrelinhas (DELORS et al., 2001, p. 40). 

Ainda baseada no contexto presente, a Comissão constata o fenômeno da 

migração como “metáfora da interdependência planetária” (DELORS et al., 2001, p. 

41), seja do campo para a cidade, de uma cidade para outra, de um país para outro; 

seja por motivo econômico, conflito armado, refúgio político, ou outra razão 

qualquer. A conclusão é que a sociedade mundial, outrora repartida em etnias 
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definidas, rurais e urbanas, encaminha-se irreversivelmente para a pluralidade 

étnica, mormente urbana, com um desafio à educação e ao meio ambiente. “Ajudar 

a transformar a interdependência real em solidariedade desejada, corresponde a 

uma das tarefas essenciais da educação” (DELORS et al., 2001, p. 47). Para isto, 

como ideologia norteadora,  

É, de algum modo, um novo humanismo que a educação deve ajudar a 
nascer, com um componente ético essencial, e um grande espaço dedicado 
ao conhecimento das culturas e dos valores espirituais das diferentes 
civilizações e ao respeito pelos mesmos para contrabalançar uma 
globalização em que apenas se observam aspectos econômicos ou 
tecnicistas. O sentimento de partilhar valores e um destino comuns constitui, 
em última análise, o fundamento de todo e qualquer projeto de cooperação 
internacional. (DELORS et al., 2001, p. 49) 

No segundo capítulo – Da coesão social à participação democrática – a 

construção do texto propõe ao leitor a questão do vínculo social na sociedade 

humana planetária em oposição ao vínculo e permanência na sociedade local e no 

conjunto de atividades e projetos que esta sociedade desenvolve para si, pois “a 

educação tem como objetivo essencial o desenvolvimento do ser humano na sua 

dimensão social”. Utilizando-se das “culturas e circunstâncias”, a educação para a 

sociedade mundial é apresentada figuradamente como “veículo de culturas”, 

“construção de um espaço de socialização” e “cadinho” de um projeto comum 

(DELORS et al., 2001, p. 51). 

O texto remonta às “crises de relações sociais”, ao “agravamento das 

desigualdades”, ao crescimento desordenado das urbes, à crise moral 

acompanhada do aumento da violência, naturalmente recorrendo a dados de 

documentos da Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Social e observando a 

história recente do esfacelamento do sistema soviético e a “fragmentação dos 

territórios nacionais” (DELORS et al., 2001, p. 52). Como solução, a democracia, sob 

uma nova feição que a distancie da “política-espetáculo”, “deve estar na primeira 

linha das nossas prioridades, pois não há outro modo de organização, quer política 

quer civil, que possa pretender substituir-se à democracia, e que permita levar a 

bom termo uma ação comum pela liberdade, a paz, o pluralismo vivido com 

autenticidade e a justiça social” (DELORS et al., 2001, p. 54). 
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A missão redentora da educação, sob a perspectiva ideológica da Comissão e 

tendo como fundamento os quatro pilares, é 

[...] fazer com que cada um se possa situar no seio da comunidade a que 
pertencem primariamente, a maior parte das vezes, em nível local, 
fornecendo-lhe os meios de se abrir às outras comunidades. Neste sentido, 
importa promover uma educação intercultural, que seja verdadeiramente um 
fator de coesão e de paz. (DELORS et al., 2001, p.55) 

Para consecução dessa educação intercultural, o texto retoma a figura do 

cadinho, pregando contra “todas as formas de exclusão”, pregando a favor do ensino 

“personalizado”, das “parcerias educativas” envolvendo as famílias e outros atores 

sociais (DELORS et al., 2001, p. 57). Em oposição à exclusão, apresenta-se o 

pluralismo como expressão democrática e não meramente a tolerância. Em 

oposição à educação meramente tecnológica, propõe-se uma formação humanista 

complementar salpicada da história e da filosofia, a fim de “dar a cada um, ao longo 

de toda a vida, a capacidade de participar, ativamente, num projeto de sociedade” 

(DELORS. 2001, p. 60). 

No terceiro capítulo – Do crescimento econômico ao desenvolvimento 

humano – o crescimento econômico, que não é o fórum da Comissão, é contraposto 

ao desenvolvimento da pessoa mediante a educação, este sim o fórum da 

Comissão. Pelos documentos que lhe servem de subsídio, a Comissão advoga a 

causa do desenvolvimento humano. 

Das sete vezes em que a expressão “crescimento econômico” aparece no 

texto do capítulo, a Comissão propõe que a educação deve ser definida acima das 

perspectivas de crescimento econômico, visando o desenvolvimento das pessoas (p. 

69) porque “o modelo de desenvolvimento baseado apenas no crescimento 

econômico revelou-se profundamente desigual [...]” (p. 70). Na verdade, “a formação 

permanente” foi concebida para ser aceleradora do crescimento econômico (p. 71). 

Todavia, a atividade educativa e formativa é geradora de desenvolvimento humano, 

científico e tecnológico, e contribui no avanço dos conhecimentos “que constituem o 

fator decisivo do crescimento econômico” (p. 72). Afinal, “o objetivo de puro 

crescimento econômico revela-se insuficiente para garantir o desenvolvimento 
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humano” (p. 79), e “os modelos de crescimento econômico relacionam-se mais com 

o aumento do PNB19 do que com a melhoria das condições de vida” (p. 81). 

Em contrapartida à corrida do crescimento econômico, a Comissão amplia o 

tema do desenvolvimento humano, afirmando-o como a finalidade última para a 

educação do século XXI (69), devidamente contextualizado nas múltiplas etnias do 

mundo (76), a fim de promover o bem-estar do ser humano diante da pobreza, da 

desigualdade social (81). O desenvolvimento humano deve promover a igualdade 

entre grupos sociais e entre sexos, participação democrática e respeito ao meio 

ambiente; oferta de possibilidades às pessoas para uma vida longa, saudável e 

envolta em conhecimento adquirido ao longo da vida (81), a principiar pela 

reformulação da educação básica e uma preocupação com o meio ambiente, a 

saúde e a nutrição (83).20 

O terceiro capítulo do Relatório tem por objetivo condenar a proposta de 

educação visando o crescimento econômico, ressaltando suas características 

massificantes e danosas, tanto para o ser humano quanto para o meio ambiente. Em 

contrapartida, exalta o desenvolvimento humano em múltiplas direções da 

existência, apelando ao uso da democracia como sistema ideológico satisfatório e, 

utopicamente, conferindo à educação e à boa vontade dos homens a missão de 

transformar uma sociedade planetária injusta em uma sociedade humana e justa. 

Diante desse contexto resumido, o Relatório caminha para a apresentação 

dos quatro pilares do conhecimento:  

[...] aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos da compreensão; 
aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver 
juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as atividades 
humanas; finalmente aprender a ser, via essencial que integra as três 
precedentes. É claro que estas quatro vias do saber constituem apenas 
uma, dado que existem entre elas múltiplos pontos de contato, de 
relacionamento e de permuta (DELORS et al., 2001, p. 90). 

                                                 
19 PNB – acrônimo de Produto Nacional Bruto. 
20 “As reflexões da Comissão, a este respeito, são eco das propostas apresentadas pelo Diretor Geral 
da UNESCO, Federico Mayor, por ocasião do colóquio internacional E o desenvolvimento (UNESCO, 
Paris 18-19 de junho de 1994). O processo de desenvolvimento, sublinhou ele, ‘deve, antes de mais 
nada, fazer despertar todo o potencial daquele que é, ao mesmo tempo, o seu principal protagonista 
e último destinatário: o ser humano, o que vive hoje aqui na Terra, mas também o que nela viverá no 
dia de amanhã’” (DELORS et al., 2001, p. 85). 
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Os quatro pilares do conhecimento, a partir de seu detalhamento, visam 

transmitir dados comuns ao emissor e ao receptor, em seu contexto situacional, isto 

num ambiente em que as situações cultural, psicológica, experimental e de 

conhecimento sejam o mais possível comuns a ambos. A descrição da comunidade 

de base e de sua transformação em sociedade mundial; a desarticulação de uma 

vivência meramente local para uma participação democrática mundial; a libertação 

da tirania da educação visando o crescimento econômico para pensar o 

desenvolvimento pessoal e social, são considerações fundamentais para o que vem 

a seguir. 

O contexto posterior propõe a retomada dos problemas apresentados e, sob o 

filtro dos quatro pilares, enfatiza novamente a fórmula de dois pólos de uma mesma 

situação. O desenvolvimento humano se dá desde a educação básica até a 

universidade, deixando a educação do período inicial da vida, em detrimento de uma 

educação continuada, que se estende ao longo da vida e reúne a educação formal e 

a pesquisa. Os professores são desafiados a deixar de lado o papel de solistas, para 

entregar-se ao de moderadores do progresso discente, e de detentores do saber 

para exemplos da busca do conhecimento. A classe política é confrontada pela 

proposta de migração de um governo casuístico para um governo democrático, pelo 

qual se priorize a educação sob sua administração, priorizando os investimentos 

públicos sob esta bandeira ideológica e não à qual estão atrelados. Finalmente, os 

quatro pilares são incluídos na eliminação da diferença entre sexos e na cooperação 

mundial, eliminando-se também as diferenças raciais, sociais, culturais e religiosas, 

de modo a se viver uma sociedade ideal.     
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CAPÍTULO 3  

 

 

O ETHOS: IMAGEM DE SI NO SERMÃO DO MONTE E NOS QUATRO PILARES 

DA EDUCAÇÃO 

 

 

Todo ato de tomar a palavra implica a construção 
de uma imagem de si. Para tanto, não é 
necessário que o locutor faça seu auto-retrato, 
detalhe suas qualidades nem mesmo que fale 
explicitamente de si. Seu estilo, suas 
competências linguísticas e enciclopédicas, suas 
crenças implícitas são suficientes para construir 
uma representação de sua pessoa. Assim, 
deliberadamente ou não, o locutor efetua em seu 
discurso uma apresentação de si. (AMOSSY, 
2008, p. 9) 

  

Aristóteles, um dos estudiosos que mais abordou a retórica, reconhece a 

importância de convencer os ouvintes, não somente pela força do argumento, mas 

também pela apresentação pessoal, idônea e convincente, pela qual, de forma 

inteiramente subjetiva, os ouvintes são influenciados a crer em seu discurso. Para 

cada uma dessas características do discurso, que denomina provas artísticas de 

persuasão, aplica um termo que lhe equivale – logos, ethos e pathos. 

Segundo Fries (1983), logos, da raiz leg-, significa “palavra”, “discurso”, 

“linguagem”, “conta”. Utilizada na linguística antiga desde Homero (séc. V a.C.), 

logos não é muito comum, significando sempre discurso ou tema de um discurso. 

Em Heráclito (cerca de 500 a.C.), logos adquire a noção de discurso, preleção 

didática (ou ensino), reputação, relação, proporção, significado, “[...] portanto, [logos] 

é para ele o instrumento do pensamento, que expressa tanto o processo do 

pensamento e sua conclusão, bem como as suas consequências para o pensador” 
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(1983, p. 393). Parmênides se opõe ao conceito, restringindo-o à esfera subjetiva da 

atividade do pensamento sem a influência dos sentidos.  

Com os sofistas, logos adquire o conceito de método de argumento do 

indivíduo, fazendo-se a separação entre palavra e conteúdo, pois o que 

efetivamente importa é o bom argumento, independentemente da significação ética. 

Sócrates, ao contrário, busca unir a palavra ao conteúdo, defendendo a idéia de que 

“a atividade da conversação [...] ocorre no sentido verdadeiro da palavra somente 

quando a intenção é chegar a um acordo, o koinos logos, o fundamento comum da 

unidade humana” (FRIES, 1983, p. 394).  

A contribuição estóica para o conceito de logos foi considerá-lo como o modo 

de expressão para o propósito harmonioso do mundo, ou seja, ele carrega em si 

propósitos éticos, e se subdivide de um lado no pensar, outorgado pelo Deus-Logos, 

e de outro no falar, destinado à articulação. No uso da gramática, na lógica e na 

retórica, Platão se utiliza do conceito atomista de que logos é “um discurso que 

consiste em substantivos e verbos no campo da prosa” (FRIES, 1983, p. 397), e 

assim, posteriormente, o conceito passa a ser entendido como discurso significante. 

O autor ainda comenta: 

Aristóteles sistematizou este emprego de logos ao fazer julgamentos, sendo 
que, em primeiro lugar, investigava as palavras por si mesmas, antes de 
colocá-las num contexto significante: estas são as “categorias”. De si 
mesmas não têm significado, i.é, para Aristóteles no campo da lógica, não 
existe o logos de uma palavra. Visto, porém, que é o contexto que dá à 
palavra seu sentido e define seus limites de significado, logos chega a 
significar a “definição” (Met. 7p, 1012ª, 23; o caminho já foi preparado em 
Platão, Rep. 343a). Em terceiro lugar, lado a lado com o julgamento e a 
definição, logos para ele significa a conclusão, i.é, a proposição final de uma 
linha de argumentação (silogismo) que termina a prova. [...] Finalmente, 
logos significa a própria prova, de tal modo que os pontos principais de um 
argumento lógico – o julgamento, a definição, a conclusão e a prova – 
possam expressar-se, não somente em Aristóteles como subsequentemente 
entre os lógicos posteriores, mediante a palavra logos (FRIES, 1983, p. 
397). 

Observa-se, portanto, que o argumento lógico em Aristóteles passa por uma 

construção mental elaborada, onde cada palavra do discurso é ponderada quanto ao 

uso e significado, a fim de que produza os efeitos desejados nos ouvintes. 

Em justaposição ao logos, caminham o ethos e o pathos, cuja finalidade é 

produzir impressões no público ouvinte. Em virtude do capítulo se dedicar ao estudo 
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do ethos, abordar-se-á rapidamente o conceito de pathos, a fim de amplificar e 

caracterizar a importância do presente objeto de investigação. 

Pathos é uma das provas artísticas consideradas por Aristóteles como 

fundamental na persuasão. De modo geral, a noção de pathos está ligada ao 

significado daquilo que acontece a alguém, quer seja triste ou alegre, sentimento 

este experimentado pela mente, podendo constituir-se em aflição mental, emoção ou 

paixão. No mundo de Aristóteles, pathos é utilizado tanto no sentido positivo quanto 

no negativo, para significar boas e más emoções.1 Já no mundo neo-testamentário, 

que inclui o Sermão objeto deste trabalho, pathos só é identificado com o sentido 

negativo, de paixão impura e desenfreada. Essa consideração se dá de modo geral, 

à parte dos conceitos técnicos da retórica.  

Voltando a Aristóteles, o conceito se refere à prova artística pela qual se dá o 

uso de apelos emocionais a fim de alcançar a alteração de julgamento da platéia. A 

estratégia a ser empregada envolve: metáforas, ampliação de sentido, o contar 

histórias ou o apresentar os argumentos de tal modo, que evoquem emoções fortes 

na audiência. Na busca de bons resultados, fica evidente que o orador terá de 

elaborar o logos e dedicar-se igualmente à estratégia de refletir e planejar o pathos, 

como argumenta Chauí (2002, p. 479): 

[...] Aristóteles dirá que a técnica é um estratagema tanto para vencer um 
obstáculo natural como para obter um efeito que a causalidade natural não 
tem força ou poder para realizar. Não sendo um saber teorético e sim 
prático, a técnica é a experiência guiada pela razão prática, isto é, por 
conhecimentos particulares colocados como máximas, regras e preceitos 
gerais que permitem ao técnico opor-se ao acaso e mesmo vencê-lo, pois 
sua atividade se realiza no campo do contingente, do possível e do 
provável. Assim, se a virtude própria do agente ético e político é a 
prudência, a do técnico é a habilidade e a astúcia para, como o prudente na 
ação, agarrar o momento oportuno. 

  

                                                 
1 “Pathos: Paixão ou sentimento; emoção; aquilo que se sente; aquilo que se sofre; ânimo agitado por 
circunstâncias exteriores; perturbação do ânimo causada por uma ação externa; acontecimentos ou 
mudanças nas coisas causadas por uma ação externa ou por um agente externo; passividade 
humana ou das coisas; doença (donde: patológico, patologia); emoção forte causada por uma 
impressão externa (donde: patético); passividade física e moral; sofrimento.” (CHAUÍ, 2002, p. 508)  
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3.1  ETHOS: O PERCURSO DESDE A RETÓRICA ATÉ A ANÁLISE DO DISCURSO  

 

3.1.1  A Retórica 

 

A trilogia das provas artísticas de persuasão de Aristóteles se completa com o 

ethos. Para garantir o sucesso da oratória, é imprescindível construir uma imagem 

confiável do orador junto ao seu auditório. O termo “designa a imagem de si que o 

locutor constrói em seu discurso para exercer uma influência sobre seu alocutário.” 

(CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2006, p. 220).  

Ethos ganha duplo sentido em Aristóteles, se encaminhando para designar 

qualidades de caráter, demonstradas implicitamente pelo locutor em seu discurso, 

mas também o processo de convencimento do alocutário quanto à validade desse 

caráter.   

Persuade-se pelo carácter quando o discurso é proferido de tal maneira que 
deixa a impressão de o orador ser digno de fé. Pois acreditamos mais e 
bem mais depressa em pessoas honestas, em todas as coisas em geral, 
mas sobretudo nas de que não há conhecimento exacto e que deixam 
margem para dúvida. É, porém, necessário que esta confiança seja 
resultado do discurso e não de uma opinião prévia sobre o carácter do 
orador; pois não se deve considerar sem importância para a persuasão a 
probidade do que fala, como aliás alguns autores desta arte propõem, mas 
quase se poderia dizer que o carácter é o principal meio de persuasão. 
(ARISTÓTELES, 2005, p. 96, grifo nosso). 

Eggs (2008) considera que Aristóteles se distancia do enfoque dos retóricos 

de seu tempo, os quais desconsideravam qualquer contribuição do ethos para a 

persuasão. Quanto a isto, a posição aristotélica é muito clara, porque considera o 

caráter quase o meio principal de persuasão.  

Eggs ainda analisa vários termos gregos empregados na Retórica, que 

reforçam esse distanciamento e consideram o ethos relevante para a persuasão. 

Dentre todos, os termos selecionados na presente pesquisa apresentam a condição 

básica do ethos. O primeiro, epieíkeia, de sentido moral, pode ser traduzido como 

honestidade, benevolência ou equidade, que o orador demonstra ao discursar, 

imprimindo em seus ouvintes a sensação de que é digno de crédito no que expõe. O 
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segundo, héxis, de sentido neutro, diz respeito à situação do orador em relação aos 

seus hábitos, modos e costumes, resumidos pelo termo “caráter”. Aristóteles 

entende que para a persuasão acontecer é necessário ao orador evidenciar 

honestidade de um lado e, de outro, exibir familiaridade com a situação. Segundo 

ele, uma pessoa inculta não tem possibilidade de dizer as mesmas coisas que uma 

pessoa culta, ou dizê-lo do mesmo modo que ela o faz. A conclusão a que chega é:  

A expressão possuirá a forma conveniente se exprimir emoções e 
caracteres, e se conservar a “analogia” com os assuntos estabelecidos. Há 
analogia se não se falar grosseiramente acerca de assuntos importantes, 
nem solenemente de assuntos de pouca monta, nem se se colocarem 
ornamentos numa palavra vulgar. Se assim não for, assemelha-se a um 
registro de comédia (ARISTÓTELES, 2005, p. 257).  

Segundo Eggs (2008, p. 30), o enfoque de Aristóteles dá a entender que o 

verdadeiro corpo de persuasão é o logos, os argumentos, mas tanto o pathos quanto 

o ethos só pertencem à arte retórica quando produzidos “no” e “pelo” próprio 

discurso. Todavia, tendo conotação moral (epieíkeia) ou neutra (héxis), o ethos “não 

nasce de uma atitude interior ou de um sistema de valores abstratos; ao contrário, 

ela se produz pelas escolhas competentes, deliberadas e apropriadas” (2008, p. 37).  

 

3.1.2  Desde a Retórica até a Análise do Discurso 

 

A discussão do ethos por Aristóteles tem como alvo principal o discurso oral 

que, obviamente, tem como elemento constituinte a pessoa do orador. Os objetivos 

da sua Retórica são as lições de como preparar e apresentar o discurso oral e 

utilizar-se da arte da persuasão. No decorrer dos anos, como é sabido, a Linguística 

distanciou-se quase que totalmente da noção de ethos, embora haja vestígios aqui e 

ali de sua existência, por meio do reconhecimento de sua presença na atividade 

discursiva.  

Em verdade é considerável o número de teóricos cuja abordagem, sob certo 

aspecto, toca na noção de ethos, e é preciso considerar que essa noção ultrapassa 

o campo da Linguística, indo alojar-se também em teorizações de outras ciências 

humanas. O objetivo, no que segue, é apresentar alguns desses teóricos e de como 



104 
 

 
 

estes abordam essa noção, até chegar a Maingueneau como o orientador desta 

pesquisa. 

Amossy (2008, p. 10) recorda que “a construção de uma imagem de si, peça 

principal da máquina retórica, está fortemente ligada à enunciação, colocada no 

centro da análise linguística pelos trabalhos de Émile Benveniste”, talvez o primeiro 

linguista, a partir do quadro saussuriano, a desenvolver um modelo de análise da 

língua especificamente voltado à enunciação. É considerado o principal 

representante do que pode ser chamado de teoria da enunciação, pela qual se 

afirma que “o ato de produzir um enunciado remete necessariamente ao locutor que 

mobiliza a língua, que a faz funcionar ao utilizá-la (AMOSSY, 2008, p. 10).   

Para Benveniste, segundo comenta Amorin (2002), tudo que se enuncia 

supõe um “eu” que designa um “tu”, a quem ele se dirige e fala de um “ele”. Esse 

conceito contém uma oposição entre dois termos: as pessoas eu/tu de um lado e a 

não-pessoa ele, de outro. A enunciação é lugar de expressão e, mais ainda, de 

constituição de subjetividade, mas seu sentido só se produz numa relação de 

alteridade. 

De acordo com Barros (2002), deve-se observar que os enunciados 

projetados em primeira e segunda pessoas (eu/tu), no tempo do “agora” e no espaço 

“aqui”, que caracterizam a enunciação enunciada, produzem efeitos de sentido de 

aproximação da enunciação e da relação dialógica entre sujeitos, pois se 

apresentam como simulacros da enunciação, construindo interações com efeitos de 

subjetividade, com predomínio para o sensorial e o emocional. Já os enunciados 

projetados em terceira pessoa (ele), no tempo do “então” e no espaço “lá”, que 

caracterizam o enunciado-enunciado, produzem o efeito de distanciamento da 

enunciação, construindo interações com efeitos de objetividade, predominando o 

racional ou intelectual.  

A categoria de pessoa é essencial para a linguagem. É nela e por ela que o 

ser humano se constitui como sujeito. 

A linguagem só é possível porque cada locutor se coloca como sujeito, 
remetendo a si mesmo como eu em seu discurso. Dessa forma, eu 
estabelece uma outra pessoa, aquela que, completamente exterior a mim, 
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torna-se meu eco ao qual eu digo tu e que me diz tu. (BENVENISTE, 1966, 
citado por FIORIN, 2005, p.41). 

O eu não se refere nem a um indivíduo nem a um conceito, mas a algo 

exclusivamente linguístico, em que o eu existe em oposição ao tu e esta é a 

condição do diálogo que o constitui, porque ele se constrói na reversibilidade dos 

papéis eu/tu. Como se observa, a ligação sugerida por Amossy entre a construção 

da imagem e o quadro figurativo de Benveniste existe sem que o segundo seja um 

aprofundamento da primeira. 

Por seu turno, a obra de Michel Pêcheux tangencia o ethos ao tratar das 

formações imaginárias e dos processos discursivos que compõem os gêneros de 

discurso porque, segundo ele, é pelo contexto e a partir da imagem que se tem dos 

destinatários que se dão as formações imaginárias que designam o lugar dos 

interlocutores, ou seja, “o que funciona nos processos discursivos é uma série de 

formações imaginárias que designam o lugar que A e B se atribuem cada um a si e 

ao outro, a imagem que cada um faz do seu próprio lugar e do lugar do outro” 

(PÊCHEUX, 1997, p. 82). A respeito da teoria de Pêcheux, Gentil (2006, p. 68,69) 

comenta: 

Pêcheux afirma que há diferença entre a função aparente do discurso e seu 
funcionamento implícito, pois a produção do discurso vai muito além do uso 
e domínio de certos aspectos linguísticos da língua.  
As imagens que os sujeitos envolvidos no processo discursivo têm de si 
mesmos, do outro e das que o outro tem de si e também em relação às 
posições sociais que ocupam são fundamentais na elaboração do discurso. 
Ainda de acordo com Pêcheux, todo processo discursivo supõe, “por parte 
do emissor, uma antecipação das representações do receptor, sobre a qual 
se funda a estratégia do discurso” (1997:84). E nessa antecipação ocorrem 
os jogos de imagem, fruto do suposto, do imaginado, que marcam o e se 
explicitam ou não no modo de dizer. 

De algum modo os estudos de Bakhtin também abordam o ethos, 

especialmente aqueles relacionados à imagem externa que o indivíduo tem de si no 

discurso. Ao descrever a contemplação estética que o sujeito tem de si mesmo, 

Bakhtin conclui que há elementos que esse sujeito não consegue ver, como, por 

exemplo, sua própria fisionomia, mas outros a vêem e vice-versa. Há, então, dois 

mundos diferentes: o visto pelo sujeito e o que excede sua visão. Necessário se faz 

que o sujeito projete aos outros uma visão daquilo que somente ele vê, no caso do 

ethos, o seu próprio conhecimento e posse, “porque nesse momento e nesse lugar, 



106 
 

 
 

em que sou o único a estar situado em dado conjunto de circunstâncias, todos os 

outros estão fora de mim” (BAKHTIN, 2003, p. 21). Ele prossegue na direção da 

empatia, dando a entender que para uma interação do orador e seu ouvinte, é 

necessária a mobilização do que denomina de “excedente da visão”: 

Eu devo entrar em empatia com esse outro indivíduo, ver axiologicamente o 
mundo de dentro dele tal qual ele o vê, colocar-me no lugar dele e, depois 
de ter retornado ao meu lugar, completar o horizonte dele com o excedente 
de visão que desse meu lugar se descortina fora dele, convertê-lo, criar para 
ele um ambiente concludente a partir desse excedente da minha visão, do 
meu conhecimento, da minha vontade e do meu sentimento (BAKHTIN, 
2003, p. 23 grifo nosso).  

Ainda que Bakhtin se refira a esta altura à autocontemplação, e esta do ponto 

de vista da estética da criação da imagem externa, não se pode ignorar que ele 

analisa a construção do ethos, realizada pelo indivíduo, como algo integrante de sua 

própria expressão verbal.  

[...] nossa própria relação com a imagem externa não é de índole 
imediatamente estética mas diz respeito apenas ao seu eventual efeito 
sobre os outros – observadores imediatos -, isto é, nós avaliamos não para 
nós mesmos mas para os outros e através dos outros (BAKHTIN, 2003, p. 
31)  

[...] pode-se dizer que o homem tem uma necessidade estética absoluta do 
outro, do seu ativismo que vê, lembra-se, reúne e unifica, que é o único 
capaz de criar para ele uma personalidade externamente acabada; tal 
personalidade não existe se o outro não a cria; a memória estética é 
produtiva, cria pela primeira vez o homem exterior em um novo plano de 
existência (BAKHTIN, 2003, p. 33 grifo do autor).        

Charaudeau (2006, p. 220) e Amossy (2008, p. 12) apontam ainda outras 

noções de ethos desenvolvidas por Ducrot, Goffman e Kerbrat-Orecchioni. Em 

Ducrot (semântica pragmática), a noção de ethos é associada ao locutor (L) que se 

encontra “em oposição ao sujeito empírico situado no exterior da linguagem” 

(CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2006, p. 220). Para elaborar uma imagem de si, 

esse locutor o fará na enunciação, por meio das modalidades do seu dizer. Amossy 

esclarece: 

A pragmático-semântica abandona o sujeito falante real para se interessar 
pela instância discursiva do locutor, mas o faz colocando radicalmente em 
xeque sua unicidade. Ela diferencia o locutor (L) do enunciador (E) que é a 
origem das posições expressas pelo discurso e é responsável por ele; ela 
divide o locutor em “L”, ficção discursiva, em “l”, ser do mundo, aquele de 
quem se fala (“eu” como sujeito da enunciação e “eu” como sujeito do 
enunciado). Analisar o locutor L no discurso consiste não em ver o que ele 
diz de si mesmo, mas em conhecer a aparência que lhe conferem as 
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modalidades de sua fala. É nesse ponto preciso que Ducrot recorre à noção 
de ethos (AMOSSY, 2008, p. 14). 

Apesar de Ducrot não desenvolver sua reflexão sobre a noção de ethos, 

como afirma Amossy (2008, p. 15), observa-se que a teoria pragmático-semântica 

que defende se aproxima muito do conceito aristotélico já visto neste capítulo. As 

diferenças em relação a Aristóteles se encontram justamente na concepção da 

argumentação. Para a retórica, a argumentação serve para persuadir. Para Ducrot a 

argumentação está inscrita na língua e é a lógica como se encadeiam os enunciados 

(AMOSSY, 2008, p. 15). 

Quanto a Goffman (2005), este se dedica ao estudo sociológico da produção 

de uma imagem de si nas interações humanas, e de como os ritos de tais interações 

exercem influências mútuas entre os sujeitos que se interagem. “Dizer que os 

participantes interagem é supor que a imagem de si construída no e pelo discurso 

participa da influência que exercem um sobre o outro.” (AMOSSY, 2008, p. 12).  

A forma como Goffman aborda a questão lembra Maingueneau, a ser 

examinado mais adiante, cuja noção de ethos envolve a cenografia. Adotando a 

metáfora do teatro e do papel que cada ator representa, Goffman afirma que em 

toda interação social há a exigência de influenciar o outro com as impressões 

necessárias. Isto se dá pela “influência recíproca que os parceiros exercem sobre 

suas ações respectivas quando estão em presença física uns dos outros” (2005, p. 

23). Assim, na cena teatral se dá a representação, definida como “a totalidade da 

atividade de determinado indivíduo, em dada ocasião, realizada com o objetivo de 

influenciar de certa maneira um dos participantes”, e o papel ou rotina, “o modelo de 

ação preestabelecido [e] desenvolvido durante uma representação e que se pode 

apresentar ou utilizar em outras ocasiões.” (GOFFMAN, 2005, p. 23). Todavia, o 

cenário da representação e o papel desempenhado não podem ser considerados 

imutáveis, uma vez que estão expostos a situações reguladas pelo ambiente sócio-

cultural, cujos parâmetros obrigam a superação da intencionalidade daquele que fala 

e age.  

Kerbrat-Orecchioni retoma os estudos do quadro figurativo de Benveniste, 

mais elaborados a partir da linguística da enunciação (CHARAUDEAU; 

MAINGUENEAU, 2006, p. 221), para refletir sobre a subjetividade dos interlocutores 



108 
 

 
 

quando elaboram a imagem de si e do outro em sua interação. Aproximando-se 

também de Goffman, Kerbrat-Orecchioni trata do papel do sujeito e do conceito de 

“face” encontrado naquele teórico, que consiste no valor social positivo que um 

indivíduo efetivamente reivindica, por meio da linha de ação que os outros supõem 

que ele adotou, durante um contrato particular. Ademais, a autora “redefine 

sucintamente a noção goffmaniana de face como ‘o conjunto das imagens 

valorizantes que, durante a interação, tentamos construir de nós mesmos e impor 

aos outros’” (KERBRAT-ORECCHIONI, 1989, citado por AMOSSY, 2008, p. 13). Seu 

campo de trabalho inclui a pesquisa sobre interação e intersubjetividade. Cabral 

(2008, p. 2) assim descreve a pesquisa interacionalista:  

A abordagem interacionalista parte do pressuposto postulado por Goffman 
(1981) de que a palavra é uma atividade social. É nesse sentido que 
Kerbrat-Orecchioni (1990,1998) afirma que falar é comunicar e que 
comunicar é interagir. Cremos que não apenas falar mas também escrever 
é comunicar e interagir. Nessa perspectiva, o ponto de partida para o estudo 
das interações verbais é o conceito de que “todo ato de fala implica 
normalmente, não apenas uma locução, mas uma interlocução (uma troca 
de propósitos)” [1990,1998:14]. [...] Kerbrat-Orecchioni (2005) também 
admite haver regras que regulam a interação; a linguista ressalta, no 
entanto, que elas podem e devem ser constantemente adaptadas à situação 
interlocutiva. [...] Na troca comunicativa, os interlocutores exercem uns 
sobre os outros uma série de influências mútuas. Partindo dessa 
perspectiva, a análise das interações verbais tem por objetivo identificar a 
forma como os indivíduos atuam nas trocas comunicativas, como se dá a 
influência mútua na utilização da língua e como funciona o engajamento dos 
sujeitos envolvidos nessas trocas. Na comunicação oral, as influências se 
mostram, sobretudo, pela gestualidade, pela postura, pelo olhar. Em textos 
escritos, essa influência se dá, muitas vezes, pela própria escolha lexical, ou 
mesmo pela semelhança entre as construções. São as evidências da 
existência de sistemas reguladores que, nas trocas orais, fornecem as 
pistas de que cada interlocutor considera o outro como seu parceiro na troca 
verbal. O texto escrito tem, também, seus mecanismos reguladores que 
incluem o interlocutor no texto do locutor. 

Há também a “nova retórica” desenvolvida principalmente por Perelman, 

assim denominada, levando-se em consideração que ela procura retomar a retórica 

aristotélica, donde é proveniente a noção de ethos. O ambiente da nova retórica é 

um quadro comunicacional. A argumentação é o “conjunto de meios verbais pelos 

quais um orador tenta provocar ou reforçar a adesão de um auditório às teses que 

ele submete ao seu assentimento” (AMOSSY, 2008, p. 123). Para que esse auditório 

seja competente a aderir às teses submetidas a ele, é necessário que a 

argumentação do orador se utilize de uma linguagem familiar, compreendida pelo 

mesmo auditório. As teses do orador devem ser admitidas pelos ouvintes. A 
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argumentação será bem sucedida mediante a disposição do auditório em aceitar 

valores, crenças, evidências, dentro de uma ancoragem social, na qual o orador já é 

conhecido previamente, o que viabilizará, então, o diálogo entre o orador e o 

auditório. Contudo, na nova retórica, esse auditório é sempre uma construção do 

orador e a interação entre eles se dá pela imagem que um faz do outro. “O orador 

constrói sua própria imagem em função da imagem que ele faz de seu auditório, isto 

é, das representações do orador confiável e competente que ele crê ser as do 

público.” (AMOSSY, 2008, 124). 

Diante de todas as linhas de estudo meramente descritas até aqui, cuja 

descrição obviamente toca a superfície da noção de ethos, e que certamente não 

esgotam o universo da pesquisa sobre o conceito, é importante afirmar que o ethos 

retórico, ainda que existente na discussão teórica, só foi retomado e elaborado nos 

trabalhos de Maingueneau, e nisto concordam Charaudeau (2006), Eggs (2008), 

Amossy (2008) entre outros. 

 

3.1.3  O ethos na Análise do Discurso de Maingueneau 

 

Dentre todos os teóricos visitados, Maingueneau se caracteriza por incluir o 

texto na discussão da noção de ethos. Até então, se focalizava a interação de um 

orador com seu auditório, de modo a transmitir uma imagem de si por meio de 

evidências de honestidade de um lado e, de outro, a familiaridade com a situação, 

em conjunção com o logos e pathos. Maingueneau entende que o texto não se 

destina a ser meramente contemplado. É, em verdade, uma enunciação dirigida a 

um co-enunciador, cuja intenção é provocar a interação e fazê-lo aderir ao universo 

de sentido do texto. 

Embora tenha havido um descrédito histórico do ethos retórico, Maingueneau 

reconhece a retomada crescente do conceito, tanto nas disciplinas do discurso 

quanto nas ciências humanas. Começando por Aristóteles, o autor relembra as 

qualidades fundamentais necessárias para uma imagem positiva do orador, a saber: 

a phronesis (prudência), a arete (virtude) e a eunoia (benevolência). E concordando 
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com Aristóteles, situa o ethos retórico junto à enunciação e não ao conhecimento 

prévio do locutor, afirmando que “a eficácia do ethos relaciona-se, assim, com o fato 

de ele envolver de algum modo a enunciação sem ser explicitado no enunciado. [...] 

Ele permanece por natureza no segundo plano da enunciação; deve ser percebido, 

mas não ser o objeto do discurso” (MAINGUENEAU, 2006, p. 268). E continua: 

Na esteira da Retórica de Aristóteles, podemos aceitar certas teses de base, 
sem prejulgar as maneiras como podem eventualmente ser exploradas:  
- o ethos é uma noção discursiva; é construído por meio do discurso, em 
vez de ser uma “imagem” do locutor exterior à fala; 
- o ethos está intrinsecamente ligado a um processo interativo de influência 
sobre o outro; 
- o ethos é uma noção intrinsecamente híbrida (sociodiscursiva), um 
comportamento socialmente avaliado que não pode ser apreendido fora de 
uma situação de comunicação precisa, ela mesmo integrada a uma dada 
conjuntura sócio-histórica. (MAINGUENEAU, 2006, p. 269 grifos do autor). 

Se a função do ethos é transmitir uma imagem do orador por meio do 

discurso, não se pode esquecer que o auditório tem a liberdade de pré-conceber o 

ethos do orador, e faz uso dessa liberdade, antes mesmo de sua fala. No caso de 

um texto, nenhum enunciador está livre de ser avaliado previamente, seja pela 

escolha estética – pela capa se escolhe o livro –, pelo gênero de discurso 

empregado, pela ideologia, pela opinião de outros leitores ou mesmo pela leitura 

anterior de outro texto do mesmo enunciador. 

Maingueneau (2006, p. 270) desdobra o conceito de ethos: 

O ethos de um discurso resulta de uma interação de diversos fatores: o 
ethos pré-discursivo, o ethos discursivo (ethos mostrado), mas também os 
fragmentos do texto em que o enunciador evoca sua própria enunciação 
(ethos dito), diretamente (“é um amigo que vos fala”) ou indiretamente, por 
exemplo, por meio de metáforas ou alusões de outras cenas de fala. A 
distinção entre ethos dito e ethos mostrado se inscreve nas extremidades de 
uma linha contínua, pois é impossível definir uma fronteira nítida entre o 
“dito” sugerido e o “mostrado”. O ethos efetivo, aquele que é construído por 
um dado destinatário, resulta da interação dessas diversas instâncias, cujo 
peso respectivo varia de acordo com os gêneros do discurso.    



 

 

Pelo esquema apresentado por 

do desdobramento proposto

seu auditório, agindo sobre ele, será necessário haver um saber de senso comum, 

uma representação cristalizada, ou um “conjunto de crenças e opiniões partilhadas 

que fundamentam a comunicação e autorizam a

MAINGUENEAU, 2006, p. 215). Amossy (2008, p. 125) 

“doxa”: 

[...] a idéia prévia que se faz do locutor e a imagem de si que ele constrói 
em seu discurso não podem ser totalmente singulares. Para serem 
reconhecidas pelo auditório, para parecerem legítimas, é preciso que sejam 
assumidas em uma doxa, isto é, que se indexem em representações 
partilhadas. [...] 

Maingueneau ainda acrescenta 

completa o conceito do ethos

A estereotipagem, lembremos, é a operação que consiste em pensar o real 
por meio de uma representação cultural preexistente, um esquema coletivo 
cristalizado. Assim, a comunidade, avalia e percebe o indivíduo segundo um 
modelo pré
ela o classifica (AMOSSY, 2008, p.125)

Charaudeau (2006, p. 215) ainda lembrará que o 

construção de leitura, que emerge sempre que o alocutário resgata

no discurso, e os reconstrói mediante um modelo cultural 

constata-se que a eficácia 

locutor e, em resposta ao enunciado, 

seu conhecimento enciclopédico

Figura 1 - Esquema de ethos  de Mainguenau 

apresentado por Maingueneau, tem-se visão m

do desdobramento proposto. Para que o locutor se comunique efetivamente com 

seu auditório, agindo sobre ele, será necessário haver um saber de senso comum, 

uma representação cristalizada, ou um “conjunto de crenças e opiniões partilhadas 

que fundamentam a comunicação e autorizam a interação verbal” 

, p. 215). Amossy (2008, p. 125) denomina esse saber de 

[...] a idéia prévia que se faz do locutor e a imagem de si que ele constrói 
em seu discurso não podem ser totalmente singulares. Para serem 

conhecidas pelo auditório, para parecerem legítimas, é preciso que sejam 
assumidas em uma doxa, isto é, que se indexem em representações 
partilhadas. [...]  

Maingueneau ainda acrescenta o conceito de estereótipo

ethos efetivo.  

A estereotipagem, lembremos, é a operação que consiste em pensar o real 
por meio de uma representação cultural preexistente, um esquema coletivo 
cristalizado. Assim, a comunidade, avalia e percebe o indivíduo segundo um 
modelo pré-construído da categoria por ela difundida e no interior da qual 
ela o classifica (AMOSSY, 2008, p.125) 

Charaudeau (2006, p. 215) ainda lembrará que o 

que emerge sempre que o alocutário resgata

, e os reconstrói mediante um modelo cultural preexistente

se que a eficácia do estereótipo dependerá de seu uso apropriado pelo 

locutor e, em resposta ao enunciado, da capacidade interpretativa do alocutário e de 

iclopédico. 
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visão mais abrangente 

. Para que o locutor se comunique efetivamente com 

seu auditório, agindo sobre ele, será necessário haver um saber de senso comum, 

uma representação cristalizada, ou um “conjunto de crenças e opiniões partilhadas 

interação verbal” (CHARAUDEAU; 

denomina esse saber de 

[...] a idéia prévia que se faz do locutor e a imagem de si que ele constrói 
em seu discurso não podem ser totalmente singulares. Para serem 

conhecidas pelo auditório, para parecerem legítimas, é preciso que sejam 
assumidas em uma doxa, isto é, que se indexem em representações 

o conceito de estereótipo ao ethos, que 

A estereotipagem, lembremos, é a operação que consiste em pensar o real 
por meio de uma representação cultural preexistente, um esquema coletivo 
cristalizado. Assim, a comunidade, avalia e percebe o indivíduo segundo um 

categoria por ela difundida e no interior da qual 

Charaudeau (2006, p. 215) ainda lembrará que o estereótipo é uma 

que emerge sempre que o alocutário resgata dados esparsos 

preexistente. Nesse caso, 

de seu uso apropriado pelo 

da capacidade interpretativa do alocutário e de 
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Maingueneau avança mais na noção de ethos, ao articular corpo e discurso. 

Se na retórica o ethos pertence à oralidade, na AD o texto não pode ser considerado 

como uma oralidade enfraquecida, mas há de se entender que há uma voz 

específica que habita a enunciação desse texto. Mais do que uma voz, a instância 

subjetiva que se manifesta por meio do discurso é “‘corpo enunciante’, 

historicamente especificado e inscrito em uma situação, que sua enunciação ao 

mesmo tempo pressupõe e valida progressivamente” (MAINGUENEAU, 2008, p. 70). 

Maingueneau, então, denomina (a voz mais a corporalidade) como “tom”, melhor do 

que simplesmente “voz”, por contemplar tanto o discurso oral quanto o escrito. 

Brunelli (2006, p. 197) explica que 

O tom, entendido como um ideal de entonação que acompanha os lugares 
enunciativos está ligado a um caráter e a uma corporalidade. O caráter 
corresponde a um conjunto de traços psicológicos que o leitor-ouvinte atribui 
espontaneamente à figura do enunciador, a partir de seu modo de dizer. 
Trata-se, essencialmente, dos estereótipos que circulam em uma cultura 
determinada. O mesmo pode ser dito a propósito da corporalidade, que 
remete a uma representação do corpo do enunciador da formação 
discursiva. “Corpo que não é oferecido ao olhar, que não é uma presença 
plena, mas uma espécie de fantasma induzido pelo destinatário como 
correlato de sua leitura” (ibid., p.47). Mais exatamente, a corporalidade está 
associada a uma compleição do corpo do sujeito-enunciador, que é 
inseparável de um modo de se movimentar no espaço social, o que pode 
incluir até um modo de se vestir. 

Se de um lado o enunciador atribui a si uma posição institucional no discurso 

e marca sua relação com um saber, deixando-se apreender como uma voz e um 

corpo (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2006, p. 220), de outro lado, o leitor 

constrói o “fiador”, uma figura investida de um caráter e de uma corporalidade. 

O texto não é para ser contemplado, ele é enunciação voltada para um co-
enunciador que é necessário mobilizar para fazê-lo aderir “fisicamente” a um 
certo universo de sentido. O poder de persuasão de um discurso decorre 
em boa medida do fato de que leva o leitor a identificar-se com a 
movimentação de um corpo investido de valores historicamente 
especificados. A qualidade do ethos remete, com efeito, à figura desse 
“fiador” que, mediante sua fala, se dá uma identidade compatível com o 
mundo que se supõe que ele faz surgir em seu enunciado. 
(MAINGUENEAU, 2008, p. 73) 

Maingueneau (2008) explica que o caráter e a corporalidade desse fiador 

apóiam-se em conjuntos difusos de representações sociais do leitor, valorizadas ou 

desvalorizadas por ele, e de estereótipos nos quais a enunciação está apoiada.  
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A essa relação do ethos com a formação discursiva mediante o procedimento 

enunciativo, Maingueneau (1997, p. 48) chamou de “incorporação”. Pela formação 

discursiva o enunciador e o destinatário são dotados de corporalidade; essa 

corporalidade encaminha os sujeitos a incorporarem esquemas que definem uma 

maneira específica de habitar o mundo, o ambiente social; a corporalidade e o modo 

de habitar o mundo permitem a constituição de um corpo imaginário, composto de 

todos os que aderem ao mesmo discurso. 

É preciso registrar ainda, que Maingueneau (2008) estabelece duas 

distinções no que se refere ao conceito de ethos: 1) em todo e qualquer discurso 

encontra-se presente uma vocalidade e uma relação com o fiador, ainda que haja 

discursos que não pretendam imprimir qualquer traço de um tal fiador; 2) o ethos se 

diversifica diante dos tipos e gêneros de discurso, sendo absolutamente normal 

ocupar menor espaço em alguns discursos do que em outros (menor espaço do 

ethos no discurso filosófico versus maior espaço no discurso político, por exemplo). 

Finalmente, resta mencionar a “cenografia” como parte dos estudos de 

Maingueneau, relacionada inclusive com o ethos. A noção do teatro é emprestada 

de outros teóricos, como Ducrot e Charaudeau. O autor trata do enunciador, 

localizado em um quadro interativo, em uma instituição discursiva inscrita em uma 

configuração cultural específica. Ali há “papéis, lugares e momentos de enunciação 

legítimos, um suporte material e um modo de circulação para o enunciado” 

(MAINGUENEAU, 2008, p. 75). O autor trata também do co-enunciador como aquele 

“que enuncia a partir das indicações cuja rede total constitui o texto da obra [...] 

[porque] a história [isto é, o sentido do texto] que conta só surge através de sua 

decifração por um leitor” (MAINGUENEAU, 1996, p. 32).   

Como se constata, o ethos retórico não abarca o sentido desenvolvido pela 

Análise do Discurso, ou seja, o ethos efetivo, porque, este se tornou parte 

constitutiva da cena de enunciação.  

Para Maingueneau ainda há um desmembramento a fazer na cena de 

enunciação. 

A “cena de enunciação” integra de fato três cenas, que proponho chamar de 
“cena englobante”, “cena genérica” e “cenografia”. A cena englobante 
corresponde ao tipo de discurso; ela confere ao discurso seu estatuto 
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pragmático: literário, religioso, filosófico [...] A cena genérica é a do contrato 
associado a um gênero, a uma “instituição discursiva”: o editorial, o sermão, 
o guia turístico, a visita médica [...] Quanto à cenografia, ela não é imposta 
pelo gênero, ela é construída pelo próprio texto: um sermão pode ser 
enunciado por meio de uma cenografia professoral, profética, etc. 
(MAINGUENEAU, 2008, p. 75). 

Alguns gêneros de discurso confinam as cenas de enunciação a um modelo 

preestabelecido, onde vigora apenas uma cena genérica fixa e englobante, como no 

caso das listas telefônicas e dos relatórios pré-formatados, onde se preenchem os 

espaços vazios. Outros gêneros, como o Sermão do Monte e o Relatório da 

UNESCO, em foco, suscitam cenografias que não se conformam a uma cena 

genérica fixa.  

Obviamente, o destaque dado pelo linguista recai sobre a cenografia, porque, 

longe de ser um quadro decorativo, a cenografia é o ato de inscrição da enunciação 

e a demonstração de seu desenvolvimento, em um espaço ainda não construído, 

relacionado a esse discurso. “Ela tem por função fazer passar a cena englobante e a 

cena genérica para o segundo plano” (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2006, p. 

96). Ademais, nos discursos estudados nesta pesquisa, constata-se que a 

cenografia é mobilizada com a intenção de captar o imaginário dos co-enunciadores, 

e ela se desenvolve plenamente nos textos estudados, ao mesmo tempo que 

controla seu próprio desenvolvimento, mantendo a distância em relação aos co-

enunciadores (leitores).  

Maingueneau (2008, p. 77) ainda acrescenta que na cenografia “a figura do 

enunciador, o fiador e a figura correlativa do co-enunciador são associadas a uma 

cronografia (um momento) e a uma topografia (um lugar) das quais supostamente o 

discurso surge”, ou seja, três pólos são indissociáveis: 

a determinação da identidade dos parceiros da enunciação [...], a definição 
de um conjunto de lugares [...] e momentos de enunciação [...] a partir dos 
quais o discurso pretende ser proferido, de maneira a  fundir seu direito à 
fala em uma perspectiva de ação determinada sobre outrem 
(CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2006, p. 96).  

Em conclusão, o ethos ampliado pelo linguista francês em seu conceito, 

oferece várias noções pelas quais é possível analisar o ethos efetivo no texto. 

Maingueneau (2000) utiliza o conceito de “enunciado” como o valor de frase inscrita 

num contexto particular. Para ele, “enunciador” equivale ao “locutor” da Retórica, 



115 
 

 
 

aquele a quem se outorga uma posição institucional no discurso, que marca sua 

relação com o saber e faz uso da palavra. Em oposição ao enunciador está o “co-

enunciador”, o tu de Benveniste, equivalendo ao “receptor” da Retórica, que não é 

passivo, mas exerce um papel ativo no processo discursivo.  

 

 

3.2  O ETHOS NO SERMÃO DO MONTE 

 

Jesus é a figura máxima e central da cristandade. Entretanto, não há 

nenhuma dúvida entre os estudiosos de que ele não deixou qualquer texto escrito. 

Seu uso de linguagem foi sempre relacionado à fala e na forma intencional de 

ensino. Marquis (citado por PRICE, 1990, p. 15) declarou que “a principal ocupação 

de Jesus foi o ensino”. Como a fala de Jesus teria chegado, então, à 

contemporaneidade, não fossem os relatos sobre ele? O consenso geral e 

reconhecidamente autoritativo aponta para os Evangelhos canônicos como a 

principal fonte de informação do Jesus histórico e de sua fala.  

O Sermão do Monte é um dos discursos de Jesus registrados por Mateus em 

seu evangelho, e se constitui em um compêndio preparado pelo autor, conforme se 

declarou no primeiro capítulo, com os objetivos também ali comentados.  

Curiosa e semelhantemente, guardadas as diferenças que devem ser 

consideradas entre aquele discurso e este, há o caso de Saussure dentro da própria 

Linguística, que faleceu prematuramente em 1913, não deixando qualquer nota de 

suas aulas e de sua teoria estruturalista. Coube a seus ex-alunos, liderados por Bally 

e Sechehaye, compilar e comparar as notas feitas durante as aulas, culminando na 

obra “Curso de Linguística Geral”, publicada em 1915, e ainda hoje leitura 

obrigatória para todos os estudantes e pesquisadores de linguística.  

Para efeito dos estudos linguísticos, a situação de ambos os discursos é 

semelhante, pois o princípio discursivo é o mesmo. Não se lê o discurso de Jesus, 

mas o de Mateus; não se lê o discurso de Saussure, mas o de Bally e Sechehaye. A 
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Mateus se dá o crédito da veracidade da fala de Jesus; aos ex-alunos de Saussure o 

crédito da veracidade de sua teoria estruturalista. Daí a importância de se validar o 

discurso, buscando entre outros objetos de estudo o ethos efetivo, como trata 

Maingueneau.   

Para ordenação da busca do ethos efetivo do Sermão do Monte, seguir-se-á 

pela teorização até aqui examinada, identificando cada um dos papéis da cena, que 

envolvem o Sermão, iniciando pelo autor, cuja intenção parece ser a de dirigir-se a 

um auditório conhecido, composto de, ao menos, judeus-cristãos  ou destinatários 

familiarizados com a doxa cristã. O que fica evidente, segundo Zeilinger (2008, p. 9), 

é que “a forte ancoragem da língua na Septuaginta, as expressões idiomáticas 

judaicas [...] e o conhecimento da observância judaica da Torá, apontam para autor 

e destinatários judeus-cristãos.” Em assim sendo, pode tratar-se de um auditório, 

que tem familiaridade com os valores do Antigo Testamento, mas que nesse 

momento se encontra despatriado, refugiado na Síria, ou na região ao norte da 

Galiléia (Mt 4.24,25).  

Se a datação do Evangelho coincidir razoavelmente com a época da 

destruição de Jerusalém, ocorrida no ano 70 d.C., tem-se como situação sócio-

histórica a proibição da entrada de judeus na cidade reerguida pelos romanos, sob 

pena de morte. Há evidências de que os judeus-cristãos fogem, antes mesmo do 

início da guerra, pela perseguição da própria comunidade judaica movida, 

inicialmente, contra o cristão Estevão, e depois contra todos os cristãos  – “E Saulo 

consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja 

em Jerusalém; e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da 

Judéia e Samaria.” (Atos 8.1) 

Outros eventos co-relacionados, e de mesma natureza, são registrados pelo 

historiador Lucas:  

Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a 
Estêvão se espalharam até à Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a 
ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que 
eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos 
gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. (Atos 11.19-20) 
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O provável auditório de Mateus se encaminhara tanto para o norte, quanto 

para a Transjordânia. E, em parte, se constitui numa comunidade de exilados que 

precisa ser fortalecida, ensinada, consolada e motivada, que agora vive em 

contextos e situações diferentes, distante da pátria. É preciso acrescentar a 

possibilidade de oposição da própria comunidade de  judeus-não cristãos, que a 

esta altura da história estão empenhados no fortalecimento de um judaísmo 

ortodoxo, diferente do judaísmo multi-partidário encontrado nos dias de Jesus. 

O autor não está preocupado em mostrar-se na narrativa. Ao contrário, quem 

está sob o foco da narrativa é a figura central de todo o Evangelho – Jesus. Para 

enfatizar a importância do personagem aos seus leitores, o autor o qualifica, logo na 

primeira frase do Evangelho: “livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho 

de Abraão.” (Mt 1.1), de modo a fornecer ou recordar a doxa, como subsídio para a 

composição de um ethos pré-discursivo.  

Em primeiro lugar, Jesus é identificado como o “Cristo”, tradução da palavra 

hebraica messias, que significa ungido. A unção, no Antigo Testamento, era a 

cerimônia de aprovação ou ordenação de alguém para uma função ou posição 

destacada. Sacerdotes, reis e profetas israelitas eram ungidos. Para maior ênfase do 

título de Jesus, Mateus se utiliza da declaração de Pedro, conhecido apóstolo de 

Jesus entre seus leitores, dizendo: “Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo” (Mt 16.16), 

para afirmar que Cristo é o ungido. Ferreira (2006, p. 167) esclarece:  

Cristo é utilizado de forma isolada para indicar o caráter de Jesus como o 
enviado de Deus (Mt 1.16-17). No período em que o evangelho foi escrito, 
havia a expectativa entre os judeus de que nos últimos tempos Deus 
enviasse seu ungido (FERREIRA, 2006, 167).  

No evangelho de Mateus, o título messiânico é unido ao nome de Jesus por 

quatro vezes, como parte de seu nome: “Jesus Cristo”. Quando se considera apenas 

o título messiânico – “Cristo”, ele surge no texto quatorze vezes, dividido entre as 

declarações de sua natureza messiânica, feitas pelo próprio Jesus ou por seus 

discípulos; no discurso escatológico de Jesus, diante da possibilidade de surgimento 

de falsos Cristos; da ridicularização que sofre das autoridades a partir de seu 

aprisionamento. Embora haja outras formas de tratamento para referir-se a Jesus 

Cristo, como, por exemplo, “filho de Deus” e “filho do homem”, Mateus se utiliza do 

nome “Jesus” cento e noventa e três vezes, em todas as situações de relato e 
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descreve as diversas formas de interação de Jesus com seu público. Há um 

significado nisso também, pela explicação que o autor confere a esse último nome, 

quando relata o sonho de José e a ordem recebida: “Ela dará à luz um filho e lhe 

porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles” (Mt 

1.21). 

Jesus é descedente de Davi, o primeiro rei da principal dinastia de Israel. O 

relato de Mateus, quando referente a Cristo, conecta-o a Davi e à nação de Israel; 

apresenta-o como rei dos judeus, segundo a interpretação dos sábios do Oriente (Mt 

2.2); como rei de Sião ao ser aclamado às portas de Jerusalém (Mt 21.5); como rei 

vindouro, o juiz de todos os habitantes da terra, no discurso escatológico (Mt 24, 25); 

como o sentenciado à morte por pregar o Reino dos céus e se insurgir contra a 

religiosidade judaica, sendo executado pelos romanos sob a acusação de sedição 

(Mt 27.37). 

O Jesus que Mateus apresenta é um profeta-mestre judeu cuja autoridade 
peculiar vem do fato de ser tanto o Filho de Deus como descendente direto 
do rei Davi, reunindo assim em sua pessoa todas as profecias messiânicas 
das escrituras judaicas (GABEL e WHEELER, 2003, p. 179). 

Jesus também é identificado como o filho de Abraão, o patriarca da nação 

israelita.  

A caracterização seguinte, ainda pelo narrador, “Filho de Abraão” (1.1), 
apresenta uma conexão mais ampla. Afinal, Jesus, o Cristo, antes de ser 
descendente de Davi o é de Abraão, como, nesse sentido, o é todo Israel. 
Se o título anterior vincula a vida e o destino de Jesus ao seu povo, este 
lembra a origem de Israel e sua missão. [...] “Filho de Abraão” indica, então, 
não a consanguinidade, mas o seguimento do exemplo (FERREIRA, 2006, 
168). 

Além da ascendência real, Mateus propõe a ascendência racial e, 

consequentemente, comunitária entre Jesus e os leitores do Evangelho, procurando 

mostrar que não há ruptura entre aquilo que foi prometido a Abraão e aquilo que 

Jesus incorpora. 

Antes ainda do Sermão do Monte, Mateus destaca a voz de João Batista (Mt 

3.1-12), cuja pregação atesta a chegada do Cristo, a inauguração dos últimos dias e 

a necessidade de arrependimento do público a quem se dirige, para recebê-lo e 

receber sua mensagem. O ethos de Jesus em João Batista é expresso de dois 

modos: “aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias 
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não sou digno de levar” (Mt 3.11b) e “Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que 

preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim?” (Mt 3.14). A seguir, por ocasião do 

batismo de Jesus, a voz de Deus é incorporada ao texto, como atestado da origem 

divina de Jesus e apresentação dele como o “Filho amado” (Mt 3.17). O relato 

prossegue, mostrando as tentações às quais Jesus é submetido no deserto (Mt 4.1-

11). Jesus trabalha com essas provocações rebatendo-as e vencendo-as com 

citações do Antigo Testamento, texto quase que certamente conhecido do público de 

Mateus.  

O quadro anterior ao Sermão do Monte se encerra com a descrição de 

diversos fatos, tais como: a) a mudança do domicílio de Jesus de Nazaré para 

Cafarnaum, como confirmação dos ditos proféticos do Antigo Testamento (Mt 4.12-

16); b) a pregação da doxa iniciada por João Batista e repetida por Jesus (Mt 3.2 e 

4.17); c) a incursão pela Galiléia, recrutando os primeiros discípulos, ensinando e 

socorrendo a população oprimida (Mt 4.18-25), de modo que o ethos de Jesus, 

atribuído pelas multidões, é retransmitido no relato, porque Mateus informa que 

[...] a sua fama correu por toda a Síria; trouxeram-lhe, então, todos os 
doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos: endemoninhados, 
lunáticos e paralíticos. E ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, 
Judéia e dalém do Jordão numerosas multidões o seguiam (Mt 4.24,25). 

Este é o público de Jesus naquela ocasião e lugar, conforme indica o relato 

de Mateus, para o qual se destinam os seus ensinos. Este público faz parte da cena 

enunciativa. Posteriormente, o autor do evangelho reúne e constrói o discurso com 

os ditos de Jesus, extraídos daquela e de outras ocasiões, na forma do discurso do 

Sermão do Monte, inserido em seu evangelho, procurando evocar em seus 

destinatários as impressões que dêem crédito ao personagem central do texto. 

Outrossim, essa parece ser a tônica de todos os escritos dos Evangelhos. 

Como a profecia [do Antigo Testamento], o evangelho nos confronta com a 
complexidade de dois níveis de ouvintes originais: os ouvintes das palavras 
de Jesus (discípulos, fariseus, [multidões] etc.) e a audiência dos 
evangelistas (as igrejas endereçadas). Alem do mais, os evangelhos 
apresentam o mesmo tipo de história escrita que nós encontramos na 
narrativa hebraica – a história escrita que é instruída por uma “visão 
religiosa da História” [...] (GREIDANUS, 2006, p. 317).  

De acordo com o modelo da comunicação esposado por Charaudeau (2006), 

caracterizado pelos espaços interno e externo, Mateus é o locutor, o parceiro 
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externo ao ato da enunciação; no espaço interno está Jesus, o sujeito comunicante, 

que toma posse da palavra e em quem se situa o projeto de fala. O outro parceiro, o 

interlocutor, é o grupo de discípulos e a multidão que se aproximam de Jesus 

quando ele se assenta e passa a ensiná-los. 

Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e, como se assentasse, 
aproximaram-se os seus discípulos; e ele passou a ensiná-los, 
dizendo: [...] (Mt 5.1,2).  
Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as 
multidões maravilhadas da sua doutrina; [...] (Mt 7.28). 

Mateus apresenta o discurso de Jesus a partir da informação prévia de que 

ele havia começado a ensinar nas sinagogas, pregar sobre o Reino dos céus e curar 

pessoas. “Consequentemente, ele é o principal pregador do Reino. Tudo o que ele 

diz e faz é guiado por esta proclamação inicial de que o Reino dos céus está 

próximo” (MATERA, 2003, p. 58). Com base nestas informações, os leitores do 

evangelho podem presumir que estas três atividades caracterizam o ministério 

messiânico de Jesus dirigido a Israel: ensinar, pregar e curar. Ao fazer qualquer 

outra coisa, Jesus estava vivenciando seu próprio ensino, numa lição prática do 

valor que esse ensino representava para Ele. Seus métodos de ensino são 

claramente didáticos, como o demonstram os relatos bíblicos, todos eles efetuados 

por outras pessoas, pelos quais evidenciam o ethos de Jesus. 

As cenas de enunciação do discurso de Mateus não constituem um modelo 

preestabelecido, onde vigora apenas uma cena genérica fixa e englobante. Pelo 

contrário, o Sermão do Monte suscita cenografias que não se conformam a uma 

cena genérica fixa. Estão presentes na narrativa: Jesus, os discípulos e as multidões 

anteriormente referidas. O local mencionado na narrativa é um monte ao qual Jesus 

sobe. Encontrando o lugar apropriado, se assenta. Duas imagens podem fazer 

sentido aos leitores de Mateus: a) assim como Moisés, líder israelita que subiu ao 

monte Sinai e recebeu a Lei sagrada pra os leitores, Jesus é aquele que traz a lei 

divina para os cristãos; b) Jesus se assenta, e esta é uma figura muito familiar aos 

leitores mateanos, relacionada aos mestres de Israel que se assentavam nas 

cerimônias religiosas nas sinagogas. Cristo é aquele que anunciará pela primeira 

vez seu evangelho, reivindicando para si a autoridade rabínica. 
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O Sermão anuncia as bem-aventuranças do Reino aos engajados (Mt 5.3-12). 

São aforismos, escritos na terceira pessoa do plural, com exceção do último – bem-

aventurados sois [...] (Mt 5.11,12). Cada bem-aventurança evoca uma situação de 

“ser” do cidadão do Reino, no tempo presente: os pobres de espírito, os que choram, 

os famintos e sedentos por justiça, os misericordiosos, os de coração puro, os 

promotores da paz e os perseguidos por causa da justiça. Para cada situação de 

“ser” há uma recompensa equivalente. As recompensas da primeira e da última 

bem-aventurança se situam no tempo presente (Mt 5.3,10). No tempo futuro 

encontram-se as recompensas das bem-aventuranças intermediárias (Mt 5.4-9). 

Utilizando-se desse recurso linguístico, o discurso mateano propõe aos seus leitores 

um cenário ideal de cidadania, pelo qual aqueles que nele estão inseridos, estão 

comprometidos com o Cristo e têm acesso aos benefícios desse comprometimento.     

Ao voltar-se para seus ouvintes no discurso, dirigindo-se a eles na segunda 

pessoa do plural, Jesus se refere à bem-aventurança de ser injuriado e perseguido 

por envolvimento com sua própria pessoa (Mt 5.11), na forma de ethos dito. Essa 

mudança efetivada por Mateus compara os ouvintes da instância do texto, que assim 

sofrem, com os profetas de antigamente, os quais o autor apresenta como 

estereótipos de pessoas fiéis e dignas de serem imitadas, e que são familiares aos 

destinatários do seu evangelho por conta do texto do Antigo Testamento que 

possuem e manipulam. 

O evangelho de Mateus é dirigido a leitores que tinham de estar, tal como 
ele, convencidos da autoridade do Antigo Testamento e que o praticavam 
segundo a leitura institucionalizada no mundo judaico pós-exílico, em que 
não somente passagens curtas, frases e locuções, mas até palavras 
isoladas, podiam ser retiradas de contexto e examinadas do ponto de vista 
de suas implicações proféticas. (GABEL e WHEELER, 2003, p. 179) 

O prólogo do Sermão visto até aqui exige uma justiça superior à dos escribas 

e fariseus (Mt 5.20), estereótipos de uma religiosidade nominal. As bem-

aventuranças são o prólogo do Sermão e servem para introduzir a figura de Jesus 

como aquele  

[...] que está numa relação única com Deus [...] Consequentemente, quando 
ensina aos seus discípulos o caminho para uma justiça maior, Jesus afirma 
as suas exigências morais (Mt 5.22,28,32,34,39,44) em confronto com as da 
lei (Mt 5.21,27,31,33,38,43). Contudo, ao exigir uma justiça maior, não 
destrói ou anula a lei, pois ele veio para cumprir a Lei e os Profetas, não 
para aboli-los (Mt 5.17) (MATERA, 2003, p. 59).   
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A partir de Mateus 5.13 e até perto de seu final (7.20), a enunciação do 

Sermão se volta para o eu / tu (vós), em que Mateus atribui a Jesus o tom do 

discurso, e reivindica o comprometimento dos leitores com os ditos de Cristo. 

A parte que abre o discurso (Mt 5.13-20) considerada como exórdio pela 

retórica, tem como função:  

[...] conquistar a atenção e a benevolência dos ouvintes, mediante uma 
auto-apresentação positiva, dissipar a desconfiança de que aqui estaria 
falando apenas uma pessoa qualquer, impor limites, desde o início, a 
opositores reais ou imaginários e expor o tema fundamental (ZEILINGER, 
2008, p. 22)  

Assim, iniciando pelo uso das metáforas do sal, da luz e da cidade edificada 

sobre um monte (5.13-16), pelas quais ilustra a conduta ética dos leitores, na vida 

pessoal, na interação entre si e na sociedade da qual participam, o discurso afirma e 

desperta o engajamento dos ouvintes no cenário, de modo a atuarem como 

diferentes em seu meio, promovendo mudanças e preservando os valores do Reino 

dos céus. Tanto a figura do sal, cujo sentido prático é influenciar o sabor e preservar 

os alimentos, quanto a figura da luz, que se destina aos lugares estratégicos para 

afastar a escuridão, bem como a da cidade construída no topo de uma montanha, 

que não pode ser escondida, são imagens que reforçam a idéia de cidadania e 

mudanças pessoais, sociais e religiosas.  

Ato contíguo ao comprometimento dos leitores, o Sermão demonstra a 

relação entre Jesus e o texto sagrado (Mt 5.17-19), isto é, o Antigo Testamento, 

altamente considerado pelos leitores judeus. Jesus não vem impor nova ordem 

mundial, mas ratificar o que já é conhecido e integrante da cultura daquelas 

pessoas. Zeilinger (2008, p. 23) comenta que “Jesus fala a respeito de si próprio e 

determina sua tarefa como cumprimento da Lei e dos Profetas. Ao mesmo tempo, 

ele se recusa a (possível) hipótese (parabolé) de querer suprimir as expressões 

veterotestamentárias da vontade de Deus”. A declaração de apego e cumprimento 

do texto sagrado fomenta a credibilidade da pessoa de Jesus, elimina a 

possibilidade de perversão de sua tarefa e ratifica o ethos prévio dos leitores acerca 

do texto sagrado, criando assim uma relação empática entre o personagem e os 

leitores.  
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Voltando-se para os leitores (Mt 5.20), o assunto do discurso é proposto a 

eles “sob a forma de uma declaração de superação. Sua idéia central é a “justiça” 

(dikaiosýne), que deve distinguir os ouvintes, a fim de que possam entrar no Reino 

dos Céus” (ZEILINGER, 2008, p. 23). Em suma, os leitores devem acompanhar 

Jesus em sua justiça, para entrar no Reino dos Céus. Jesus contrapõe no discurso 

seu conceito de justiça e o estereótipo farisaico de justiça. O fariseu representa o 

estereótipo de uma pessoa fingida, cuja atuação ética impõe um comportamento 

religioso e social aos outros, mas não a si mesma. 

Doravante, o tema da justiça percorrerá todo o corpus do Sermão. A primeira 

parte da argumentação tratará do exercício da justiça. Empregando seis antíteses,2 

Jesus utiliza uma fórmula comum em todas, ou seja, parte do conhecimento prévio 

dos leitores e retoma discursos anteriores, pela expressão “foi dito”, para ampliá-los 

ou modificá-los, utilizando a cláusula “eu, porém, vos digo [...]”. Será a retomada do 

sentido original da Lei e dos Profetas, à qual os leitores são chamados a fazer para 

serem cidadãos do Reino.  

A primeira antítese (Mt 5.21-26), “dá uma escovadela a contrapelo no quinto 

mandamento, o qual está a serviço da proteção da vida humana” (ZEILINGER, 2008, 

p. 103), e contrapõe-se à caracterização de assassínio como um ato exclusivamente 

físico, afirmando que a rejeição e a ira contra o próximo, nutridas pelo indivíduo, 

também são consideradas assassínio e dignas da reprovação divina. Para exercício 

da justiça indicada pelo Sermão, requer-se a reconciliação e acordo entre as partes.  

A segunda antítese (Mt 5.27-30), seguindo o espírito da primeira, contrapõe-

se à prática corrente entre os rabinos de caracterizar o adultério como ato 

exclusivamente físico, afirmando que o olhar concupiscente e a imaginação a serviço 

da imoralidade são condenáveis e desrespeitosos a Deus. Utilizando-se de figuras 

de linguagem – arrancar um olho ou uma das mãos, Jesus estabelece a abnegação 

moral como exercício da justiça, a fim de que se veja “no outro não o ser sexual 

                                                 
2 A antítese não seria o termo mais apropriado para definir a contraposição proposta pelo Sermão à 
Lei, porque invalida a declaração discursiva anterior que propõe “cumprir a Lei”. Tasker (1991, p. 51) 
comenta: “Seis vezes nesta passagem Jesus parece estar firmando seus próprios pronunciamentos 
em antítese ao que havia sido previamente dito, em cada caso o que vem antes consiste numa 
citação da lei mosaica ou pelo menos a inclui. Se houvesse, entretanto, qualquer antítese real entre o 
que a lei afirmava e suas implicações mais plenas apontadas por Jesus, as afirmações dos versos 
17-19 seriam incompreensíveis.”  
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cobiçado, mas o ser humano em sua intocável dignidade” (ZEILINGER, 2008, p. 

118). 

A terceira antítese (Mt 5.31,32), caminhando na direção oposta à cobiça, 

contra-ataca o repúdio conjugal e a desagregação familiar por qualquer motivo, por 

meio de carta de divórcio, reafirmando os princípios da Lei mosaica (Deuteronômio 

24.1-4). 

A quarta antítese (Mt 5.33-37), em consonância com o propósito inicial, 

contrapõe-se à prática do juramento falso como ensinada pelos fariseus,3 proibindo 

os juramentos frívolos baseados em estereótipos do cotidiano. A verdadeira 

implicação da Lei para os leitores é o dever de cumprir suas promessas e serem 

pessoas de palavra (STOTT, 1981, p. 99). Utilizando-se da repetição (“sim, sim, não, 

não”) como forma enfática de declaração, o Sermão condena o perjúrio e 

encomenda a veracidade absoluta dos leitores. 

A quinta antítese (Mt 5.38-42) dirige-se às reações do cidadão do Reino 

diante de atos de violência ou imposições que venha a sofrer. A prática condenada é 

o uso da fórmula jus talionis, ou seja, a vingança pelas próprias mãos e a 

intolerância. Ao contrário, o leitor é desafiado a resistir pacificamente à violência. Luz 

(2001, p. 412,413, tradução nossa) comenta: 

Estes logia contêm certa dose de provocação deliberada. Tratam de causar 
estranheza, de sacudir, de protestar simbolicamente contra o círculo de 
violência. [...] São expressão de um protesto contra qualquer tipo de espiral 
da violência desumanizadora. 

A sexta e última antítese (Mt 5.43-47), o ponto culminante dos seis textos, 

contrapõe as relações de amor (ao próximo) e ódio (ao inimigo), com o amor 

especialmente pelos inimigos, em verdadeira imitação a Deus, que “faz nascer o seu 

sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos” (Mt 5.45). 

                                                 
3 O assunto é retomado por Mateus em 23.16-22. Stott (1981, p. 97) comenta: “[...] os fariseus 
casuístas [...] argumentavam que o que a lei realmente proibia não era tomar o nome do Senhor em 
vão, mas tomar o nome do Senhor em vão. [...] Por isso fizeram listas de quais fórmulas eram 
permissíveis, e acrescentaram que apenas aquelas fórmulas que incluíam o nome de Deus tornavam 
o voto obrigatório.” Ou seja, ninguém precisaria empenhar sua palavra onde o nome de Deus não 
estivesse realmente envolvido.    
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A segunda parte da argumentação do Sermão tratará do exercício da justiça 

perante Deus. Se as “antíteses” buscam reinterpretar a Lei mosaica em relação às 

interpretações contemporâneas ao evangelho de Mateus, doravante as instruções 

são sapienciais. Os temas abordados são: a esmola (6.1-4), a oração (6.5-8), a 

oração modelo (6.9-15), o jejum (6.16-18) e a solicitude da vida (6.19-34).  

Em contraste com o procedimento farisaico, os leitores do Sermão devem, à 

luz da verdadeira intencionalidade e postura exigidas no primeiro argumento, 

repensar a forma de exercer sua atividade pública, especialmente no tocante à sua 

ação religiosa, abstendo-se de esmolar, orar e jejuar com o intento de receber 

reconhecimento e louvor de seus pares. A verdadeira espiritualidade está em viver 

como cidadão do Reino, aguardando a recompensa do Pai (6.3,6,18).  

A oração modelo, conhecida como “O Pai nosso” e que, no texto paralelo de 

Lucas, é ensinada a partir de um pedido dos discípulos (Lucas 11.1), localiza-se em 

lugar privilegiado do capítulo 6 de Mateus, como cena discursiva que estimula os 

leitores ao uso da precisão argumentativa diante de Deus, completamente distinta 

da idéia de “hipocrisia farisaica” e “vãs repetições pagãs”. O adendo à oração 

(6.14,15) mostra a necessidade de coerência dos leitores quanto ao que pedem, ou 

seja, se aspiram por perdão, devem perdoar. 

O capítulo 6 se encerra com a solicitude pela vida ou, em outras palavras, o 

modo como os leitores devem olhar o mundo, as riquezas e o futuro. São colocadas 

duas oposições diante dos leitores: dois tesouros (na terra e no céu, 6.19-21), duas 

visões de mundo (luz e trevas, 6.22,23), dois senhores (Deus e as riquezas, 6.24) e 

duas preocupações (a sobrevivência e o cuidado divino, 6.25-34). Figuras de 

linguagem ajudam na argumentação mateana a favor do Reino dos Céus: o tesouro 

terrestre pode ser atacado pela traça, pela ferrugem e pelos ladrões; os olhos maus 

podem oferecer uma visão negativa do mundo, de modo a trazer males para a 

própria vida; a riqueza requer tal atenção daquele que a pensa possuir, que o 

impede de servir a Deus; as aves e os lírios do campo são contemplados pela 

providência divina, enquanto os ansiosos seres humanos se inquietam pela 

sobrevivência. Se são cidadãos do Reino, como propõe Mateus, sua verdadeira 

riqueza está nele, em todos os sentidos, e o mal de cada dia lhes basta. 
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A última parte da argumentação encontra-se no trecho de Mateus 7.1-20. 

Stott (1981, p. 182) salienta que esta parte do discurso “consiste de um grupo de 

parágrafos aparentemente isolados [...mas...] o fio de ligação que corre por todo o 

capítulo, embora de maneira solta, é a dos relacionamentos”. Rica em metáforas, 

esta unidade enfatiza: a) o auto-exame do cidadão do Reino antes de julgar e 

condenar os outros (7.1-5), pois a “medida” empregada no julgamento dos outros 

será aplicada com igual intensidade sobre ele. Assim, fará bem se retirar a “trave” 

(viga de sustentação) de seu próprio olho, antes de tentar remover o “argueiro” 

(cisco) do olho do próximo; b) a sensibilidade e a parcimônia no uso do sagrado 

(7.6), não desperdiçando com “cães” o que é santo, e com os “porcos” as “pérolas”, 

uma vez que podem desprezar o discurso e reagir com violência; c) a confiança em 

buscar, pedir e bater, porque, se os seres humanos maus jamais enganam seus 

filhos com “pedra” em lugar de “pão”, ou “cobra” em lugar de “peixe”, quanto mais 

“vosso Pai”...; d) a Regra Áurea (7.12), do fazer aos outros, o que se quer receber 

deles; e) a adoção da contracultura da “porta estreita” (7.13,14), explicitada por todo 

o Sermão; f) a cautela diante dos falsos profetas (7.15-20), “lobos” disfarçados de 

“ovelhas”, “árvores más” que produzem “frutos maus”, e pelos quais podem ser 

identificados. 

Ao concluir o Sermão, Jesus reivindica sua identidade novamente. Ao 

prevenir seus ouvintes de que não basta chamá-lo de Senhor,4 mas é preciso fazer a 

vontade do Pai que está nos céus (7.21), ele aponta para o dia do juízo como a 

ocasião em que a religiosidade nominal, isto é, a teoria que não se consuma em 

prática, será identificada e reprovada (7.22,23). Por isso, é preciso “edificar a casa 

sobre a rocha”, aceitando os termos do Sermão como expressão do verdadeiro 

ensino (7.24-27). 

Mateus retoma a palavra (7.28,29) para encerrar o Sermão, relatando aos 

seus leitores a reação da multidão, postada no monte, e maravilhada (espantada, 

                                                 
4
 Dado que o título “Senhor” é reservado exatamente para o Cristo exaltado, é evidente que a 

narrativa de Mateus funciona em dois níveis. Como história, é o Jesus terreno que fala. Mas em 
termos da comunidade mateana, o Senhor ressuscitado está falando através do Jesus terreno. Assim 
o narrador mateano pressagia o papel e o status do Senhor exaltado nas palavras do Jesus terreno 
(MATERA, 2003, p. 60). 
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assombrada) com um ensino autoritativo sem igual. A conclusão do discurso propõe 

ethos efetivo aos leitores mateanos.  

 

 

3. 3  O ETHOS NO RELATÓRIO DA COMISSÃO INTERNACIONAL 

 

 

3.3.1  Considerações iniciais 

 

A UNESCO foi criada no dia 16 de novembro de 1945. Fruto de um ideal e de 

uma preocupação, sua constituição foi promulgada naquela data pelos estados-

membros da Organização das Nações Unidas. A presidente da Conferência Geral, 

Ellen Wilkinson, Ministro da Educação da Grã-Bretanha, leu pausadamente os 

termos de sua constituição perante as quarenta e quatro delegações presentes. É 

possível ver e ouvir aquele discurso, cuidadosamente registrado em vídeo.5   

Embora houvesse iniciativas anteriores, como o Comitê Internacional de 

Cooperação Intelectual, sediado em Genebra (1922-1946), seu braço executivo o 

Instituto Internacional de Cooperação Intelectual, sediado em Paris (1925-1946), e a 

Agência Internacional de Educação, sediada também em Genebra, desde 1925, até 

ser absorvida pela UNESCO em 1968, a segunda guerra mundial foi o fator 

determinante para se criar uma organização que incorporasse “uma genuína cultura 

de paz”. Em seu espírito, esta nova organização deveria estabelecer “a 

‘solidariedade intelectual e moral da humanidade’ e, desta maneira, impedir que se 

desencadeie uma nova guerra mundial” (UNESCO, 2009).6 

 

                                                 
5 Disponível em http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&id_page 
=33&id_film=15, acessado em setembro de 2009. 
6 http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=6207&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION= 201.html, 
acessado em setembro de 2009. 
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A figura de Wilkinson é portadora do ethos 

prévio, presente na memória de seus ouvintes, 

que carrega uma imagem da nação que começa 

a se levantar dos destroços, e se coloca como 

uma das líderes mundiais, ansiosa por tratar das 

feridas profundas produzidas pela guerra. É 

preciso assegurar que a indignidade do conflito 

não descaracterize ou destrua a dignidade 

humana. O discurso, mais significativo na mente européia do que nos outros 

continentes, por causa das atrocidades vividas in loco, abre o caminho para o 

estabelecimento dessa organização educacional, científica e cultural – a UNESCO. 

As intenções iniciais de criação da UNESCO não impedem, no entanto, cerca 

de 150 guerras, nacionais ou internacionais, desde então. Porém, ela se torna voz e 

corporalidade de um movimento internacional, ao assumir o tom discursivo em favor 

da igualdade de direitos humanos e do desenvolvimento de uma sociedade 

educacional, científica e cultural, que se constrói ao longo da vida. 

O relatório intitulado “Aprender a Ser”, de 1972, resultado dos trabalhos da 

Comissão Internacional para o Desenvolvimento da Educação, presidida por Edgar 

Faure, vem a ser o documento norteador de toda a proposição educacional 

internacional da UNESCO para o mundo dos anos 1970.  

Ao comentar o critério do relatório, Werneck (2007) se reporta aos membros 

da comissão como qualificados e dignos de crédito, dado seu envolvimento com a 

educação. O próprio Faure é de grande participação naquele universo, pois chega a 

ocupar os cargos de Primeiro Ministro e Ministro da Educação da França. Procura-se 

oferecer ao mundo uma proposta carregada de credibilidade porque, até então, não 

havia um inventário definindo a educação contemporânea de acordo com uma 

concepção tão global, tendo em vista a educação do futuro. 

À época do relatório Faure (1972), a situação educacional européia está 

sendo confrontada, e os reflexos estão presentes em todo o mundo. Fatos recentes, 

como a tomada da Sorbonne e a insatisfação da juventude com os sistemas de 

ensino, seus modelos e métodos, começando pela França e contemporaneamente 

Figura 2 - Ellen Wilkinson, Ministro da Educação 
do Reino Unido e Presidente da Conferência 
Preparatória para criação da UNESCO 
(16/11/1945). 
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nos Estados Unidos, demonstram a necessidade de produção de um discurso 

inovador, confrontador e propositor de uma nova cidadania. Faure (1982, xix) afirma:  

Onde quer que encontremos um sistema educacional tradicional que se 
manteve no tempo, e geralmente pensou não precisar mais do que alguns 
melhorias secundárias ocasionais, alguns ajustes automáticos, há uma 
avalanche de críticas e sugestões que frequentemente o questionam em 
sua totalidade (tradução nossa).  

O trabalho daquela Comissão baseia-se em quatro pressupostos: 1) a 

comunidade mundial tem aspirações, problemas e tendências comuns, apesar das 

diferenças étnicas e culturais entre nações e povos; 2) a convicção na democracia, 

para a qual a educação deve ser posta como a pedra angular; 3) o alvo do 

desenvolvimento deve ser a plena formação de cada indivíduo; 4) para se moldar um 

ser humano completamente, é fundamental a educação ao longo da vida. (UNESCO, 

1982, p. v,vi) 

A Comissão liderada por Faure ainda identifica várias características e 

tendências novas, comuns à maioria dos sistemas educacionais, resultantes do 

progresso obtido, como também situações difíceis, becos sem saída, às quais esses 

sistemas educacionais parecem tê-las conduzido. O relatório aponta para as falhas 

na educação como grandes sombras que cobrem o mundo, que multiplicam as 

diferenças entre as nações, que criam disparidades econômicas ou as tornam mais 

graves. Denuncia a migração das mentes privilegiadas geradas nos países menos 

favorecidos para os países desenvolvidos como uma ação que retém as diferenças e 

promove a manutenção do subdesenvolvimento. Contudo, procura promover um 

discurso esperançoso ao indicar benefícios que podem advir do progresso científico 

e das novas tecnologias. A Comissão leva em alta conta a relação entre educação e 

sociedade (segundo a noção de paidéia),7 e a educação como um reflexo da 

sociedade, assim como um fator de mudança social. Como afirma Deleon, secretário 

da comissão Faure (1996, p. 1): 

“Educação ao longo da vida” e “sociedade de aprendizagem” eram duas 
idéias fundamentais do relatório [de 1972]. A primeira era considerada como 

                                                 
7 Na sua abrangência, o conceito de paideia não designa unicamente a técnica própria para, desde 
cedo, preparar a criança para a vida adulta. A ampliação do conceito fez com que ele passasse 
também a designar o resultado do processo educativo que se prolonga por toda vida, muito para além 
dos anos escolares. A Paideia, vem por isso a significar "cultura entendida no sentido perfectivo que a 
palavra tem hoje entre nós: o estado de um espírito plenamente desenvolvido, tendo desabrochado 
todas as suas virtualidades, o do homem tornado verdadeiramente homem" (Marrou, 1966: 158). 
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a pedra angular das políticas educacionais; a segunda como uma direção 
estratégia para comprometimento da sociedade como um todo à educação. 
Essa abordagem foi baseada na idéia de osmose entre educação e 
sociedade e buscou esclarecer várias concepções errôneas, como: a idéia 
da educação como um “subsistema de sociedade”; a instrução como uma 
ferramenta para resolver todos os problemas individuais e sociais; a 
compartimentalização da vida entre “tempo de aprender” e “tempo de viver”. 

Consequentemente, a Comissão chega ao conceito da “cidade educadora”, 

baseando-se na noção de paideia, onde todos os setores são agentes educadores e 

não somente a escola.  

É por isso que a cidade, sob os princípios de Cidade Educadora, pode se 
transformar em um lugar de encontro para viver uma cidadania solidária e 
desenvolver o ethos comunitário. A vida humana e a cidade não precisam 
continuar vivendo uma crise civilizatória; um processo de desumanização no 
qual, cada vez mais, as pessoas, as relações humanas e todo o processo 
de convivência social passam a sofrer e a revelar a crise mais profunda da 
civilização contemporânea. (PAETZOLD, 2006, p. 11 grifo do autor) 

Os efeitos desse discurso são notados duas décadas depois da aprovação do 

relatório Faure, evidenciando o impacto de seu ethos discursivo na sociedade.8 

Neste sentido, o interesse pelo relatório de Edgar Faure justifica-se pela busca do 

ethos pré-discursivo que colabora no relatório Jacques Delors de 1996. 

 

3.3.2  O relatório Jacques Delors 

 

O relatório de Edgar Faure surgiu após a ocorrência dos fortes movimentos 

estudantis ocorridos em vários países, no final da década de 1960, e foi proposto 

como resposta da UNESCO a esses movimentos, com o propósito de definir  

                                                 
8 Gadotti (2006, p. 133) comenta: “A julgar pelos que defendem o conceito e a prática da “cidade 
educadora”, a resposta é sim. Esse conceito consolidou-se no início da década de 90, em Barcelona, 
na Espanha, onde se realizou o primeiro Congresso Internacional das Cidades Educadoras. Esse 
Congresso aprovou uma Carta de princípios básicos que caracterizam uma cidade que educa. Várias 
cidades brasileiras são membros da Associação Internacional de Cidades Educadoras: Belo 
Horizonte (MG), Caxias do Sul (RS), Cuiabá (MT), Pilar (PB), Porto Alegre (RS), Piracicaba (SP), 
Alvorada (RS) e Campo Novo do Parecis (MT). Foi Porto Alegre, onde nasceu o “Fórum Social 
Mundial”, que deu a partida, integrando desde o ano 2001, o “Movimento das Cidades Educadoras”, 
iniciando uma nova caminhada nessa associação. É a cidade como espaço de cultura educando a 
escola e todos os seus espaços e a escola, como palco do espetáculo da vida, educando a cidade 
numa troca de saberes e de competências.” Em 2008, São Paulo sediou esse movimento. 
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[...] “novas finalidades atribuídas à educação, como conseqüência da rápida 
transformação do conhecimento e das sociedades, das exigências do 
desenvolvimento, das aspirações do indivíduo e os imperativos da 
compreensão internacional e da paz” [...] [e] formular “sugestões quanto aos 
meios intelectuais, humanos e financeiros a serem acionados, para atingir 
os objetivos que se tinha fixado”. Surgido em 1972 e intitulado Aprender a 
Ser, o relatório desta Comissão teve o grande mérito de lançar o conceito 
de educação permanente, numa altura em que os sistemas educativos 
tradicionais eram postos em questão. (DELORS et al. 2001, 268-269).  

Em prosseguimento ao trabalho iniciado, a UNESCO se antecipa ao século 

XXI e, em caráter prospectivo, resolve “convocar uma comissão internacional 

encarregada de refletir sobre educar e aprender para o século XXI” (DELORS et al. 

2001, 268).  

O encargo atribuído pela UNESCO à Comissão de notáveis nos anos de 1993 

a 1996, presidida pelo estadista Jacques Delors, segue o mesmo ethos da Comissão 

Faure, ou seja, confere aos seus membros as credenciais de competência, não 

necessariamente pelos serviços prestados à UNESCO, mas prestados em suas 

próprias nações de origem no campo da Educação. Assim, a UNESCO delega voz e 

corporalidade à Comissão, para que ela passe a ser a locutora do discurso, 

enquanto as nações-membros são as alocutárias. 

É importante, antes mesmo de buscar o ethos efetivo do “aprender a ser” do 

Relatório, observar seu Prefácio e como a Comissão se pronuncia, no que diz 

respeito ao ethos discursivo.  

Sob a alegação de que tem a responsabilidade de produzir um documento 

sobre a educação para o século XXI, a Comissão Delors faz sua introdução 

discursiva afirmando sua fé no papel essencial da educação no desenvolvimento 

continuado, tanto das pessoas como das sociedades, desejando “compartilhar esta 

convicção com o maior número de pessoas, porque, a seu ver não há caminho 

milagroso para fazer recuar a pobreza, a exclusão social, as incompreensões, as 

opressões, as guerras [...]” A Comissão declara uma preocupação centrada na 

educação das crianças e adolescentes, porque essa educação é “um grito de amor à 

infância e à juventude”, e esses grupos devem ser assumidos no espaço educativo, 

na família, na comunidade de base e na nação (2001, p. 11. grifos nossos) 

Utilizando-se de elementos da doxa compartilhada por todos, o Relatório declara sua 
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empatia para com a situação vivida pelos leitores e evoca sua confiança para o que 

vem a seguir.  

Como nova cena enunciativa, o prólogo avalia o passado recente, apontando 

para o desencanto do final do século XX em oposição às esperanças surgidas logo 

após o final da segunda guerra mundial. A constatação de que tanto as 

desigualdades entre os povos persistem, quanto a sensação de impotência diante 

do panorama econômico e social vivido pelos povos no último quarto de século, 

obrigam: a) a retomada do “capital natural”, o capital humano; b) a busca de um 

mundo melhor para um desenvolvimento humano sustentável; c) a compreensão 

mútua entre os povos para uma democracia concreta. O discurso remete à instância 

de um voto de confiança no trabalho da Comissão, mas que deve, afinal, ser 

empreendido por todos. 

Utilizando-se de metáforas, a Comissão fala dos embates e da missão: a) 

muitos estão sofrendo vertigens, por não saberem tratar simultaneamente da 

cidadania mundial e local; b) a educação deve se preparar para assumir a sociedade 

mundial, que virá à vida mediante um parto doloroso; c) a missão da educação é 

levar todos os cidadãos a frutificar talentos e potencialidades na sociedade mundial; 

d) é preciso propor uma saída para uma sociedade que hesita entre fugir para frente, 

ou recuar. O discurso se desenvolve no espírito de um ethos profético, com a 

proposta de um processo redentor, como se lê mais adiante: 

Tudo nos leva, pois, a dar novo valor à dimensão ética e cultural da 
educação e, desse modo, a dar efetivamente a cada um, os meios de 
compreender o outro, na sua especificidade, e de compreender o mundo na 
sua marcha caótica para uma certa unidade. Mas antes, é preciso começar 
por se conhecer a si próprio, numa espécie de viagem interior guiada pelo 
conhecimento, pela meditação e pelo exercício da autocrítica. 

Esta mensagem deve orientar qualquer reflexão sobre educação, em 
conexão com o desenvolvimento e o aprofundamento da cooperação 
internacional, no âmbito da qual se alcançarão as soluções aqui propostas 
(UNESCO, 2001, p. 16.grifo nosso) 

O prólogo do relatório Delors (2001, p. 18) faz referências ao relatório Faure, 

reforçando o discurso sobre o valor da educação ao longo da vida, mas quase 



133 
 

 
 

ignorando o discurso sobre a sociedade educativa, ou imaginando-a somente como 

“uma sociedade em que cada um seja, alternadamente, professor e aluno”.9  

O relatório elege quatro pilares da educação como seu foco para a educação 

ao longo da vida e justifica-se, afirmando que “nada pode substituir o sistema formal 

de educação, que nos inicia nos vários domínios das disciplinas cognitivas. Nada 

substitui a relação de autoridade mas também de diálogo entre professor e aluno” 

(DELORS et al., 2001, p. 19) . 

A despeito de reconhecer que aprender a ser, objeto do relatório Faure, reúne 

os outros pilares da educação, o relatório da Comissão elege, como sua própria 

utopia, o aprender a viver juntos (2001, p. 19).  

Sim, a Comissão sonha com uma educação capaz de fazer surgir este 
espírito novo. Contudo, não esquece os três outros sustentáculos da 
educação que fornecem, de algum modo, os elementos básicos para 
aprender a viver juntos (DELORS et al., 2001, p. 20-21).  

Enfim, toda a mensagem da Comissão Delors se deslocará daquela anterior 

que propõe uma sociedade educativa institucionalizada, para uma sociedade 

educativa a partir dos indivíduos, que se transformam e são agentes 

transformadores, pelo procedimento de aprenderem a viver juntos. 

  

                                                 
9 Em todo o relatório Delors a “sociedade educativa” é citada apenas sete vezes. Aparentemente, o 
conceito é entendido como uma “outra utopia” (2001, p. 20). Há vários sentidos para “utopia”, sendo 
interessante, em outra ocasião, investigar o ethos do discurso de 1972 sobre o discurso de 1996. O 
verbete utopia significa: “1) Qualquer descrição imaginativa de uma sociedade ideal, fundamentada 
em leis justas e em instituições político-econômicas verdadeiramente comprometidas com o bem-
estar da coletividade; 2) Derivação: por extensão de sentido: projeto de natureza irrealizável; idéia 
generosa, porém impraticável; quimera, fantasia; 3) Rubrica: filosofia, política, sociologia: no 
marxismo, modelo abstrato e imaginário de sociedade ideal, concebido como crítica à organização 
social existente, porém inexeqüível por não estar vinculado às condições políticas e econômicas da 
realidade concreta. Obs.: cf. socialismo utópico; 4) Rubrica: filosofia, política, sociologia: em 
sociólogos como Karl Mannheim (1893-1947) ou filósofos como Ernst Bloch (1885-1977), projeto 
alternativo de organização social capaz de indicar potencialidades realizáveis e concretas em uma 
determinada ordem política constituída, contribuindo desta maneira para sua transformação.” 
(HOUAISS, 2002). 
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3.3.3  Os quatro pilares da educação 

 

A Comissão inicia a Segunda Parte do Relatório, intitulada “Princípios”, com o 

propósito de demonstrar sobre quais fundamentos a educação deve estar apoiada 

para a tarefa que o século XXI lhe submete. Nos capítulos anteriores do Relatório, a 

Comissão procurou demonstrar conhecimento da situação mundial que se vive 

atualmente. O ethos mostrado é o da capacidade de avaliar corretamente a situação 

do mundo e de encontrar soluções que possam melhorar as condições da população 

mundial, a partir da boa vontade dos estados-membros da UNESCO, os primeiros 

leitores e depois os respectivos governos. Para que haja precisão nas declarações 

da Comissão, seus membros são municiados com informações de eventos mundiais 

e estatísticas das diferentes partes do mundo. 

Com autoridade assim reivindicada, a Comissão introduz os quatro pilares 

com a declaração de que a educação “deve transmitir, de fato, de forma maciça e 

eficaz, cada vez mais saberes e saber-fazer evolutivos, adaptados à civilização 

cognitiva, pois são as bases das competências do futuro.” (DELORS et al. 2001, p. 

89). Ao mesmo tempo, insiste em obrigar a educação a dar referências às pessoas 

do que é saber para o desenvolvimento de projetos individuais e coletivos, e do que 

é saber efêmero, saber massificado. Para tanto, comparada à navegação por 

instrumentos, “à educação cabe fornecer, de algum modo, os mapas de um mundo 

complexo e constantemente agitado e, ao mesmo tempo, a bússola que permita 

navegar através dele” (DELORS et al. 2001, p. 89). A cena enunciativa encaminha a 

proposta de que o leitor deve buscar a educação e selecionar saberes para 

atualizar-se e, assim, adaptar-se ao mundo.   

Aparentemente a educação é a personagem distante do leitor comum, que 

pouco pode fazer para mudar o mundo. O poder das mudanças se encontra nas 

mãos do “ensino estruturado”, que surge como a figura que detém o poder de aplicar 

os quatro pilares na educação. Trata-se de uma referência a quem tem o poder de 

manejar esse ensino estruturado, formal, ou seja, os órgãos de educação dos 

países-membros da UNESCO. A intenção das mudanças é a experiência global ao 

longo da vida, com o domínio do conhecimento cognitivo e prático, por todos os 
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indivíduos, tanto no aspecto pessoal quanto na sociedade. Há na mensagem da 

Comissão o enfoque sobre a realização da pessoa, com a utilização dos verbos 

descobrir, reanimar e fortalecer o potencial criativo. 

O primeiro pilar – aprender a conhecer, ou aprender a aprender, consiste no 

domínio dos instrumentos do conhecimento, de modo que ao final o indivíduo tenha 

prazer de compreender, de conhecer e de descobrir por meio da compreensão do 

mundo e do desenvolvimento de capacidades profissionais, para se comunicar com 

o mundo. A competência da educação será aumentar os saberes do indivíduo para 

fazê-lo apto a compreender o ambiente, ter sua curiosidade intelectual despertada, 

ter seu senso crítico estimulado e a compreensão do mundo real pela autonomia. 

Todo este procedimento está ligado ao mundo do trabalho. 

O segundo pilar – aprender a fazer, ligado estreitamente à formação 

profissional, traz a mensagem de que caberá à educação humanizar o indivíduo 

situado no mundo do trabalho, oferecendo-lhe muito mais do que a competência 

para manusear equipamentos e papéis. Em verdade, o indivíduo deve ser preparado 

para integrar a comunidade profissional, com competências de comunicação, 

trabalho em equipe, resolução de conflitos, enfim, qualidades humanas, 

comportamentos desenvolvidos à parte do conhecimento técnico específico. 

O terceiro pilar – aprender a viver juntos, aprender a viver com outros, é 

considerado o mais importante pela Comissão, como já se discutiu anteriormente. A 

mensagem de tolerância e convivência em um ambiente de pluralismo de idéias é a 

ênfase do discurso. A educação é a personagem central para informar as diferenças 

e conscientizar a todos da interdependência. Iniciando com a descoberta 

progressiva do outro, a educação deve promover a caminhada, ao longo da vida, por 

meio de projetos cada vez mais comuns a todos. Somente se conhece o outro 

quando se conhece a si mesmo.  

O quarto pilar – aprender a ser, que reconhecidamente reúne os outros 

pilares, segundo a própria Comissão, atribui à educação a contribuição para o 

desenvolvimento completo do indivíduo, ou seja, sua autonomia como ser pensante, 

reflexivo, crítico, talentoso, imaginativo, criativo e dono de seu próprio destino. A 
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educação principia como uma viagem ao interior do indivíduo com vistas à 

maturação da personalidade para avançar para uma construção social interativa. 

 

 

3.4  OUTRAS CONSIDERAÇÕES 

 

Ao comentar sobre os agentes da interpretação da palavra de Deus, Orlandi 

entende que, no cristianismo, enquanto religião institucional, constatada a assimetria 

dos planos temporal e espiritual em relação aos representantes e mediadores da 

religião, deve-se fazer exceção a Jesus Cristo, que “sendo o Deus que habitou entre 

os homens, não é nem representante [como se Deus falasse por ele] nem mediador 

[como a virgem ou os santos, na concepção católica]. Sua natureza é particular, pois 

embora seja a parte acessível de Deus, é o próprio Deus.” (ORLANDI, 1996, p. 246). 

Essa referência da autora acerca da pessoa transcendente-imanente de Jesus 

parece evidenciar a simetria dos planos, porque coloca Jesus entre as pessoas, 

exprimindo-se na linguagem do cotidiano, como representante e mediador da 

divindade em situação única, enquanto que o Sermão é a coletânea de sua fala. 

A linguagem escrita ou falada é a exposição de forma lógica do que é 

concebido no ato intelectual e instrumento de comunicação desse ato intelectual. 

Mateus expõe os ditos de Jesus de forma lógica. “Se o Sermão é ou não relevante 

para a vida moderna, só se pode julgar através de um detalhado exame do seu 

conteúdo. O que salta à vista é que, não importando como ele foi composto, forma 

um todo maravilhosamente coerente.” (STOTT, 1981, p. 11)    

Segundo Tasker (1991), “é no arranjo sistemático deste material conforme o 

assunto e não em estrita sequência cronológica que o valor instrutivo da obra deste 

evangelista é encontrado.” (TASKER, 1991, p. 14). O autor de Mateus é considerado 

por J. H. Ropes “homem muito preparado e de refinada capacidade literária [que] 

empreendeu a tarefa de providenciar para instrução dos cristãos um compêndio ou 

manual sistemático sobre os feitos e as palavras do Fundador da Igreja Cristã.” 

(ROPES citado por TASKER, 1991, p. 15).  
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Sob a perspectiva de arranjo sistemático e não cronológico, observa-se que o 

Sermão é estético em seu processo de criação e atende a objetivos que se 

incorporam ao restante do livro, porque a linguagem empregada em toda a obra 

pode ser classificada como apologética, litúrgica, eclesiástica, com o intuito de 

apresentar a realeza messiânica de Jesus. O Sermão não foge desse objetivo ao 

apresentar, na cena enunciativa, de forma estética e estruturada, o padrão real para 

os seguidores da fé cristã, com palavras carregadas de conteúdo e sentido 

ideológico e vivencial. 

No Sermão, Mateus trata de legitimar Jesus, o enunciador, com seu dizer, 

atribuindo-lhe uma posição institucional e marcando sua relação a um saber. O 

enunciador “não se manifesta somente como um papel e um estatuto, ele se deixa 

apreender também como uma voz e um corpo.” (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 

2006, p. 220). Seguindo a trilogia aristotélica – ethos, pathos e logos, Mateus 

confere credibilidade a Jesus tanto por suas virtudes morais quanto por sua 

capacidade de expressão e convencimento.  

Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as 
multidões maravilhadas da sua doutrina; porque ele as ensinava 
como quem tem autoridade e não como os escribas. (Mt 7:28-29) 

O contexto imediato do Sermão mostra o relato da fama alcançada por Jesus 

e de uma aproximação popular intensa: “E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia 

e dalém do Jordão numerosas multidões o seguiam.” (Mt 4:25). Como o texto é 

escrito vários anos depois da cena enunciativa do Sermão, o contexto mediato se 

incorpora na memória do locutor Mateus, identificando a oposição sofrida por Jesus 

até à morte. Como objeto de sua reflexão, o Sermão conta com linguagem que 

envolve questões futuras, como a perseguição a ser sofrida pelo grupo, ainda que 

isto não estivesse acontecendo à época em que Jesus subiu ao monte e passou a 

ensinar a seus discípulos. 

O prefácio do Relatório, ainda que seja um enunciado assinado por Delors 

(2001, p. 11-32), presidente da Comissão, atribui sua voz à própria Comissão, 

remetendo à tipologia do discurso político-educacional-pedagógico, autoritário e 

dissertativo, com a polissemia contida, o referente apagado pela relação de 

linguagem que se estabelece e o locutor como agente exclusivo, apagando também 
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sua relação com o interlocutor (Orlandi, 2007). Constata-se, nesse prefácio, uma 

introdução que remete o leitor aos desafios do futuro, para os quais a educação é 

um trunfo indispensável e um caminho a ser percorrido pelas futuras gerações das 

nações do mundo. Os objetivos propostos incluem a busca de consenso e medidas 

norteadoras básicas e eficazes para todos os países.  

A análise da situação mundial apontou para um desencanto propiciado pela 

desigualdade e desunião humanas, tanto nacional quanto internacionalmente, pelo 

desmoronamento da democracia e a necessidade de reinventá-la ou renová-la. As 

tensões foram apresentadas na forma de antíteses: o global e o local; o universal e o 

singular; a tradição e a modernidade; as soluções a curto e a longo prazo; a 

competição e a cooperação ou igualdade de oportunidades; o desenvolvimento dos 

conhecimentos e a capacidade de assimilação pelo homem; o espiritual e o material. 

Como proposição para um destino comum da humanidade, as dimensões ética e 

cultural da educação são fundamentais, como o fulcro de uma sociedade educativa 

onde se propaga a educação continuada, ao longo da vida, como ponto central 

dessa mesma sociedade.  

Os quatro pilares da educação – aprender a conhecer, aprender a fazer, 

aprender a conviver e aprender a ser – são pilares indispensáveis para a 

consecução desse objetivo. Para se atingir tais fundamentos é preciso rever o 

ensino de todos os níveis escolares, desenvolver a educação continuada, privilegiar 

o saber teórico e o profissional simultaneamente. Os atores principais da reforma 

educacional são a comunidade local, a partir da família, dos docentes e da escola; 

as autoridades governamentais; a comunidade internacional. A peroração de Delors 

recapitula as ações propostas, recomenda ações específicas e apela aos membros 

da UNESCO para uma colaboração, encerrando com uma aplicação da fábula de La 

Fontaine – o lavrador e seus filhos. 
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CAPÍTULO 4  

 

 

A INTERDISCURSIVIDADE: OS DISCURSOS NO DISCURSO 

 

 

O discurso não adquire sentido a não ser no 
interior de um universo de outros discursos, 
através do qual ele deve abrir um caminho. Para 
interpretar o menor enunciado, é preciso colocá-lo 
em relação com todos os tipos de outros, que se 
comentam, parodiam, citam [...] (MAINGUENEAU, 
2006, p. 172) 

 

4.1  AS FACES DA INTERDISCURSIVIDADE 

 

4.1.1  O discurso 

 

Como é sabido, a proposta de um novo objeto chamado "discurso" surgiu com 

Michel Pêcheux na França, em sua tese Analyse Automatique du Discours, em 

1969, na conjuntura política e intelectual daqueles idos, envolvendo a filosofia e a 

prática política da época. Sabe-se que os principais estudiosos da Análise do 

Discurso (AD) reuniram reflexões sobre o texto e a história, resultando daí uma 

análise textual que envolvia a Linguística (Saussure e a teoria linguística), o 

Materialismo Histórico (Marx e a teoria da sociedade) e a Psicanálise (Freud e a 

teoria do inconsciente), conforme proposta por Pêcheux. 

Ainda que a Análise do Discurso seja herdeira da Linguística, do Marxismo e 

da Psicanálise,  
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[...] não o é de modo servil e trabalha uma noção - a de discurso - que não 
se reduz ao objeto da Linguística, nem se deixa absorver pela Teoria 
Marxista e tampouco corresponde ao que teoriza a Psicanálise. Interroga a 
Linguística pela historicidade que ela deixa de lado, questiona o 
Materialismo perguntando pelo simbólico e se demarca da Psicanálise pelo 
modo como, considerando a historicidade, trabalha a ideologia como 
materialmente relacionada ao inconsciente sem ser absorvida por ele. 
(ORLANDI, 2007, p. 20) 

Segundo Orlandi, embora a língua tenha sua ordem própria, a AD introduz a 

noção de sujeito e de situação na análise da linguagem, enquanto que a Linguística 

dedica-se especialmente à língua, um sistema de signos e a parte social da 

linguagem, no dizer de Saussure. Na AD,  

[...] a história tem seu real afetado pelo simbólico (os fatos reclamam 
sentidos); [...] o sujeito de linguagem é descentrado, pois é afetado pelo real 
da língua e também pelo real da história, não tendo o controle sobre o modo 
como elas o afetam. Isso redunda em dizer que o sujeito discursivo funciona 
pelo inconsciente e pela ideologia. (ORLANDI, 2007, p. 20) 

Desse modo, e no dizer de Orlandi,   

[...] a Análise de Discurso visa a compreensão de como um objeto simbólico 
produz sentidos, como ele está investido de significância para e por sujeitos. 
Essa compreensão, por sua vez, implica em explicitar como o texto organiza 
os gestos de interpretação que relacionam sujeito e sentido. (ORLANDI, 
2007, p.26-27) 

Se até então, o estruturalismo havia conferido cientificidade aos estudos da 

linguagem, elementos como a fala, o sujeito, a ideologia, o social, a história, a 

semântica e outros aspectos excluídos pelo estruturalismo foram trazidos à tona 

para as discussões linguísticas. Surgiu a proposta de uma análise transfrástica e 

subjetiva da linguagem. A linguística da parole começou a ser estudada, 

reconhecendo-se a dualidade constitutiva da linguagem (língua/fala) e buscando-se 

uma compreensão do fenômeno da linguagem, ao mesmo tempo formal e 

atravessado por entradas subjetivas e sociais. 

Essa instância da linguagem é o discurso, o qual possibilita que sejam ligados 

os níveis linguístico e extralinguístico. O discurso não é a língua, o texto ou a fala, 

mas, para que este exista materialmente, necessita de elementos linguísticos. “O 
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discurso foi conceituado como a língua posta em funcionamento por sujeitos a que 

produzem sentidos numa dada sociedade.” (CARNEIRO, 2007) 1  

O discurso implica, portanto, numa exterioridade à língua porque atua no 

ambiente social e inclui elementos não linguísticos, presentes nos aspectos sociais e 

ideológicos que impregnam o sentido das palavras quando são pronunciadas. 

Foucault problematizou sobre as descontinuidades da ciência histórica e sua 

dispersão, resultando assim na abertura do conceito de formação discursiva, ao qual 

se voltará mais adiante: a) na discussão entre os saberes e os (micros) poderes; b) 

na preocupação com a questão da leitura, da interpretação e da memória discursiva. 

Ao comentar sobre o conceito de discurso em Foucault, Sargentini (2006, 

p.181), identifica-o como  

[...] um conjunto de enunciados que ocorrem como performances verbais 
em função enunciativa [...] práticas (discursivas). Assim, amparado por esse 
modo de analisar os enunciados, considerando-os instáveis, reconhece-os 
como objeto de luta, regulados por uma ordem do dizível, definida no 
interior de lutas políticas.  

Foucault (2005, p. 135-136) afirma que um conjunto de enunciados pode ser 

chamado de discurso na medida em que esses enunciados “[...] se apóiem na 

mesma formação discursiva; ele é constituído de um número limitado de 

enunciados, para os quais podemos definir um conjunto de condições de existência; 

[...]”.  

Para Pêcheux, o discurso envolve a ordem da estrutura e o acontecimento. 

Não se trata de pretender aqui que todo discurso seria como um aerólito 
miraculoso, independente das redes de memória e dos trajetos sociais nos 
quais ele irrompe, mas de sublinhar que, só por sua existência, todo 
discurso marca a possibilidade de uma desestruturação-reestruturação 
dessas redes e trajetos: todo discurso é um índice potencial de uma 
agitação nas filiações sócio-históricas de identificação [...] (PÊCHEUX, 
1990, p. 56). 

Foucault e Pêcheux reconheceram o discurso como uma série de 

acontecimentos que pertencem a diferentes redes e níveis. Para Foucault, o 

enunciado é sempre um acontecimento singular que, para ser analisado, precisa ser 

                                                 
1 Disponível em http://www.duplipensar.net/artigos/2007s1/notas-introdutorias-analise-do-dis-curso-
fundacao.html, acessado em 19/02/2008. 



142 
 

 
 

levado em conta em sua irrupção histórica. Na Análise do Discurso, portanto, o 

movimento social deve ser tomado como acontecimento e sua relação com o 

passado, a memória e a história devem ser consideradas. 

Bakhtin influenciou a Linguística com a idéia da heterogeneidade dos gêneros 

de discurso, do dialogismo e da inscrição da discursividade em um conjunto de 

traços sócio-históricos, em relação ao qual todo sujeito é obrigado a se situar. Desse 

modo, pretende-se tratar doravante da linguagem, da heterogeneidade discursiva, 

do interdiscurso e da noção de reversibilidade, como elementos constituintes da 

interdiscursividade. 

 

4.1.2  A Linguagem e a Interação Verbal 

 

Em sua obra Marxismo e Filosofia de Linguagem, Bakhtin situou-se quase 

equidistante do objetivismo abstrato e do subjetivismo idealista e propôs, como sua 

posição, o que chamou de “síntese dialética” (1997, p.109) das duas posições. 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema 
abstrato de formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, 
mas pelo fenômeno social da interação verbal, realizada através da 
enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui assim a 
realidade fundamental da língua. (BAKHTIN, 1997, p. 123).2 

De acordo com o objetivismo abstrato, a língua é um sistema de formas 

fonéticas, gramaticais (sintáticas) e lexicais, constituída pelos elementos que se 

repetem nos sucessivos atos enunciativos, o que garante “a unicidade de uma 

língua e sua compreensão por todos os locutores de uma mesma comunidade” 

(BAKHTIN, 1997, p.77). É, portanto, um sistema estável, com leis linguísticas 

específicas, independentes da consciência individual, indestrutíveis e arbitrárias, 

                                                 
2 Paulo Bezerra, tradutor de Estética da Criação Verbal de Mikhail Bakhtin, explica em nota pessoal o 
significado do termo viskázivanie – “o ato de enunciar, de exprimir, transmitir pensamentos, 
sentimentos, etc., em palavras”, que o autor emprega “quer para o ato de produção do discurso oral, 
quer para o discurso escrito, o discurso da cultura, um romance já publicado e absorvido por uma 
cultura, etc. Por essa razão, resolvemos [...] traduzir viskázivanie por enunciado” (BAKHTIN, 2003, p. 
261). 
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sem uma justificação natural ou ideológica, a serem aceitas pelo indivíduo como tal. 

(HILGERT, 2006) 

Bakhtin pronunciou-se contrário à língua como sistema de normas imutáveis. 

Para ele, a língua evolui constantemente, como qualquer sistema de normas sociais. 

No momento em que o falante usa a língua, tem a consciência de que se orienta por 

um sistema linguístico definido, mas, ao mesmo tempo, ao usá-la, transforma o 

sistema. Nessa perspectiva, tanto o falante quanto o ouvinte não estão atentos às 

formas e a sua organização em quadros estruturais fixos, mas nas reais situações 

de uso da língua (HILGERT, 2006). 

O falante “serve-se da língua para suas necessidades enunciativas concretas” 

(BAKHTIN, 1997, p.92). A língua é o objeto necessário para a enunciação da fala e, 

para tanto, usa formas normativas a partir de um determinado contexto concreto. O 

falante se apropria da forma linguística de forma variável e flexível, com a 

mobilidade determinada pelos contextos e situações particulares de uso e não ao 

imobilismo da concepção de linguagem do objetivismo abstrato. 

Tanto o falante quanto o ouvinte usam a forma linguística apenas para 

compreensão de seu significado, numa enunciação feita num contexto concreto e 

preciso. A língua não se concebe nas formas da língua em si, nem nas relações 

sistêmicas entre elas, mas sim na realidade de vida dos interlocutores que se põem 

em contato pelas formas linguísticas, em contextos e situações específicas 

(HILGERT, 2006). Bakhtin (1997, p.95) afirma: 

Na realidade, não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas 
verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, 
agradáveis ou desagradáveis, etc. A palavra está sempre carregada de um 
conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial. É assim que 
compreendemos as palavras e somente reagimos àquelas que despertam 
em nós ressonâncias ideológicas ou concernentes à vida.  

A linguagem, portanto, só existirá na enunciação, quando os interlocutores 

interagirem pela língua, em cada cena enunciativa, e utilizarem a palavra carregada 

de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial. Será mais importante para 

os interlocutores o valor da verdade ou mentira do que o uso correto da forma 

linguística. 
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O objetivismo abstrato também separa a forma linguística da ideologia, 

compreendendo a linguagem como sendo constituída por sinais e não por signos. 

Bakhtin argumenta que a palavra tem significados em cada contexto e situação de 

fala. Se um falante estiver diante de dois ouvintes simultâneos, por exemplo, cada 

um deles decodificará as palavras de acordo com o conteúdo ou o sentido ideológico 

ou vivencial e as compreenderá dentro do seu contexto concreto, em que absorverá 

a palavra (sinal) como signo, isto é, com significado aliado ao contexto em que vive. 

Para ele a compreensão transcende a palavra como sinal, porque alia ao seu 

significado um contexto ideológico e uma situação precisa. Portanto, não é uma 

compreensão passiva como estabelece o objetivismo abstrato, mas uma 

compreensão ativa e dialógica pela qual o ouvinte constrói sua fala. 

De acordo com o subjetivismo individualista, a enunciação monológica é o 

“ponto de partida da sua reflexão sobre a língua” (BAKHTIN, 1997, p.110), 

considerando enunciação monológica aquilo que a pessoa exterioriza pela fala. A 

língua é entendida, portanto, como a expressão da interioridade do homem, “de sua 

consciência individual, de seus desejos, suas intenções, seus impulsos criadores, 

seus gostos, etc.” (BAKHTIN, 1997, p.110)  

A fonte da língua é, portanto, o psiquismo individual, e o estudo da linguagem 

é orientado pelas leis da psicologia individual, pois a língua é vista como ato de 

criação individual. “A língua é análoga às outras manifestações ideológicas, em 

particular às do domínio da arte e da estética” (BAKHTIN, 1997, p.72). A base da 

língua é o ato individual da fala, que consiste num ato de criação, e este assume 

necessariamente uma natureza estética. (HILGERT, 2006)  

A expressão daquilo que foi criado interiormente se dá com a ajuda de signos 

exteriores.  

O exterior constitui apenas o material passivo do que está no interior. 
Basicamente, a expressão se constrói no interior; sua exteriorização não é 
senão sua tradução. [...] A compreensão, o comentário e a explicação do 
fato ideológico devem [...] fazer o caminho inverso do da expressão 
(BAKHTIN, 1997, p.112).  

Bakhtin se opôs ao subjetivismo individualista ou idealista, argumentando que 

não pode existir um mundo interior do sujeito, desvinculado do mundo exterior da 
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manifestação linguística. “Só o grito inarticulado de um animal procede do interior, 

do aparelho fisiológico do indivíduo isolado” (BAKHTIN, 1997, p.121). 

Na verdade, para Bakhtin (1997, p.112), “não é a atividade mental que 

organiza a expressão, mas, ao contrário, é a expressão que organiza a atividade 

mental, que a modela e determina sua orientação”. A expressão, portanto, organiza 

o mundo interior e a atividade mental, e é determinada pelas condições reais de 

enunciação, que equivalem a uma situação social real em que uma enunciação 

acontece. “A situação social mais imediata e o meio social mais amplo determinam 

completamente e, por assim dizer, a partir de seu próprio interior, a estrutura da 

enunciação” (BAKHTIN, 1997, p.113). 

O conteúdo e a forma linguística, desse modo, são indissociáveis à realidade 

social. “A situação e os participantes mais imediatos determinam a forma e o estilo 

ocasionais da enunciação.” (BAKHTIN, 1997, p.114). A palavra terá sempre duas 

faces: procede de alguém e se dirige a alguém, mas respeitará o contexto concreto 

de ambos no ambiente social em que vivem. Aquele que fala deverá ser lúcido e 

claro na verbalização de sua atividade mental, na mesma proporção de seu grau de 

orientação social. Bakhtin (1997, p. 117) explica:    

[...] a personalidade que se exprime, apreendida, por assim dizer, do 
interior, revela-se um produto total da inter-relação social. A atividade 
mental do sujeito constitui, da mesma forma que a expressão exterior, um 
território social. Em consequência, todo o itinerário que leva da atividade 
mental (o “conteúdo a exprimir”) à sua objetivação externa (a “enunciação”) 
situa-se completamente em território social. Quando a atividade mental se 
realiza sob a forma de uma enunciação, a orientação social à qual ela se 
submete adquire maior complexidade graças à exigência de adaptação ao 
contexto imediato do ato de fala, e, acima de tudo, aos interlocutores 
concretos.   

Já que a estrutura da atividade mental a exprimir e a da enunciação 

caminham em território social, assim, como o próprio subjetivismo individualista 

admite, não é possível isolar uma forma linguística do seu conteúdo ideológico, e 

toda palavra, consequentemente, bem como a utilização da língua, estão ligadas à 

evolução ideológica. O conteúdo ideológico, segundo Bakhtin (1997, p. 121), não 

pode ser deduzido das condições do psiquismo individual, já que a enunciação não 

é um fato individual, mas um conjunto de condições de vida de uma determinada 

comunidade linguística.  



146 
 

 
 

Bakhtin (1997, p. 127) propõe: a) a língua é realidade concreta e não um 

sistema estável de formas normativamente idênticas; b) a língua constitui um 

processo de evolução ininterrupto realizado pela interação verbal dos interlocutores; 

c) as leis da evolução linguística são leis sociológicas; d) a criatividade da língua não 

coincide com a criatividade artística ou outra forma qualquer de criatividade, nem 

pode ser compreendida independentemente dos conteúdos e valores ideológicos 

que a ela se ligam; e) A estrutura da enunciação é uma estrutura puramente social. 

Assim sendo, conclui-se que, para Bakhtin (1997, p. 123), a enunciação é o 

produto da interação de dois indivíduos socialmente organizados, que se realiza no 

meio social que envolve e constitui o falante, e é o centro gerador e organizador da 

língua. A natureza social da linguagem determina também o fato de que a 

enunciação aconteça necessariamente na interação, que se constitui na realidade 

fundamental da língua. 

A linguagem é de natureza dialógica e não se restringe ao diálogo face a face. 

Qualquer discurso, oral ou escrito, é por natureza dialógico, na medida em que tem 

caráter responsivo, pois ao mesmo tempo responde a discursos anteriores e 

desencadeia outros discursos como resposta. 

Bakhtin considerou, portanto, o fenômeno social da interação verbal como 

fundamental para a expressão da língua, já que ela se dá na forma de enunciados 

emitidos pelos indivíduos. É pelos enunciados que ocorre o emprego da língua. E é 

pela reunião de enunciados de mesmas características que se constitui o gênero de 

discurso.  

 

4.1.3  A Heterogeneidade Discursiva 

 

A primeira fala de Bakhtin quanto à heterogeneidade discursiva diz respeito à 

quantidade ilimitada de gêneros de discurso que há na interação verbal, e não à 

composição interna do discurso propriamente. 
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Considerando a tarefa de definir a natureza geral do enunciado, Bakhtin 

procurou estabelecer a diferença essencial entre os gêneros discursivos primários 

(simples) e os secundários (complexos). Uma fala do cotidiano pertence ao gênero 

primário. Porém, quando o enunciado primário está situado em um conto, ele foi 

incorporado e reelaborado para fazer parte de um gênero discursivo complexo como 

o literário, porque retrata as “condições de um convívio cultural mais complexo e 

relativamente muito desenvolvido e organizado” (BAKHTIN, 2003, p. 263). Na 

verdade, os gêneros discursivos simples, quando empregados nos gêneros 

secundários perdem seu vínculo com a realidade concreta. 

Além disso, para Bakhtin a heterogeneidade discursiva é propulsora da 

história tanto da sociedade quanto da linguagem. O autor entende que “em cada 

época de evolução da linguagem literária, o tom é dado por determinados gêneros 

do discurso, e não só gêneros secundários [...] mas também primários [...]” 

(BAKHTIN, 2003, p. 268).  

Os enunciados e seus tipos, isto é, os gêneros discursivos, são correias de 
transmissão entre a história da sociedade e a história da linguagem. 
Nenhum fenômeno novo (fonético, léxico, gramatical) pode integrar o 
sistema da língua sem ter percorrido um complexo e longo caminho de 
experimentação e elaboração de gêneros e estilos (BAKHTIN, 2003, p. 
268).  

A concepção bakhtiniana de heterogeneidade também toca na questão de 

alternância dos sujeitos no discurso, ou seja, observa-se que, além da multiplicidade 

de gêneros discursivos, há uma condição dialógica ilimitada de enunciados tanto nos 

discursos orais quanto nos escritos, embora se tenha a consciência de que tanto a 

língua (as palavras) quanto os gêneros de discurso são dados ao falante desde o 

princípio de sua vida e ele os manipula progressivamente, à medida que interage 

com outros falantes e domina os gêneros. 

Se no discurso oral observa-se a alternância da fala entre os sujeitos, e esta 

quase sempre determina o fim do enunciado – embora um sujeito possa ser 

interrompido pelo outro e retomar o mesmo enunciado em seguida –, no discurso 

escrito, pode-se verificar a mesma alternância a partir de seu autor que “revela sua 

individualidade no estilo, na visão de mundo, em todos os elementos da idéia de sua 

obra” (BAKHTIN, 2003, p. 279). 
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Essa marca da individualidade, jacente na obra, é o que cria princípios 
interiores específicos que a separam de outras obras a ela vinculadas no 
processo de comunicação discursiva de um dado campo cultural: das obras 
dos predecessores nas quais o autor se baseia, de outras obras da mesma 
corrente, das obras das correntes hostis combatidas pelo autor, etc. 
(BAKHTIN, 2003, p. 279).   

Essa alternância constatada é “o princípio dialógico [que] permeia a 

concepção de Bakhtin de linguagem e, quem sabe, de mundo, de vida. [...] Bakhtin 

concebe o dialogismo como o princípio constitutivo da linguagem e a condição do 

sentido do discurso” (BARROS, 2003, p. 2).  

[...] em qualquer enunciado, quando estudado com mais profundidade em 
situações concretas de comunicação discursiva, descobrimos toda uma 
série de palavras do outro semilatentes e latentes, de diferentes graus de 
alteridade. Por isso o enunciado é representado por ecos como que 
distantes e mal percebidos das alternâncias dos sujeitos do discurso e pelas 
tonalidades dialógicas, enfraquecidas ao extremo pelos limites dos 
enunciados, totalmente permeáveis à expressão do autor (BAKHTIN, 2003, 
p. 299).   

A heterogeneidade discursiva, sob o olhar de outros teóricos como Authier-

Revuz (1982) e Maingueneau (1997), encaminha-se para a discussão de dois 

planos: a heterogeneidade mostrada e a heterogeneidade constitutiva. A primeira 

incide sobre as manifestações implícitas no texto, enquanto que a segunda é 

definida pela análise do discurso por meio da formulação de hipóteses, através do 

interdiscurso. 

Para estudo da heterogeneidade mostrada, Maingueneau apela para o 

conceito de polifonia desenvolvido por Ducrot (1987) e especialmente por Culioli 

(1984), lembrando inicialmente que o fenômeno da polifonia se dá pela distinção das 

vozes do enunciador e do locutor. Este é “um ser que no enunciado é apresentado 

como seu responsável”, enquanto aquele “representa de certa forma, frente ao 

‘locutor’ o que o personagem representa para o autor em uma ficção” 

(MAINGUENEAU, 1997, p. 76). Na discussão da polifonia, teóricos como Ducrot, 

Kerbrat-Orecchioni e Berrendonner desenvolvem discussões sobre a pressuposição 

e a negação, como formas de heterogeneidade mostrada. 

Uma segunda noção agregada à polifonia é o discurso relatado. Sob essa 

perspectiva teórica, surgem os discursos direto e indireto, onde “o discurso direto se 

caracteriza pela aparição de um segundo ‘locutor’ no enunciado atribuído a um 
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primeiro ‘locutor’” (MAINGUENEAU, 1997, p. 85), enquanto que o discurso indireto 

pretende reproduzir não literalmente um segundo locutor, por meio das palavras do 

primeiro locutor empregadas em seu enunciado. 

O discurso direto e indireto se caracterizam por uma heterogeneidade 

associada “a marcas claras, linguísticas ou tipográficas. Porém, nem sempre é 

assim, pois a heterogeneidade por vezes deve ser reconstruída a partir de índices 

variados;” (MAINGUENEAU, 1997, p. 97, grifos do autor). Ele explica mais 

detalhadamente o discurso indireto livre:  

O discurso indireto livre se localiza precisamente nos deslocamentos, nas 
discordâncias entre a voz do enunciador que relata as alocuções e a do 
indivíduo cujas alocuções são relatadas. O enunciado não pode ser 
atribuído nem a um nem ao outro, e não é possível separar no enunciado as 
partes que dependem univocamente de um ou de outro (MAINGUENEAU, 
1997, p. 97, grifo do autor). 

Como entendido por Charaudeau (2006), a heterogeneidade constitutiva 

refere-se ao fenômeno do discurso dominado pelo interdiscurso, não significando 

somente que o discurso do Outro se insere nele, mas afirmando que ele passa a 

existir pelo debate com o discurso do Outro. Em Pêcheux (1975), comprometido com 

a psicanálise e a concepção de ideologia de Althusser, o interdiscurso tem 

prioridade sobre o discurso, na instância que convencionou chamar esquecimento 

número um. 

[O esquecimento número um] é da instância do inconsciente e resulta do 
modo pelo qual somos afetados pela ideologia. Por esse esquecimento 
temos a ilusão de ser a origem do que dizemos quando, na realidade, 
retomamos sentidos preexistentes. Esse esquecimento reflete o sonho 
adâmico: o de estar na inicial absoluta da linguagem, ser o primeiro homem, 
dizendo as primeiras palavras que significariam apenas e exatamente o que 
queremos. Na realidade, embora se realizem em nós, os sentidos apenas 
se representam como originando-se em nós: eles são determinados pela 
maneira corno nos inscrevemos na língua e na história e é por isto que 
significam e não pela nossa vontade (ORLANDI, 2003, p. 35). 

A noção bakhtiniana de dialogismo também aparece na origem deste conceito 

de heterogeneidade. “As palavras são sempre as palavras dos outros, o discurso é 

tecido dos discursos do outro” (CHARAUDEAU; MAIGUENEAU, 2006, 261), isto é, a 

relação com o outro, o dialogismo, é o fundamento de toda discursividade, de modo 

que não há como “considerar a constituição dos falantes independentemente deste 

dialogismo generalizado” (MAINGUENEAU, 1997, p. 111).  
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Tendo como referência a psicanálise lacaniana, Authier-Revuz (1982) 

considera a noção de heterogeneidade constitutiva como condição essencial e sem 

a qual não há discurso. Segundo a autora, esta noção é o princípio de ancoragem 

para a heterogeneidade mostrada, porque embora não se mostre evidente por 

marcas linguísticas explícitas, a heterogeneidade constitutiva está amparada pelos 

pressupostos psicanalíticos do discurso, atravessado pelo inconsciente, pelo 

interdiscurso e pela orientação dialógica de todo discurso.  

A heterogeneidade mostrada se apresenta como sendo uma maneira de 

negociação do sujeito com a heterogeneidade constitutiva. O sujeito (locutor) 

reformula o seu próprio dizer, marcando o seu enunciado com um sentido diferente, 

o qual estaria no universo do outro (interlocutor). Como resultado, o sujeito garante 

um efeito de sentido de que o resto do dizer é todo seu. Assim, “entregando-se à 

evidência de uma voz que fala nele, o sujeito delimita o campo de ação dessa voz e 

garante a originalidade do restante” (GALLO, 2001, p. 64). Ou seja, ao circunscrever 

a alteridade, o sujeito garante uma unidade aparente. 

Como observa Bakhtin, cada campo de utilização da língua elabora seus tipos 

de enunciados, relativamente estáveis, porém é impossível ignorar a dispersão dos 

enunciados e sua dependência do discurso do outro. Como pode ser observado 

ainda, as pesquisas na área têm deixado para trás a noção de heterogeneidade dos 

gêneros de discurso para dedicar-se aos estudos do discurso, onde ocorrem tanto a 

heterogeneidade mostrada quanto a heterogeneidade constitutiva, num 

aprofundamento significativo da análise do discurso.  

Em verdade, todo sujeito e todo discurso é atravessado pelo discurso do 

outro, porque nasce dependente primordialmente dos significantes do outro. Martins 

comenta que, para “Authier-Revuz (1982), que trata da heterogeneidade discursiva, 

[...] toda fala é determinada de fora da vontade do sujeito, pois o Outro como 

elemento constitutivo do sujeito compartilha com ele o espaço discursivo da 

enunciação.” (MARTINS, 2006, p. 221). Ao mesmo tempo, diante da interpelação 

ideológica, todo sujeito e todo discurso assumem uma posição em uma dada 

formação discursiva (FD), a qual é “constitutivamente ‘invadida’ por elementos que 

vêm de outro lugar (isto é, de outras FD) que se repetem nela, fornecendo-lhe suas 
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evidências discursivas fundamentais” (PÊCHEUX, 1990b, p. 314 citado por 

ZAMBONI, 2001).  

Martins (2006), ainda, vai comentar que essa heterogeneidade, que 

sutilmente atravessa todo discurso, é elemento constituinte das práticas discursivas 

que se entrecruzam, se aliam ou se afrontam ideológica e politicamente, em uma 

luta por dominação, no ambiente de uma formação social que se localiza em uma 

conjuntura histórica determinada. 

Assim, cada discurso, longe de ser exclusivo, tem em si muitas vozes 

presentes. No discurso, não se está diante da manifestação de um único sujeito, 

mas de muitos, porque ao mesmo tempo em que ele é falante também é falado. 

Através deles, muitos falam, entretanto, tudo se localiza dentro do ambiente e da 

história.  

 

4.1.4  O Interdiscurso 

 

Por interdiscursividade pode-se entender a noção de que todo discurso “tem a 

propriedade de estar em relação multiforme com outros discursos” (CHARAUDEAU; 

MAIGUENEAU, 2006, p. 286), ou, como visto anteriormente em Bakhtin (1975), o 

enunciado, surgido em um momento histórico e num meio social determinados, toca 

em milhares de fios dialógicos vivos, os quais são outros discursos tecidos pela 

consciência sócio-ideológica em torno do objeto. 

O interdiscurso é todo o conjunto de formulações feitas e já esquecidas que 
determinam o que dizemos. Para que minhas palavras tenham sentido é 
preciso que elas já façam sentido. E isto é efeito do interdiscurso: é preciso 
que o que foi dito por um sujeito específico, em um momento particular se 
apague na memória para que, passando para o “anonimato”, possa fazer 
sentido em “minhas”. No interdiscurso, diz Courtine (1984), fala uma voz 
sem nome (ORLANDI, 2007, p.34).  

Iniciando esta seção com a relação entre discurso e interdiscurso, observa-se 

que Maingueneau (1997), ao referir-se à noção de interdiscurso, concorda com 

Courtine de que há duas concepções correntes da relação entre discurso e 

interdiscurso, que incorrem em erro: a) aquela em que o discurso é considerado um 
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objeto isolado; b) aquela em que a individuação é postulada previamente e o 

discurso é consequência da individuação.  

De acordo com Maingueneau (1997, p. 115), “o interdiscurso domina cada 

formação particular, fixa o que ela fala e o sujeito que a garante”. 

Assim, toda formulação estaria colocada, de alguma forma, na intersecção 
de dois eixos: o “vertical”, do pré-construído, do domínio de memória e o 
“horizontal”, da linearidade do discurso, que oculta o primeiro eixo, já que o 
sujeito enunciador é produzido como se interiorizasse de forma ilusória o 
pré-construído que sua formação discursiva impõe. O “domínio de memória” 
representa o interdiscurso como instância de construção de um discurso 
transverso que regula, tanto o modo de doação dos objetos de que fala o 
discurso para um sujeito enunciador, quanto o modo de articulação destes 
objetos (MAINGUENEAU, 1997, p. 115 grifo do autor). 

Orlandi (2007) demonstra muito bem essa intersecção em um estudo de 

caso.3 A autora reflete sobre os significados presentes na faixa, que evocam épocas 

passadas: o voto em si, o processo eleitoral, os eleitos, os discursos da época 

ditadura militar e assim por diante; tudo isto no discurso “vote sem medo!” A 

memória discursiva é demonstrada como aquela noção que re-significa o sentido do 

discurso atual, independentemente de sua vontade. As pessoas simplesmente 

recordam o passado e o incorporam ao discurso da faixa, “pelas filiações de 

sentidos constituídos em outros dizeres, em muitas outras vozes, no jogo da língua 

que vai-se historicizando aqui e ali (ORLANDI, 2007, p. 32). 

Pêcheux não separa categoricamente estrutura e acontecimento, 
relacionando a linguagem a sua exterioridade, ou seja, o interdiscurso. Ele 
define este como memória discursiva, o já-dito que torna possível todo o 
dizer. De acordo com este conceito, as pessoas são filiadas a um saber 
discursivo que não se aprende, mas que produz seus efeitos por intermédio 
da ideologia e do inconsciente. O interdiscurso é articulado ao complexo de 
formações ideológicas representadas no discurso pelas formações 
discursivas: algo significa antes, em outro lugar e independentemente. As 
formações discursivas, por sua vez, são aquilo que o sujeito pode e deve 
dizer em situação dada em uma conjuntura dada. (ORLANDI, 2006, p. 11)  

A memória discursiva, diferente da noção de contexto já estudada, é, 

portanto, qualquer fala anterior, dita em qualquer outro lugar, ou seja, um “saber 

discursivo que torna possível todo dizer e que retorna sob a forma do pré-construído, 

                                                 
3 “Época de eleições no campus universitário. Logo na entrada, vê-se uma grande faixa preta com o 
seguinte enunciado em largas letras brancas: “vote sem medo!”, seguido de uma explicação sobre o 
fato de que os votos não seriam identificados. Logo abaixo, o nome de entidades de representação 
de funcionários e professores.” (ORLANDI, 2007, p. 28-29).  
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o já-dito que está na base do dizível, sustentando cada tomada da palavra” 

(ORLANDI, 2007, p. 31). Não há necessariamente intencionalidade nessa 

associação, mas, sem dúvida, há uma influência ideológica e das posições relativas 

ao poder; certamente, a memória é afetada pelo esquecimento, como entende 

Pêcheux (1975). 

A este domínio de memória Courtine associa duas outras instâncias: o 
domínio da atualidade (aquele das sequências que, em torno de um 
acontecimento, se refutam, se apóiam, etc., em uma conjuntura definida) e 
o domínio de antecipação (isto é, enunciações posteriores que são 
antecipadas pelo discurso). Este último domínio consequentemente tornou-
se necessário porque “se o discurso já existe sempre, pode-se acrescentar 
que ele existirá sempre ainda” e que as formulações discursivas consideram 
esta dimensão (MAINGUENEAU, 1997, p. 116 grifo do autor).   

A historicidade seria, então, outra face do interdiscurso, segundo Orlandi 

(2007, p. 68), e este, o fórum onde ocorre a relação entre historicidade e história. 

“Quando falamos em historicidade, não pensamos a história refletida no texto mas 

tratamos da historicidade do texto em sua materialidade.” Portanto, por historicidade, 

entenda-se o processo pelo qual se determina aquilo que, da história, é relevante 

para a discursividade. Essa face do interdiscurso é encarregada de suprimir “a 

exterioridade como tal para inscrevê-la no interior da textualidade”, ou seja, “um 

acontecimento histórico (elemento histórico descontínuo e exterior) é suscetível de 

vir a inscrever-se na continuidade interna, no espaço potencial de coerência próprio 

a uma memória” (ORLANDI, 2007, p. 33). 

O interdiscurso consiste em um processo de reconfiguração incessante no 
qual uma formação discursiva é levada [...] a incorporar elementos pré-
construídos, produzidos fora dela, com eles provocando sua redefinição e 
redirecionamento, suscitando, igualmente, o chamamento de seus próprios 
elementos para organizar sua repetição, mas também provocando, 
eventualmente, o apagamento, o esquecimento ou mesmo a denegação de 
determinados elementos (COURTINE, 1981, citado por MAINGUENEAU, 
1997, p.113 grifo do autor)  

Ampliando a reflexão sobre o interdiscurso, Maingueneau agrega três termos 

complementares a esta noção: universo discursivo, campo discursivo e espaço 

discursivo. Por “universo discursivo”, o autor entende o conjunto de formações 

discursivas de todos os tipos que interagem numa dada conjuntura. Este universo 

discursivo representa necessariamente um conjunto finito, mesmo que não possa 

ser apreendido em sua globalidade.  
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É de pouca utilidade para o analista e define apenas uma extensão máxima, 
o horizonte a partir do qual serão construídos domínios susceptíveis de 
serem estudados, os “campos discursivos”. A noção de universo discursivo 
proposta por Maingueneau recobre, é mais ou menos equivalente, à noção 
de interdiscurso de Pêcheux (POSSENTI, 2003, p. 263). 

A noção de “campo discursivo”, que Maingueneau toma de Bourdieu (1976) 

para se referir aos discursos que têm a mesma função social, significa  

um conjunto de formações discursivas que se encontram em concorrência, 
delimitam-se reciprocamente em uma região determinada do universo 
discursivo. “Concorrência” deve ser entendida da maneira mais ampla; inclui 
tanto o confronto aberto quanto a aliança, a neutralidade aparente etc.[...] 
(MAINGUENEAU, 2005, p. 36).  

Trata-se, portanto, da relação entre discursos que possuem a mesma função 

social e divergem sobre o modo pelo qual ela deve ser preenchida. Possenti (2003, 

p. 263) explica: “Pode tratar-se do campo político, filosófico, dramatúrgico, 

gramatical etc. Esse recorte em ‘campos’ não define zonas insulares; é apenas uma 

abstração necessária, que deve permitir abrir múltiplas redes de trocas. Não se trata 

de delimitações evidentes”. E prossegue: 

Para o autor [Maingueneau], é no interior do campo discursivo que se 
constitui um discurso, e sua hipótese é que tal constituição pode deixar-se 
descrever em termos de operações regulares sobre formações discursivas 
já existentes. O que não significa, entretanto, que os discursos se 
constituam todos da mesma forma em todos os discursos desse campo; 
nem é possível determinar a priori as modalidades das relações entre as 
diversas formações discursivas de um campo (POSSENTI, 2003, p. 263).  

Por último, Maingueneau propõe extrair “espaços discursivos” de um campo 

discursivo, ou seja, subconjuntos de formações discursivas, constituídos “ao menos 

de dois posicionamentos discursivos, cuja correlação é considerada importante pelo 

analista para sua pesquisa”. (CHARAUDEAU; MAIGUENEAU, 2006, p. 92). Possenti 

(2003, p. 263) comenta que a escolha dos subconjuntos pelo analista “devem 

resultar apenas de hipóteses fundadas sobre um conhecimento dos textos e um 

saber histórico, que serão em seguida confirmados ou infirmados quando a pesquisa 

progredir”. 

Como fica evidente, a unidade básica da compreensão do interdiscurso, tanto 

para o nível dos espaços discursivos, quanto para os campos discursivos que se 

constituem dentro dos universos discursivos, é a formação discursiva. O conceito de 

formação discursiva é central para o desenvolvimento teórico da análise do discurso. 



155 
 

 
 

A noção de formação discursiva foi introduzida por Foucault e reformulada por 

Pêcheux no quadro da análise do discurso. Em A arqueologia do saber (2005), 

Foucault se referia à formação discursiva como um conjunto de enunciados que 

podem ser associados a um mesmo sistema de regras, historicamente 

determinadas. Charaudeau (2006, p. 241), quanto a esta definição, rebate, dizendo: 

“estamos longe, aqui, de um procedimento da análise do discurso que não poderia 

dissociar formação discursiva e estudos das marcas linguísticas e da organização 

textual.” 

A reformulação de Pêcheux, por seu turno, teve dois momentos, sendo que, 

ao final, chegou ao seguinte posicionamento: 

Uma formação discursiva não é um espaço estrutural fechado, já que ela é 
constitutivamente “invadida” por elementos provenientes de outros lugares 
(i.e., de outras formações discursivas) que nela se repetem, fornecendo-
lhes suas evidências discursivas fundamentais (por exemplo, sob forma de 
“pré-construídos” e de “discursos transversos”) (PÊCEHUX, 1997, p. 313).    

O uso mais recente da noção de formação discursiva, segundo Charaudeau 

(2006, p. 242), pode ser direcionado “para os posicionamentos de ordem ideológica; 

também se fala mais facilmente de ‘formação discursiva’ para discursos políticos ou 

religiosos do que para o discurso administrativo ou o discurso publicitário.” 

Lembrando a compreensão que se deve ter em relação à formação 

discursiva, Orlandi (2007, pp. 43-44) complementa:  

A formação discursiva se define como aquilo que numa formação ideológica 
dada – ou seja, a partir de uma posição dada em uma conjuntura sócio-
histórica dada – determina o que pode e deve ser dito. Daí decorre a 
compreensão de dois pontos que passaremos a expor. 

A. O discurso se constitui em seu sentido porque aquilo que o sujeito diz se 
inscreve em uma formação discursiva e não outra para ter um sentido e não 
outro. [...] Tudo que dizemos tem, pois, um traço ideológico em relação a 
outros traços ideológicos. E isto não está na essência das palavras mas na 
discursividade, isto é, na maneira como, no discurso, a ideologia produz 
seus efeitos, materializando-se nele. 

B. É pela referência à formação discursiva que podemos compreender, no 
funcionamento discursivo, os diferentes sentidos. Palavras iguais podem 
significar diferentemente porque se inscrevem em formações discursivas 
diferentes. [...] E isso define em grande parte o trabalho do analista: 
observando as condições de produção e verificando o funcionamento da 
memória, ele deve remeter o dizer a uma formação discursiva (e não outra) 
para compreender o sentido do que ali está dito.    
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4.1.5  A noção de reversibilidade 

 

Por reversibilidade, Orlandi (2006, p. 239) entende “a troca de papéis na 

interação que constitui o discurso e que o discurso constitui”. Nem todo discurso, 

segundo a autora, se estabelece nessa condição, como é o caso do discurso 

religioso especialmente, que tende para um caráter de monossemia.  

Não se pode afirmar que o discurso religioso seja efetivamente monossêmico, 

porque “um discurso tem relação com outros discursos, é constituído pelo seu 

contexto imediato de enunciação e pelo contexto histórico-social, e se institui na 

relação entre formações discursivas e ideológicas” (ORLANDI, 2006, p. 240). O 

discurso religioso, no entanto, tende a estancar a polissemia. Será possível, então, 

considerar que não haja reversibilidade, isto é, a troca de papéis na interação 

discursiva? 

Baseada nas reflexões de Althusser (1974), Orlandi (2006, p. 242) argumenta 

a favor de uma reversibilidade no discurso religioso apenas aparente, na forma de 

ilusão.4 Isto ocorre, segundo a autora, porque “o conteúdo da ideologia religiosa se 

constitui de uma contradição, uma vez que a noção de livre arbítrio traz, em si, a 

coerção” da obediência e do dever, ou seja, “os mundos – temporal e espiritual – 

são opostos e afetados de um valor hierárquico, [e] a negação tem um efeito 

invertido, quando referida às diferentes ordens do mundo” (2006, p. 257).5 

Orlandi (2006, p. 243, grifo do autor) aponta para o “desnivelamento 

fundamental na relação entre o locutor e o ouvinte: o locutor é do plano espiritual (o 

Sujeito, Deus) e o ouvinte é do plano temporal (os sujeitos, os homens)”. A diferença 

de atributos e competências entre o locutor e os ouvintes é assimétrica e, assim 

constituída, “caracteriza a tendência para a não-reversibilidade: os homens não 

podem ocupar o lugar de Deus” (2006, p. 244).  

                                                 
4 A autora esclarece: “gostaria que a palavra “ilusão” fosse entendida aqui antes como sentimento do 
que como engano” (ORLANDI, 2006, p. 240). 
5 Exemplos bíblicos do efeito invertido: “Então, convocando a multidão e juntamente os seus 
discípulos, disse-lhes [Jesus]: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e 
siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida perdê-la-á; e quem perder a vida por causa de mim e 
do evangelho salvá-la-á. (Mc 8.34,35); “e quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos” 
(Mc 10.44). 
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No discurso religioso quem fala, fala em nome de Deus. Há uma relação 

simbólica no discurso religioso cristão, pela qual o representante de Deus se 

apropria de sua voz, mas não possui autonomia para modificar o discurso divino que 

lhe é atribuído,  

que se resume nos preceitos religiosos, nos dogmas, nas crenças e 
convicções que precisam ser repassados aos humanos, como seres mortais 
e pecadores, a fim de que possam chegar ao único caminho da salvação – 
a palavra divina (OLIVEIRA et al, 2005, p. 295),  

permanecendo assim a assimetria do plano espiritual em relação ao plano temporal. 

A interpretação desse discurso tende para a monossemia, uma vez que segue as 

regras da palavra de Deus e de intérpretes credenciados pela instituição cristã.  

Ao comentar sobre os agentes da interpretação da palavra de Deus, Orlandi 

entende que, no cristianismo, enquanto religião institucional, constatada a assimetria 

dos planos temporal e espiritual, em relação aos representantes e mediadores da 

religião, deve-se fazer exceção a Jesus Cristo, que  

“sendo o Deus que habitou entre os homens, não é nem representante 
[como se Deus falasse por ele] nem mediador [como a virgem ou os santos, 
na concepção católica]. Sua natureza é particular, pois embora seja a parte 
acessível de Deus, é o próprio Deus (ORLANDI, 2006, p. 246).  

Essa referência da autora acerca da pessoa transcendente-imanente de 

Jesus parece evidenciar a simetria dos planos, porque coloca Jesus entre as 

pessoas, exprimindo-se na linguagem do cotidiano, como representante e mediador 

da divindade em situação única. 

O Sermão, reconhecido como texto canônico pela tradição cristã e, portanto, 

palavra de Deus, também se caracteriza como discurso religioso, porque por ele seu 

autor se apropria da voz divina para escrever a coletânea da fala de Jesus. Como 

discurso, apropria-se e entrelaça-se com outros discursos no processo de sua 

produção. Como discurso religioso, entretanto, diverge dos demais porque está 

instituído como fundamento para outros discursos, religiosos ou não. Neste caso é 

possível admitir a reversibilidade. 
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4.2  A INTERDISCURSIVIDADE NO SERMÃO DO MONTE 

 

Como afirmado no início deste capítulo, o discurso implica numa exterioridade 

à língua porque atua no ambiente social e inclui elementos não linguísticos, 

presentes nos aspectos sociais e ideológicos que impregnam o sentido das palavras 

quando são pronunciadas. Como considerado no primeiro capítulo, o Sermão do 

Monte é um discurso composto de aforismos, máximas e instruções de alto nível 

ético, reunidos / compilados pelo autor do evangelho, que o remetem à tipologia de 

discurso religioso autoritário e dissertativo, que Mateus coordena e arranja de 

acordo com seu próprio enfoque e propósito. 

O Sermão do Monte constitui-se, sob o ponto de vista da Análise do Discurso, 

numa série de acontecimentos que pertencem a diferentes redes e níveis, os quais 

se relacionam com o passado, com a memória e com a história. Mateus tem a 

preocupação de reunir as palavras (logoi) de Jesus, na forma de um compêndio 

(epítome), pelo qual enfatiza o ensino autoritativo que quer transmitir aos seus 

leitores, evocando outros discursos para compor o seu próprio.  

A linguagem empregada por Mateus em seu Evangelho, e consequentemente 

no Sermão, está ligada às características pessoais do autor e de seus leitores. Estes 

últimos, segundo o que já foi dito no capítulo anterior, podem tratar-se de leitores 

que têm familiaridade com os valores do Antigo Testamento, e que nesse momento 

se encontram despatriados, refugiados na Síria, ou na região ao norte da Galiléia 

(Mateus 4.24,25).  

É fato sobejamente conhecido a quase universalidade da língua grega, 

naqueles tempos, por tratar-se da língua dos dominadores. É a língua comum do 

povo, a língua do mundo greco-romano, conhecida como grego koiné, presente não 

apenas nos escritos canônicos, mas também em cartas particulares, petições, 

testamentos, contratos e outras correspondências, inclusive na literatura cristã 

primitiva. Tanto o Sermão quanto seus leitores estão inseridos nesse contexto. 
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Entretanto, o fenômeno que ocorre com o grego koiné é o mesmo fenômeno 

da evolução e adaptabilidade da língua na contemporaneidade, presentes naquelas 

línguas utilizadas simultaneamente por várias etnias. Essas línguas possuem 

estrutura básica e sistema linguístico definido, mas adquirem diferenças nos vários 

níveis de sua estrutura linguística (fonético, morfológico, sintático, ortográfico, 

lexical, semântico), na medida em que os falantes de uma determinada etnia se 

apropriam da língua de forma variável e flexível, com a mobilidade determinada 

pelos contextos e situações particulares de uso.  

Pois bem, a linguagem do Sermão (e do Evangelho de Mateus como um todo) 

não é substancialmente diferente da linguagem comum daquela época, porém 

presta-se aos objetivos já declarados anteriormente e, assim, mantém suas 

peculiaridades.6 Invariavelmente, o Sermão, quando estudado em situação de 

comunicação discursiva, descobre-se, concordando com Bakhtin (2003), toda uma 

série de palavras do outro, de diferentes graus de alteridade. Por isso seu enunciado 

é representado por ecos das alternâncias dos sujeitos do discurso e pelas 

tonalidades dialógicas. 

A heterogeneidade discursiva, mostrada no Sermão, recai sobre as 

manifestações implícitas no texto. Como analisado anteriormente, o Sermão tem 

como proposta afirmar, sobretudo, o ensino de Jesus sobre o tema da cidadania do 

reino de Deus. Com este propósito do autor em mente, Jesus é apresentado como o 

intérprete autorizado da lei mosaica, o mestre de justiça por excelência (capítulo 2). 

O autor delega a palavra a Jesus, pelo qual o discurso se desenvolve. 

                                                 
6 Segundo a pesquisa de Champlin: “No tocante à qualidade do grego do livro de Mateus, podemos 
dizer o seguinte: Representa o grego koiné do período, com algumas expressões idiomáticas mui 
dispersas do aramaico, além de certa influência do “grego bíblico” da LXX [Septuaginta]. 
Gramaticalmente falando, é muito superior ao grego do Evangelho de Marcos, maculado de menos 
maneirismos que Marcos ou Lucas. Seu grego é mais suave que o de Marcos, mas menos variado e 
colorido que o de Lucas. Mateus tem 95 vocábulos característicos (muito repetidos), em contraste 
com 151 no caso de Lucas, 41 no caso de Marcos. O autor gostava de reparar os barbarismos de 
Marcos, e algumas vezes deixava de lado as expressões coloquiais do mesmo. [...] Concernente ao 
seu estilo, o autor sagrado mostra o hábito dos rabinos judeus contemporâneos, sobre os arranjos 
aritméticos. Assim é que ele tem grupos de três [genealogias, tentações de Cristo, e outros mais... e] 
outros grupos de sete coisas [as cláusulas da oração do Pai Nosso e outros] (CHAMPLIN, s.d., v. I, p. 
262).  
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Nos capítulos anteriores deste trabalho o Sermão foi analisado de acordo com 

o gênero discursivo, as condições de sua produção e a figura do ethos discursivo. 

Muito do que foi dito servirá para demonstrar a sua heterogeneidade discursiva.  

Em primeiro lugar, deve-se recordar que a proposta de epítome, empregada 

para designar o sermão de Jesus como uma coleção de ditos, obriga o autor a 

recorrer a discursos de vários momentos do ministério de Cristo, em várias situações 

contextuais diferentes, para arranjá-las em um único enunciado.  

Se o Evangelho de Mateus é uma composição textual resultante do uso do 

Evangelho de Marcos (em cerca de noventa por cento7) e das fontes “Q” e “M”,8 

pode-se constatar que o Sermão do Monte só consta parcialmente em lugares 

variados do evangelho de Lucas, e praticamente não consta no de Marcos. É o que 

se constata na harmonia textual, no quadro abaixo, 9 o que sugere que Mateus tenha 

dependido de sua própria fonte para enunciá-lo. 

HARMONIA DOS EVANGELHOS MATEUS MARCOS LUCAS JOÃO 
Sermão da Montanha  5-7 - 6.20-49 - 
Bem-aventuranças  5.1-12 - 6.20-23 - 
Maldições  - - 6.24-26 - 
Sal da terra  5.13 [9.50] [14.34-35] - 
Luz do mundo  5.14-16 [4.21] [8.16] [11.33] - 
Perfeição da Lei  5.17-20 - - - 
Morte, ofensas e reconciliação  5.21-26 - [12.57-59] - 
Adultério, maus desejos e escândalo  5.27-30 [9.43,47-48] - - 
                                                 
7 Ao tratar da questão das fontes de Mateus, Champlin se posiciona: a) “Os evangelhos sinópticos 
[Mateus, Marcos e Lucas] se caracterizam por sua “interdependência”. Mateus e Lucas dependeram 
de Marcos acerca do esboço histórico”; b) “A fonte ‘Q’, cuja natureza exata não pode ser definida com 
as evidências que possuímos no momento, foi a fonte usada por Mateus e Lucas, quando os dois 
estão em consonância com o material não pertencente a Marcos”; c) A fonte ‘M’ – “aquilo que 
pertence distintivamente a Mateus – representa cerca de 300 versículos [...] uma tradição de que ele 
dispunha, mas fora do acesso dos demais evangelistas sinópticos” (CHAMPLIN, s.d., vol. I, p. 177-
178). 
8 Ferreira esclarece esse ponto: “É importante esclarecer as limitações dessa abordagem, 
reconhecendo que as fontes Q, M e L são uma hipótese literária, visto que não existem 
concretamente, sendo conhecidas apenas pelas comparações entre os evangelhos sinóticos. São 
bem equilibradas as palavras de Carson, Moo e Morris ao avaliarem a teoria: ‘A hipótese das duas 
fontes oferece a melhor explicação global para o relacionamento entre os evangelhos sinóticos, mas, 
para concluir, é preciso trazer duas palavras de advertência. Em primeiro lugar, o processo que deu 
origem aos evangelhos foi complexo, tão complexo que nenhuma hipótese da crítica das fontes, por 
mais detalhada que seja tal hipótese, pode almejar fornecer uma explicação cabal da situação [...] 
[em segundo lugar] devemos tratar essa hipótese mais como uma teoria funcional do que como uma 
conclusão concreta’ (1997, p. 43, grifo do autor)”. (FERREIRA, 2006, p. 32, grifo do autor) 
9 Disponível em SINOPSE DOS QUATRO EVANGELHOS: Tabela sinóptica em: http://dubitan-
do.no.sapo.pt/sinharm.htm, acessado em 30/11/2009. 
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Contra o divórcio  5.31-32 [10.11-12] [16.18] - 
Contra o juramento  5.33-37 - - - 
Amar os inimigos  5.38-48 - 6.27-36 - 
Esmola e oração em segredo  6.1-8 - - - 
Pai-Nosso e perdão das ofensas  6.9-15 [11.25] [11.2-4] - 
Jejum em segredo  6.16-18 - - - 
Os verdadeiros tesouros  6.19-21 - [12.33-34] - 
Parábola da lâmpada do corpo  6.22-23 - [11.34-36] - 
Não servir dois senhores  6.24 - [16.13] - 
Contra as preocupações deste mundo  6.25-34 - [12.22-31] - 
Não julgar ninguém  7.1-5 [4.24] 6.37-42 - 
Não profanar as coisas santas  7.6 - - - 
Oração atendida  7.7-12 - [11.9-13] [6.31] - 
Entrar pela porta estreita  7.13-14 - [13.23-24] - 
Os falsos profetas  7.15-20 - 6.43-45 - 
Necessidade da prática  7.21-23 - 6.46 [13.26-27] - 
Construir sobre a rocha  7.24-27 - 6.47-49 - 
Fim do Sermão da Montanha  7.28-29; 8.1 - 7.1a - 

 
Como se pode observar no quadro acima, os textos comuns a Mateus e a 

Marcos, no Sermão do Monte, são muito poucos, não havendo dúvida de que 

Mateus teria buscado o discurso de Jesus em outra fonte que não Lucas, 

exatamente porque os versículos comuns a ambos, no Sermão, são usados em 

lugares diferentes de seu evangelho, sem qualquer vinculação a qualquer sermão 

proferido.10 Além disso, Jesus teria repetido muitas vezes e em muitos lugares o 

mesmo ensino, vindo este a fazer parte da tradição oral dos primeiros discípulos. 

Para a composição do Sermão, portanto, reconhece-se a presença de outras vozes. 

Os textos abaixo listados são, literalmente, os pontos de contato entre os dois 

evangelhos, onde Mateus poderia ter mostrado o discurso de Marcos no seu próprio.  

  

                                                 
10 De acordo com Champlin (s.d., p. 263) “O evangelho de Mateus é tópico, e não cronológico. Isso 
significa que o interesse do autor era expor seu material arranjado por assuntos, e não segundo a 
ordem cronológica dos acontecimentos. Essa é uma das razões porque se torna difícil a sua 
harmonia com Marcos e Lucas, porquanto Lucas segue de perto a ordem cronológica de Marcos, 
com poucas exceções, mas Mateus rearranja muito os eventos.”  
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MATEUS MARCOS 

“Vós sois o sal da terra; ora, se o sal vier a ser 
insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais 
presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos 
homens.” (5.13) 

“Bom é o sal; mas, se o sal vier a tornar-se insípido, 
como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós 
mesmos e paz uns com os outros.” (9.50) 

“Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a 
cidade edificada sobre um monte; nem se acende uma 
candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no 
velador, e alumia a todos os que se encontram na 
casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos 
homens, para que vejam as vossas boas obras e 
glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.” (5.14-16) 

“Também lhes disse: Vem, porventura, a candeia para 
ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem, 
antes, para ser colocada no velador?” (4.21) 

“Ouvistes que foi dito: Não adulterarás. Eu, porém, vos 
digo: qualquer que olhar para uma mulher com 
intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Se 
o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o 
de ti; pois te convém que se perca um dos teus 
membros, e não seja todo o teu corpo lançado no 
inferno. E, se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a 
e lança-a de ti; pois te convém que se perca um dos 
teus membros, e não vá todo o teu corpo para o 
inferno.” (5.27-30) 

“E, se tua mão te faz tropeçar, corta-a; pois é melhor 
entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, 
ires para o inferno, para o fogo inextinguível” (Marcos 
9:43) 

“E, se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o; é 
melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus 
olhos do que, tendo os dois seres lançado no inferno, 
onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga.” 
(9.47-48) 

“Também foi dito: Aquele que repudiar sua mulher, dê-
lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer 
que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações 
sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera; e aquele 
que casar com a repudiada comete adultério.” (5.31-
32) 

“E ele lhes disse: Quem repudiar sua mulher e casar 
com outra comete adultério contra aquela. E, se ela 
repudiar seu marido e casar com outro, comete 
adultério.” (10.11-12) 

“Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos 
céus, santificado seja o teu nome; venha o teu reino; 
faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu; o 
pão nosso de cada dia dá-nos hoje; e perdoa-nos as 
nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos 
nossos devedores; e não nos deixes cair em tentação; 
mas livra-nos do mal [pois teu é o reino, o poder e a 
glória para sempre. Amém]! Porque, se perdoardes 
aos homens as suas ofensas, também vosso Pai 
celeste vos perdoará; se, porém, não perdoardes aos 
homens [as suas ofensas], tampouco vosso Pai vos 
perdoará as vossas ofensas.” (6.9-15) 

“E, quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa 
contra alguém, perdoai, para que vosso Pai celestial 
vos perdoe as vossas ofensas.” (11.25) 

 

“Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois, com 
o critério com que julgardes, sereis julgados; e, com a 
medida com que tiverdes medido, vos medirão 
também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu 
irmão, porém não reparas na trave que está no teu 
próprio? Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o 
argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? 
Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho e, então, 
verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu 
irmão.” (7.1-5) 

“Então, lhes disse: Atentai no que ouvis. Com a 
medida com que tiverdes medido vos medirão 
também, e ainda se vos acrescentará.” (4.24) 
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Vielhauer (2005, p. 386-387) considera que a marca da individualidade de 

Mateus está mostrada no fato de que o autor aproveitou a disposição de Marcos 

especialmente a partir de Mt 14.1,11 pois, dali em diante, a sequência das unidades 

comuns aos dois é clara. O material discursivo mateano teria sido posto em ordem e 

inserido em lugar adequado no esquema de Marcos, tendo em vista o ambiente e o 

público para o qual Mateus escreve. 

Além dessa dependência, segundo Kermode (1997, p. 418), é no “exemplo da 

Bíblia judaica, com sua mistura de narrativa, lei e poesia” que Mateus escreve seu 

evangelho, mormente o Sermão. O fenômeno de polifonia no Sermão é 

demonstrado por meio do uso do discurso direto e indireto, que se dá pela citação 

do Antigo Testamento, ao qual Jesus valoriza, e da tradição oral que Jesus rejeita.  

[No evangelho de Mateus] o Antigo Testamento é uma influência fortemente 
modeladora [...]. Sua relação com o material do Antigo Testamento é quase 
sempre do mesmo tipo. Ele concede ao texto antigo sua santidade e sua 
força perpétua, mas sempre supondo que em um sentido importante ele não 
é completo em si mesmo. O evento ou dito antecipado no texto antigo é 
cumprido no novo, e o novo é, portanto, validado por ele; mas também o 
contém e o transcende (KERMODE, 1997, p. 418). 

Observa-se, de modo geral, que os logoi desse sermão não apresentam 
conceitos inteiramente novos. Jesus empregou as idéias do V.T., e de vez 
em quando se utilizou de citações rabínicas. A habilidade especial de Jesus 
consistia em reconhecer e selecionar material de valor especial da tradição 
judaica, deixando de lado os pontos fracos, inúteis e absurdos. Jesus 
imortalizou o que havia de melhor nos ensinos do judaísmo (CHAMPLIN, 
s.d., p. 302)  

O verdadeiro significado da cidadania do Reino, tema central do Sermão do 

Monte, revela-se em meio ao debate entre a interpretação e ensino de Jesus do 

Antigo Testamento versus a tradição rabínica conhecida dos leitores de Mateus. 

Esse debate evidencia a heterogeneidade constitutiva do discurso, pois ele passa a 

existir, do ponto de vista da Análise do Discurso, pelo debate com o discurso do 

Outro. 

O Sermão, sob esse ponto de vista teórico, estaria na intersecção do eixo do 

pré-construído, do domínio de memória e a linearidade do discurso, que oculta o 

                                                 
11 Mateus utiliza suas fontes para contar a história da infância de Jesus, omitida por Marcos, mas 
assume a narrativa dos capítulos iniciais de Marcos até Mt 3.13, quando volta a depender de fontes 
pessoais, inclusive para a elaboração do Sermão. Para ver mais: (Vielhauer, 2005, pp. 386-ss). 
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primeiro eixo, já que o enunciado é produzido como que interiorizando o pré-

construído em sua formação discursiva e fazendo seu o discurso do Outro.  

Retomando e considerando o que já foi dito anteriormente acerca de: a) Jesus 

não ter escrito qualquer palavra; b) que o Sermão é elaborado décadas depois dos 

seus ditos terem sido enunciados, dependendo das fontes de Mateus para 

(re)enunciá-los; c) que a autoridade conferida a Jesus é reivindicada do início ao fim 

do Sermão; d) finalmente, que o Sermão contrapõe o modus vivendi dos leitores 

com a reinterpretação da Torá e a tradição rabínica, observa-se que o interdiscurso, 

como instância de construção, regula o modo de doação dos objetos de que fala o 

discurso e o modo como estes objetos são articulados. 

A historicidade do Sermão, como uma face do interdiscurso, consiste na 

descoberta do que é relevante para o discurso em outras formações discursivas. 

Desse modo, a retomada daquilo que é fundamental para a elaboração do Sermão, 

presente no Antigo Testamento, na tradição rabínica e na tradição dos ditos de 

Jesus, exige mais do autor do que a mera repetição, levando-o a suprimir a 

exterioridade e a inscrever o que lhe é fundamental no interior de seu texto. 

O universo discursivo ao qual pertence o Sermão, tendo como contexto 

imediato o próprio Evangelho de Mateus, é religioso, porque o constitui o conjunto 

de escritos canônicos e, em sua periferia, outros escritos deuterocanônicos. Para 

que alcance o significado desejado, Mateus busca formações discursivas que se 

encontram em concorrência dentro desse universo discursivo, fazendo alianças com 

os ditos de Jesus, com a relevância da lei mosaica, que enfatiza a visão cristã de 

mundo, e confrontando a interpretação rabínica da lei e a tradição judaica. Assim, 

estabelece o campo discursivo pelo qual enuncia os pressupostos morais e 

comportamentais do discípulo de Cristo. 

Por último, segundo a proposição teórica da Análise do Discurso, Mateus 

extrai o espaço discursivo do campo discursivo delineado acima, buscando um 

subconjunto de formações discursivas, cuja correlação é considerada importante 

para seu enunciado. Em primeiro lugar, indiscutivelmente, está a lei mosaica, cujo 

valor e autoridade Jesus reafirma (Mt 5.17,18). Em segundo lugar, está a literatura 

sapiencial pela qual Jesus expressa as bem-aventuranças (Mt 5.3-12). Em terceiro 
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lugar, está a tradição rabínica à qual Jesus contrapõe o significado do decálogo (Mt 

5.19-7.12). Em quarto lugar, estão as práticas judaicas correntes, às quais Jesus 

contrapõe a ética do Reino dos Céus. Tasker (1991, p. 47) comenta: 

A “lei” prescrita por Jesus não é nenhum código de regras exteriores que 
possa ser seguido ao pé da letra, mas sim, uma série de princípios, ideais e 
motivos para conduta, mais consentânea com a “lei” que Jeremias predisse 
o Senhor haveria de colocar na “mente” dos homens e lhas “inscrever no 
coração” quando estabelecesse um novo pacto com eles [“Porque esta é a 
aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o 
SENHOR: Na mente, lhes imprimirei as minhas leis, também no coração 
lhas inscreverei; eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo.”] (Jeremias 
31.33). 

Analisada a interdiscursividade presente no enunciado do Sermão, resta 

comentar seu conteúdo como discurso religioso, em que seu autor se apropria da 

voz de Deus para enunciar os ditos que coletou de Jesus. Tasker (1991, p. 47) 

explica: 

Nesta seção [o Sermão] encontramos o ensino de Jesus sobre o modo 
como homens e mulheres devem orientar sua conduta ao tornar-se súditos 
do reino de Deus, cristalizado na forma de instruções diretas. Parte deste 
ensino é encontrada numa forma mais poética nas parábolas ilustrativas 
pronunciadas por Jesus em outras ocasiões. 

Com a autoridade de mestre, reivindicada pelo subir ao monte e assentar-se 

(5.1,2), Jesus expõe seus ensinos, na forma de “contracultura cristã” (STOTT, 1981, 

p. 1). As chamadas bem-aventuranças podem ser consideradas como 

características ideais de seus discípulos, aos quais Deus salva, capacita e 

recompensa. O perfil discipular é de alguém que: a) reconhecidamente não se vê 

possuidor de nada (5.3); b) lamenta-se da própria condição de impureza e da 

mesma condição presente na sociedade (5.4); c) tem uma atitude gentil para com os 

outros, determinada por uma estimativa correta de si mesmo (5.5) (STOTT, 1981, p. 

32); d) aspira uma justiça moral, de caráter e de conduta (5.6); e) compadece-se da 

dor e calamidade das pessoas (5.7); f) propõe-se à honestidade e não à hipocrisia e 

fraude (5.8); g) luta pela promoção da paz entre pessoas e na sociedade (5.9); h) 

sofre por lutar pela preservação da justiça (5.10-12). 

As metáforas do sal e da luz (5.13-16) traduzem o sentido da influência moral 

positiva na sociedade, promovido pelas pessoas cujo perfil acabou de ser exposto. A 

partir dessa direção dada, o discurso de Jesus volta-se para a interpretação e 
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aplicação da lei moral na vida quotidiana: a) se ele próprio se subordina à lei para 

cumpri-la, seus seguidores estão obrigados a segui-lo no mesmo intento (5.17-20); 

b) práticas como o homicídio (5.21-22), o procedimento ofensivo (5.23-26), o 

adultério (5.27-32), o perjúrio (5.33-37), a vingança (5.38-42) devem desaparecer e o 

amor ao próximo deve generalizar-se (5.43-48). 

A virtude do cidadão do reino dos céus está em sua sobriedade, na prática da 

justiça, na ajuda ao próximo e no exercício de sua espiritualidade (6.1-18). Em 

relação à aquisição de recursos financeiros, à ambição e à ansiedade pelo futuro, 

está presente a convicção de que sua escolha deve priorizar sua relação com Deus 

e não se exasperar por estas coisas (6.19-34). 

O discurso encerra-se com advertências: a) o cidadão não deve julgar 

temerariamente (7.1-5); b) não deve desperdiçar o que é precioso (7.6); c) deve 

insistir na oração (7.7-11); d) deve praticar a regra áurea - tratar os outros de forma 

positiva (7.12); e) deve escolher o caminho apertado (7.13-14); f) deve saber 

identificar o ensino falso e não proveitoso (7.15-23); g) deve construir seu ser, seu 

saber e seu fazer sobre a rocha sólida (7.24-27). 

 

 

4.3.  A INTERDISCURSIVIDADE NOS QUATRO PILARES 

 

Os quatro pilares para a educação do século XXI são parte de um discurso 

deliberativo da Comissão da UNESCO, que põe a língua em funcionamento a fim de 

produzir sentidos na sociedade planetária. Sua amplitude, exterior à língua, inclui 

elementos não linguísticos que atuam no ambiente social e ideológico, 

primeiramente no fórum da UNESCO e implicitamente nos países membros daquela 

entidade internacional.  

Sob o enfoque de Foucault (1986), pode-se dizer que o texto dos quatro 

pilares é um conjunto limitado de enunciados, apoiados na mesma formação 

discursiva educacional, para os quais se pode estabelecer as condições de 
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existência. Já com base em Pêcheux (1990), poder-se-ia argumentar que o discurso 

dos quatro pilares está ligado às redes de memória e dos trajetos sociais, com o 

objetivo e a possibilidade de desestruturar-reestruturar essas mesmas redes e 

trajetos, agitando as filiações sócio-históricas de identificação. 

O discurso dos quatro pilares ao mesmo tempo em que é um acontecimento 

singular, irrompe na história como acontecimento relacionado com o passado, com a 

memória dos fatos e com a própria história, carregado do sentido ideológico e 

vivencial da Comissão que o enuncia, com a proposta de interpor e despertar 

ressonâncias ideológicas e concernentes à vida da comunidade planetária, sem 

necessariamente se preocupar com o uso correto da forma das línguas nacionais, 

mas intencionalmente desejoso de atingir essa comunidade dentro de seu contexto 

concreto. 

Com base em Bakhtin (2003), tem-se que o discurso dos quatro pilares 

pertence ao gênero discursivo secundário ou complexo, porque retrata as condições 

do convívio complexo, desenvolvido e organizado da comunidade internacional. É 

um discurso dialógico, articulado com um sem número de outros ditos provindos dos 

relatórios e propostas de todas as partes, mostrando-se, assim, heterogêneo. 

Segundo as contribuições de Authier-Revuz (1982) e Maingueneau (1997), a 

heterogeneidade mostrada no discurso dos quatro pilares pode ser classificada 

como discurso direto, instância em que aparecem como um segundo locutor, as 

contribuições advindas de discursos citados: o relatório da terceira sessão da 

comissão, ocorrida em Paris, em janeiro de 1994; o texto “L’enseignement 

scientifique” de Laurent Schwartz (1993); o relatório de Edgar Faure, “Aprender a 

Ser”, da Comissão Internacional sobre o Desenvolvimento da Educação UNESCO 

(1972); o Annual Report de David A. Hamburg (1994), presidente da Carnegie 

Corporation de Nova York, EUA. 

Na forma de discurso indireto e ainda constituindo uma heterogeneidade 

discursiva mostrada, a Comissão dependeu do relatório Faure (1972) em vários de 

seus aspectos e declarou seu empenho em “assimilar uma pequena parte da 

quantidade enorme de informações existentes. Daí a necessidade imperiosa de 

optar e determinar o que era essencial para o futuro” (DELORS et al., 2001, p. 268). 
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Pode-se perceber, na análise do enunciado dos quatro pilares, a ocorrência do 

esquecimento número um da teoria de Pêcheux (1975), no que se refere à retomada 

de sentidos preexistentes, por conta da necessidade de retomada de situações não 

resolvidas, somada ao desejo de dar-lhes novos rumos. 

A heterogeneidade constitutiva do discurso dos quatro pilares do 

conhecimento é observável á medida em que se desenvolve o debate com o 

discurso do Outro (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2006). O "próximo século" é o 

ambiente escatológico proposto pela Comissão, para as ações da humanidade, 

considerada "civilização cognitiva". Ele se contrapõe aos últimos vinte e cinco anos 

do século XX, que assinalaram avanços científicos e desenvolvimento dos países 

emergentes, mas que continuaram sob o sentimento de desencantamento em 

relação às primeiras expectativas do pós-guerra mundial.  

Este ambiente escatológico deverá oferecer meios para a circulação e 

armazenamento de informações, para o desenvolvimento da comunicação e 

submeterá essa dura obrigação de oferecer saberes e saber-fazer evolutivos à 

educação, para quebrar esse sentimento e introduzir a civilização numa nova era de 

paz e prosperidade. Ainda que a “Declaração Mundial sobre Educação para Todos”, 

seja parte do interdiscurso e para a qual as necessidades básicas compreendem 

conhecimentos, habilidades, valores e atitudes necessários “para que os seres 

humanos possam sobreviver, desenvolver suas potencialidades, viver e trabalhar 

com dignidade, participar plenamente do desenvolvimento, melhorar a qualidade de 

vida, tomar decisões fundamentais e continuar aprendendo” (UNESCO, 1998, p. 3), 

há a memória interdiscursiva indelevelmente presente no cotidiano das pessoas de 

“desilusões do progresso [...] o aumento do desemprego e dos fenômenos de 

exclusão social [...] a persistência das desigualdades de desenvolvimento no mundo” 

(DELORS et al., 2001, p. 13) como situação real.  

A "educação" deve ser o meio atuante junto à civilização cognitiva nesse 

ambiente escatológico, encarregada de propiciar conhecimento de forma maciça e 

eficaz, progressivamente, no sentido de encontrar e assinalar referências para as 

pessoas, quanto à seleção da boa informação, ajudando-as a orientar seus projetos 

individuais e coletivos, enfim, oferecendo-lhes mapas de um mundo complexo e 

bússola para navegação em contraste à educação tecnicista, voltada para o 



169 
 

 
 

desenvolvimento econômico, que predominou nas últimas décadas do século XX, 

que praticamente abandonou o conhecimento filosófico para concentrar-se em 

métodos e procedimentos das ciências naturais, atendendo ao poderio econômico. 

A "civilização cognitiva", tendo como seu ambiente o novo século e a 

educação como formação para viver nesse ambiente, é composta de pessoas e 

coletividades; necessita ser formada nas competências do futuro. Ela sofre uma 

onda de informações sob as quais submerge; precisa aprender a selecionar as 

informações não efêmeras; deve fazer planos individuais e coletivos com a ajuda da 

educação.  

Os seres humanos, individualizados no discurso pela expressão "cada um", 

respondem à educação e ao conjunto de conhecimentos adquiridos. Se apenas se 

submetem a ela no começo da vida, isto é insatisfatório e inadequado. Se se 

submetem a uma escolaridade cada vez mais pesada, isto pode ser considerado 

como uma resposta meramente quantitativa e não qualitativa, porque os 

conhecimentos não duram para sempre. É necessário atualizá-los em relação à 

demanda da civilização cognitiva. É preciso, portanto, explorar, durante a vida toda, 

as ocasiões individuais e coletivas, para atualizar, aprofundar e enriquecer os 

primeiros conhecimentos obtidos. É preciso adaptar-se ao mundo que está sempre 

em mudança.  

O significado de "mundo" adquire o sentido de “civilização cognitiva" e 

também o de "planeta", se consideradas as descobertas e invenções tecnológicas, 

as guerras e ações congêneres, as alterações ambientais, além do que, por sua 

própria dinâmica o mundo está em frequente mudança. Este significado é 

atravessado no discurso pelo interdiscurso provindo de todas as ciências. 

A "educação", retomada como um agente messiânico, tem um conjunto de 

missões. Precisa organizar-se para realizá-las nas quatro aprendizagens propostas 

como fundamentais e deve aplicá-las a cada indivíduo ao longo de sua vida. 

Também chamada de "ensino formal" e "ensino estruturado", a educação é acusada 

de dedicar-se essencialmente aos pilares de aprender a conhecer e o aprender a 

fazer. Todavia, a educação por si mesma não é agente educacional. Ela depende 

fundamentalmente de quem a utiliza, ou seja, a constatação da Comissão é que os 
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governos educam apenas no aprender a conhecer e no aprender a fazer, deixando 

por conta de outros expedientes o aprender a viver juntos e o aprender a ser. A 

educação ideal, aos olhos da Comissão, se dá nos quatro pilares, ao longo da vida, 

a fim de que seja vista como uma experiência global, tanto do indivíduo quanto da 

sociedade. 

O primeiro pilar, aprender a conhecer, confronta a aprendizagem exclusiva de 

saberes enciclopédicos codificados, que estão habitualmente presentes na matriz 

curricular do ensino estruturado ou formal, com a aprendizagem criativa. Mais 

importante que "o quê saber?", se propõe o "como vir a saber". Se há aprendizagem 

de como se aprende a conhecer, esse pilar da educação será meio de compreensão 

do mundo e ambiente para desenvolvimento das capacidades profissionais e 

discursivas, mas também será fim, porque redundará em prazer para aquele que 

aprende a decodificar o mundo e a interagir nele. A cultura geral aparece como 

abertura a novas linguagens, enquanto a especialização parece ser sinônima de 

aprisionamento a uma alienação do mundo e da comunicação com outras pessoas. 

Finalmente, o primeiro pilar requer exercício da atenção (aprofundamento da 

apreensão), da memória (memorização associativa) e do pensamento (avanços e 

recuos entre o concreto e o abstrato), ao longo de toda a vida. 

O segundo pilar, aprender a fazer, propõe a adaptação da educação ao 

trabalho. A mera educação para o exercício do trabalho, para a qualificação 

profissional específica deve ceder seu lugar para outras formações que envolvam o 

comportamento social do indivíduo, sua comunicação, sua capacidade para o 

trabalho em equipe, sua iniciativa, sua competência em gerir e resolver conflitos, seu 

desejo de avançar para novas frentes. 

O terceiro pilar, aprender a viver juntos, considerado o principal pela 

Comissão, contrasta a violência incontestável da humanidade com a esperança 

utópica da paz universal, a partir da educação que amenize os preconceitos raciais e 

étnicos, reduza a deslealdade da concorrência econômica e promova a igualdade 

entre as nações e indivíduos nas oportunidades e responsabilidades. A descoberta e 

aceitação do outro é o principal elemento para a descoberta e aceitação de si 

próprio. A relação empática com o semelhante deve ser ensinada desde os 

primeiros dias de vida do indivíduo, no lar, na escola, na religião, na sociedade, com 
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o fim de nutrir em todos uma visão altruísta e focada na preservação do planeta, em 

benefício das gerações futuras. 

O quarto pilar, aprender a ser, pressupõe o desenvolvimento integral do ser 

humano, pelo qual elabore pensamentos autônomos e críticos, e formule seus 

próprios juízos de valor. A educação é a agência de fomento da liberdade de 

pensamento, discernimento, imaginação e sentimento do indivíduo, de modo que ele 

próprio desenvolva seus talentos e competências, por meio de situações 

problemáticas que lhe sejam propostas, mediante a descoberta e a experimentação, 

com imaginação e criatividade, a fim de conhecer-se e conhecer o outro. 

Naturalmente, esse pilar do conhecimento deve respeitar as teorias do 

desenvolvimento humano e adequar-se a elas quanto ao conteúdo do ensino e aos 

desafios que propõe. O aprender a ser ultrapassa o ensino formal inicial e 

encaminha a sociedade para a filosofia da educação permanente, ao longo de toda 

a vida. 

A simples leitura dos quatro pilares do conhecimento remete o leitor avisado 

aos discursos de movimentos filosóficos advindos, por exemplo, do iluminismo,12 do 

cosmopolitismo,13 do humanismo moderno14 e de tantos outros movimentos, bem 

como das ciências sociais, que se norteiam pelos mesmos princípios. Enfim, o 

interdiscurso, com todos os seus esquecimentos, se faz presente em todo o discurso 

dos quatro pilares do conhecimento. 

                                                 
12 “O Iluminismo compreende três aspectos [...]: 1º. extensão da crítica a toda e qualquer crença e 
conhecimento, sem exceção [atitude empirista]; 2º. realização de um conhecimento que, por estar 
aberto à crítica, inclua e organize os instrumentos para sua própria correção; 3º. uso efetivo, em todos 
os campos, do conhecimento assim atingido, com o fim de melhorar a vida privada e social dos 
homens.” (ABBAGNANO, 1998, p. 535) 
13 “Doutrina que tende a negar a importância das divisões políticas e a ver no homem, ou ao menos 
no sábio, um "cidadão do mundo" [...] também foi defendido pelos estóicos [...]; como ideal diferente 
do universalismo eclesiástico foi compartilhado por Leibniz [...] e retomado pelo Iluminismo. Kant 
considera-o um princípio regulador do progresso da sociedade humana para a integração universal e, 
portanto, como "o destino do gênero humano, justificado por uma tendência natural nesse sentido" 
(Antr, II e)” (ABBAGNANO, 1998, p. 217). 
14 As bases fundamentais do Humanismo: [Reconhecimento] 1. [...] da totalidade do homem como ser 
formado de alma e corpo e destinado a viver no mundo e a dominá-lo [...]; 2. [...] da historicidade do 
homem, dos vínculos do homem com o seu passado, que, por um lado, servem para uni-lo a esse 
passado e, por outro, para distingui-lo dele [...]; 3. [...] do valor humano das letras clássicas. É por 
esse aspecto [humanitas] que o Humanismo tem esse nome [...]; 4. [...] da naturalidade do homem, 
do fato de o homem ser um ser natural, para o qual o conhecimento da natureza não é uma distração 
imperdoável ou um pecado, mas um elemento indispensável de vida e de sucesso. II) O segundo 
significado dessa palavra nem sempre tem estreitas conexões com o primeiro. Pode-se dizer que, 
com esse sentido, o Humanismo. é toda filosofia que tome o homem como "medida das coisas", 
segundo antigas palavras de Protágoras. [...](ABBAGNANO, 1998, p. 519). 
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4.4  A INTERDISCURSIVIDADE DO SERMÃO NOS PILARES 

 

Quanto à noção de interdiscursividade, é notório que nenhum dos dois 

discursos é adâmico, porque incluem esquecimentos de outras formações 

discursivas. No Sermão, o autor se utiliza de fontes documentais e orais, com o uso 

das quais chega à composição do texto final. Os ditos do Sermão apontam para uma 

cidadania que rompe / transpõe o passado, do ponto de vista da prática religiosa, 

moral e ética, sem que isto signifique uma vida ascética e exclusivamente dedicada 

à introspecção metafísica, trazendo à lume uma contracultura religiosa-ético-moral, 

cuja finalidade é reinventar o ser humano em sua integração com Deus, consigo 

mesmo e com o próximo, no contexto social próximo e no planetário.  

A formação do ser humano neste discurso religioso é proposta a partir de uma 

(trans)formação individual mediante sua ligação / dependência  com a divindade, 

representada por Jesus, de modo a interagir socialmente nos patamares de uma 

cidadania responsável, do desenvolvimento crítico das práticas sociais, em que 

predominem os valores da justiça, do discernimento, do desapego insano à riqueza, 

da promoção do ser humano como tal e da vida religiosa e moral ativa e influente no 

mundo.  

Os ditos do Sermão advertem também contra a hipocrisia dos que detém o 

poder mediante a escravidão dos outros às suas próprias prerrogativas, exigindo o 

que não cumprem e, farisaicamente, exibindo aos semelhantes um procedimento 

teatral e demagógico. A ideologia do farisaísmo é contrastada com a ideologia do 

reino dos céus e reprovada. A todos se deve o amor. Aos mestres falsos se deve a 

reprovação. Não há adaptabilidade ao status quo mas a intencionalidade de 

transformação constante, que se interpõe como educação ao longo da vida. A 

ideologia do Sermão é religiosa, porém vislumbra uma práxis, um desafio prático ao 

mundo e uma visão de maturidade humana. 

Inicialmente, o fenômeno da interdiscursividade do Sermão no discurso dos 

quatro pilares do conhecimento deve retomar a noção de concorrência exposta por 

Maingueneau, no sentido da inclusão tanto do confronto aberto, quanto da aliança, 

ou da neutralidade aparente entre os discursos. 
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O enunciado dos quatro pilares do conhecimento não é discurso religioso; não 

aborda qualquer perspectiva de relacionamento com a divindade. O foco do 

enunciado, entretanto, é o ser humano e seu desenvolvimento pleno como ser, 

cidadão e participante do mundo. Dos quatro pilares do conhecimento, o “aprender a 

conhecer” e o “aprender a fazer” se referem a conhecimentos cognitivos e de 

formação profissional, enquanto que o “aprender a viver juntos” e o “aprender a ser” 

estão mais intimamente relacionados a uma conduta pessoal e relacional. Estes dois 

últimos pilares constituem a base ética para os primeiros. 

À educação se confere o status de agente transformador do ser humano, pelo 

qual ele ganha sua autonomia e sua capacidade crítica. A transformação do 

indivíduo envolve a “realização da pessoa que, na sua totalidade aprende a ser” 

(DELORS et al., 2001, p. 90). Portadora de uma missão, “a educação deve contribuir 

para o desenvolvimento total da pessoa – espírito e corpo, inteligência, 

sensibilidade, sentido estético, responsabilidade pessoal, espiritualidade” (DELORS 

et al., 2001, p. 99). À educação, portanto, se delega uma responsabilidade 

messiânica de transformação do indivíduo, a fim de que aprenda a ser. 

O ser humano é proposto como um “agente de mudança” (DELORS et al., 

2001, p. 94), discipulado pela educação “para elaborar pensamentos autônomos e 

críticos e para formular os seus próprios juízos de valor, de modo a poder decidir, 

por si mesmo, como agir nas diferentes circunstâncias da vida” (DELORS et al., 

2001, p. 99). As metáforas do sal e da luz, pelas quais o Sermão enfatiza a 

influência dos discípulos de Jesus no mundo, propõem algo semelhante.  

A despeito de serem dois enunciados de gêneros discursivos e épocas 

diferentes, há aspectos comuns entre eles: a) Do ponto de vista do gênero 

discursivo, ambos os discursos tendem à monossemia, apesar de em sua 

composição terem sido dialógicos com suas respectivas fontes; b) Os discursos 

estudados trabalham contra uma situação existente, insatisfatória, que demonstra 

um desvio dos padrões ideais; c) Há em ambos uma preocupação redentiva. O 

sermão aponta Jesus como o divisor de águas, e o Relatório aponta a educação 

como o divisor de águas; d) A preocupação com o ganho deve ser secundária; e) O 

aprender a ser de ambos os discursos tem um lado ético que os une.  
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Outras comparações podem ser feitas. Há aproximações pelas quais se 

mostra na cena enunciativa um agente transformador. No Sermão do Monte o 

ensino de Jesus propõe a transformação do ser humano mediante seu envolvimento 

com a educação do Reino, porém ele próprio é o agente transformador. O mesmo 

papel no discurso dos Quatro Pilares é concedido à educação formal.  

De modo semelhante, a proposta do Sermão àquele que segue os ensinos de 

Jesus é para a vida toda, sendo necessária a perseverança e o discernimento em 

relação a muitos ensinos contradizentes e ardilosos. Os Quatro Pilares conferem à 

educação formal o papel de oferecer conteúdo educacional seletivo ao ser humano, 

pelo qual ele venha a perseverar na fidelidade à educação ao longo da vida, 

sabendo desvencilhar-se do conhecimento supérfluo que o distrai no seu intento de 

aprender a ser. 

A proposta aventada no Sermão implica num relacionamento social de 

influência, como o fazem o sal e a luz. É pelos pequenos gestos que acontecem as 

grandes transformações. Igualmente, o discurso dos Quatro pilares transparece o 

empenho de se mudar o mundo pela educação, ou seja, pela postura segura e 

influente que o ser educado ao longo da vida aprende a vivenciar. 

O relacionamento interpessoal de ambos os discursos é ético e solidário. A 

ética do Sermão é transcendente e, por isso, tida como impraticável. Em ambos os 

discursos, todavia, manifesta-se o sentido da sociedade ideal, com valores ideais 

como a solidariedade entre os povos e o interesse pela ordem e paz. 

O mundo ideal configurado no Sermão do Monte com os valores do Reino dos 

céus, um cenário que inclui a teoreferência, a presença e a companhia de Deus e a 

esperança escatológica. O mundo ideal dos Quatro Pilares é consolidado nos 

valores humanos projetados pelos discursos das ciências sociais, que têm em seu 

bojo algum esquecimento dos valores éticos do Sermão.  

 Há, também, distanciamentos entre os enunciados. Enquanto o discurso 

religioso procura imprimir uma ideologia teocêntrica, o discurso educacional procura 

imprimir uma ideologia antropocêntrica. Urge refletir na necessidade de valores 

universais que transcendam as etnias. Esse valores são supra-étnicos. 
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Do mesmo modo que o item acima, o sermão pensa a teocracia, o relatório 

pensa a democracia e isto confere à ética do sermão um sentido que transcende à 

ética dos Quatro Pilares e pode ampliar seu sentido. 

Em conclusão, ainda que o assunto tenha muito a oferecer, sob a ótica deste 

analista, o discurso dos Quatro Pilares da Educação, quando analisado em sua 

superfície, traz, do mesmo universo discursivo, pontos de contato com o Sermão do 

Monte que amplificam seu sentido discursivo e concedem maior entendimento do 

significado do aprender a ser. 
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CONCLUSÃO  

 

 

Tudo que dizemos tem, pois, um traço ideológico 
em relação a outros traços ideológicos. E isto não 
está na essência das palavras mas na 
discursividade, isto é, na maneira como, no 
discurso, a ideologia produz seus efeitos, 
materializando-se nele. 

 (ORLANDI, 2007, p. 43) 

 

Nas últimas décadas o conhecimento tem se tornado universal e a linguagem 

tem adotado termos comuns ao ponto de se presenciar a absorção científica e 

cultural mútuas do Oriente e do Ocidente em termos nunca vistos. De modo geral 

essa situação corrobora em boa dose para a fomentação de um discurso a favor da 

igualdade dos seres humanos quanto à qualidade de vida, conhecimento e cultura, 

mesmo que na prática seja desprezado ou retardado por episódios repressores, 

observáveis na história dos povos. Todavia nunca deixou de ser uma aspiração 

legítima e ansiosa por resultados concretos. 

A avaliação da história contemporânea expressa por Karan Singh, membro da 

Comissão Internacional, em seu artigo “Educar para a Sociedade Mundial”, retrata 

suas perplexidades em relação ao século XXI e de como anda a humanidade:  

Não é que nos faltem recursos intelectuais ou econômicos para resolver os 
problemas. Os caminhos abertos pela ciência e as invenções tecnológicas 
forneceram-nos meios para ultrapassar todas estas dificuldades. Falta-nos é 
sabedoria e compaixão para utilizarmos esses meios de maneira criativa. O 
saber progride mas a sabedoria enfraquece cada vez mais.(SINGH citado 
por DELORS et al., 2001, p.243)   

O comentário de Singh reflete o dilema vivido por uma geração tecnológica, 

talvez consciente de sua missão universal, porém desigual econômica e 

socialmente, e sobretudo desagregada, que formula novas propostas para 

desenvolvimento total da pessoa a cada dia, contemplando as ciências humanas e 

exatas, mas talvez seja incapaz de mobilizar-se frente à necessidade íntima do ser 

humano, notadamente nos aspectos de sensibilidade, responsabilidade pessoal e 
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espiritualidade. Esses aspectos propostos, que precisam ser aprofundados em 

qualquer cultura, podem ser compreendidos como aspectos da sabedoria aplicada à 

vida, como define Fee (1984, p.198):  

[...] a sabedoria é a disciplina de aplicar verdades à vida, à luz da 
experiência. [...] A sabedoria não é alguma coisa teórica e abstrata – 
é algo que existe somente quando uma pessoa pensa e age de 
acordo com a verdade conforme tem sido aprendida através da 
experiência.  

Ao que parece, essa definição vai ao encontro do discurso de Delors. Pode-

se entender que a meta final seja, enfim, apresentar todo ser humano à sabedoria, 

para que dela viva.  

A proposta desta pesquisa consistiu em procurar a interdiscursividade do 

Sermão do Monte, do evangelho de Mateus, no discurso dos Quatro Pilares da 

Educação, do relatório da Comissão Internacional sobre a Educação para o Século 

XXI, também conhecido como Relatório Jacques Delors. 

Para este empreendimento, a pesquisa se concentrou no referencial teórico 

dos gêneros dos discursos escolhidos, de suas condições de produção, de seus 

ethos e de suas relações interdiscursivas, examinando-os em separado e aplicando 

o referencial teórico a cada um dos discursos, com o fim de investigá-los sob a 

perspectiva desse referencial. 

Esta forma de trabalho propiciou reflexões importantes para as conclusões de 

interdiscursividade, que se pretendem apresentar ao leitor, mas também se abrem 

para outros estudos futuros.  

Desde os tempos da Grécia Antiga a prática da retórica é comum, havendo 

outros povos, inclusive os hebreus de onde surgiu o Cristianismo, que a praticavam. 

A arte de falar em público evoluiu da oratória forense para a argumentação e, 

conseqüentemente, para um estudo da linguagem. Adveio daí a escolha mais 

recomendável do gênero discursivo para uma determinada situação, o argumento 

racional que convencesse os ouvintes (logos), a postura do orador que lhes 

inspirasse confiança (ethos) e os sentimentos, paixões e emoções que se pretendia 

suscitar no auditório (patos). 



178 
 

 
 

O mecanismo do logos (exórdio, narração, provas e peroração) e os tipos de 

discurso definidos por Aristóteles (lógico, dialético, retórico e poético), preservados 

pelos romanos com a devida adaptação terminológica, permaneceram até ao menos 

o final do século XIX. Paralelamente a isto, se desenvolveram no decorrer do tempo 

a preocupação com o auditório e o estudo comportamental do orador.  

Embora o estruturalismo de Saussure eclipsasse temporariamente a retórica, 

a fala, o sujeito, a ideologia, o social, a história, a semântica e outros aspectos foram 

retomados a partir da década de 1960, e a figura do discurso que engloba os níveis 

lingüístico e extralingüístico foi retomada. Enfim, a língua posta em funcionamento 

por sujeitos e que produz sentidos numa determinada sociedade é observável sob a 

perspectiva dos gêneros de discurso.  

Evangelho é um gênero de discurso.1 Foram pesquisadas suas origens 

históricas e finalidades, concluindo tratar-se de um gênero sem paralelo, presente 

nos quatro evangelhos canônicos, constituído de coletâneas de ditos de Jesus em 

meio ao registro histórico de sua vida e obra, de modo que ambas as coisas estão 

entrelaçadas nas respectivas narrativas. 

Dentro do gênero de discurso evangelho destacou-se a pesquisa do Sermão 

do Monte, que a despeito de ser comparável a um discurso religioso, não pode ser 

considerado somente como tal, uma vez que em lugar de comentar a palavra 

revelada, é a própria palavra. Concluiu-se, também, que o Sermão não é um 

discurso único de Jesus, mas a reunião de seus ensinos proferidos em muitas 

situações diferentes. Assim sendo, o autor de Mateus reuniu e arranjou os ditos na 

forma de epitomé, ou seja, uma coletânea, onde se percebe o ensino dissertativo de 

Jesus, arranjado segundo as normas da retórica, com: exórdio, corpus principal, 

conclusão do corpus e peroração. 

Buscou-se, a seguir, identificar o gênero de discurso do relatório, encontrando 

suas raízes nos primórdios da escrita sob a forma de narrativa histórica, a pedido 

dos que detinham o poder. Entre os gregos tais narrativas adquiriram a proposta de 

explicação dos fatos narrados. Com os romanos o relatório acentuou a pregação 

                                                 
1 Conforme se discutiu na seção 1.2.2 “A Composição Literária do(s) Evangelho(s)”, de 
acordo com as conclusões de Gabel e Wheele (2003). 
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ideológica. Com o poder eclesiástico da Idade Média se deu a exploração da 

credulidade popular. Com o renascimento e a reforma protestante ocorreu a 

redescoberta da filosofia e dos clássicos gregos, e o mundo ocidental avançou para 

o conhecimento científico. Na era moderna o relatório se tornou parte do trabalho e 

da pesquisa, continuando a seguir padrões que lhe são determinados por aqueles 

que detêm o poder e constituindo-se em instrumentos ideológicos dos que os 

enunciam e dos que lhes emprestam a voz. 

Inserido no Relatório como seu ponto fundamental, o capítulo referente aos 

quatro pilares da educação surge como discurso deliberativo e sua estrutura se 

estabelece em instâncias seqüenciais e integradas. Em relação ao Sermão, o 

discurso dos quatro pilares se identifica por seu dizer institucionalizado, pela 

contenção da polissemia e sua configuração autoritária, e difere pelo uso de 

metalinguagem que lhe dá contornos de cientificidade. 

O segundo capítulo dedicou-se à reflexão das condições de produção. 

Partindo das noções de “situação contratual” entre o enunciador e os enunciatários; 

do “ambiente teatral” que norteia a cadeia de relações inter-humanas e da 

“atribuição de lugar” do enunciador e dos enunciatários, na superfície do texto, 

constatou-se que as condições de produção da Análise do Discurso substituíram a 

noção lingüística de “circunstâncias”, pretendendo dedicar-se aos fatores que 

condicionam o discurso. À pesquisa das condições de produção acrescentou-se a 

noção de ideologia à do contexto.  

Concluiu-se que a tarefa da análise das condições de produção do discurso 

obriga a inferir a visão de mundo dos sujeitos inscritos no discurso e a conjuntura 

que a determinou, incluindo os participantes do ato de comunicação, seu momento e 

o lugar onde se dá o discurso. 

Comprovou-se que Mateus atribuiu voz a Jesus numa situação contratual em 

que foi apresentado como mestre e intérprete autorizado da lei mosaica. O ambiente 

teatral do Sermão conferiu a Jesus o papel de detentor do saber e seus discípulos 

assujeitados ao seu ensino. Com o uso de metáforas entremeando os ditos, o 

discurso se apropriou do contexto que era familiar aos seus ouvintes.  
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Observou-se ainda que o Sermão, como parte do evangelho de Mateus, tem 

como contexto imediato o próprio evangelho, mas como contexto mediato as 

tradições veterotestamentária e judaico-cristã inseridas no mundo greco-romano do 

primeiro século. Considerando a ideologia do Sermão, esta se evidencia pela 

proposta de uma contracultura em relação ao status quo vigente, com a implantação 

dos valores do reino dos céus na vida terrena do indivíduo. 

Quanto ao discurso dos quatro pilares do conhecimento, a UNESCO 

concedeu voz à Comissão Internacional, numa situação contratual onde esta, 

representada por seu relator, Jacques Delors, se apresentou como autorizada para 

fundamentar e propor novas perspectivas para a educação. O ambiente teatral deu à 

Comissão o papel de detentora do saber, e os estados-membros da UNESCO 

permaneceram assujeitados ao seu discurso, o qual se apropriou do contexto 

mundial para tornar o enunciado familiar aos interlocutores e introduzi-los nos temas: 

aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. 

Observou-se finalmente que o discurso dos quatro pilares, teor fundamental 

do Relatório, teve como contexto imediato relatórios anteriores da UNESCO e os 

gestados nas comissões subalternas à Comissão Internacional, mas como contexto 

mediato os fatos recentes da segunda guerra mundial e das guerras étnicas, a 

consciência de educação que visa o crescimento econômico e a agressão crescente 

do planeta. Considerando a ideologia do discurso dos quatro pilares, ficou evidente a 

proposta de uma contracultura em relação ao status quo vigente, com a implantação 

dos valores da democracia e do respeito à pluralidade na vida dos indivíduos, a 

partir dos governos, em busca de uma comunidade planetária. 

No terceiro capítulo discutiu-se a noção de ethos. Optou-se, então, pela 

teorização de Maingueneau, por tratar-se de análise deste recurso lingüístico em 

discursos escritos. Observou-se a categorização do conceito em diversos níveis, 

anteriores e presentes no discurso, tais como: o saber do senso comum ou 

representação já cristalizada; a construção de estereótipos no transcorrer da leitura 

pela reconstrução de dados esparsos no discurso mediante um modelo cultural pré-

existente; o “tom” do discurso, ou, a noção de corpo enunciante que se constitui da 

voz e da corporalidade, e que remete ao leitor-ouvinte um ideal de entonação; o 

“fiador”, a figura que, mediante a fala do enunciador, se identifica com o mundo 
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presumido que surge em seu enunciado e a cenografia discursiva tem significância 

para os estudos de Maingueneau quanto à noção de teatro.  

Observou-se que o Sermão foi endereçado a um auditório possivelmente 

conhecido, composto ao menos de judeus-cristãos, familiarizado com o conjunto de 

crenças e opiniões partilhadas pelos cristãos, que fundamentam a comunicação e 

autorizam a interação verbal. Apesar de o Sermão partilhar do evangelho mateano, 

que leva nome de um dos apóstolos de Jesus, seu autor enfatizou a importância de 

seu personagem central – Jesus, qualificando-o no contexto anterior pela descrição 

genealógica e messiânica, como evidência de um ethos prévio. 

Quanto ao discurso dos quatro pilares, o ethos prévio foi motivado pela 

evocação da memória acerca da competência das autoridades que laboraram no 

decorrer das últimas décadas, em prol de uma educação global. Alguns aspectos do 

ethos são suscitados no relatório, pela utilização de expressões como: fé, convicção, 

exclusão social, preocupação com crianças e adolescentes, grito de amor à infância 

e à juventude. Tais expressões pretenderam transmitir voz e corporalidade e, 

conseqüentemente, incutir confiabilidade nos leitores.  

Chegando ao último ponto da pesquisa, esta se concentrou na noção de 

interdiscursividade, caminhando pela discussão do significado de discurso, sua 

heterogeneidade, a importância do contexto e da ideologia que assujeitam o 

enunciador, o diálogo com outros discursos e o conjunto de traços sócio-históricos 

que o envolvem e o fato de que nele está presente a memória discursiva, pela qual o 

passado é incorporado pela filiação de sentidos.  

Observou-se também que o interdiscurso agrega as noções de universo 

discursivo, campo discursivo, espaço discursivo e formação discursiva. Para análise 

dos dois discursos, objetos desta pesquisa, esta especificidade se mostrou 

clarificadora. Retomando as palavras de Maingueneau (2005, p. 36), a noção de 

concorrência das formações discursivas, presentes em uma região determinada do 

universo discursivo, “inclui tanto o confronto aberto, quanto a aliança, a neutralidade 

aparente, etc. [...]". Em assim sendo, procurar-se-á refletir esta noção.  

No universo discursivo dos Pilares da Educação circulam todos os discursos 

que fazem referência ao desenvolvimento humano. Ainda que os contextos e as 
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culturas humanos sejam diferentes, uns próximos e outros remotos há, todavia, um 

senso, uma aspiração nobre, um propósito latente que permeia a história e busca 

encaminhar a vida humana a propósitos cada vez mais elevados. 

O ser humano não teria maior significado no universo, se não compreendesse 

e convivesse com realidades cada vez maiores que lhe são propostas, numa 

combinação crescente de conhecimento, prática e amor pela vida, que se demonstra 

no compartilhar constante do conhecimento e amizade, com seus semelhantes e 

com a natureza, mas especialmente com o seu Criador, como o demonstra o 

Sermão do Monte. 

No prefácio do Relatório Delors a Comissão fez “questão de afirmar sua fé no 

papel essencial da educação no desenvolvimento contínuo, tanto das pessoas como 

das sociedades [...] como uma via que conduza a um desenvolvimento humano mais 

harmonioso, mais autêntico, de modo a fazer recuar a pobreza, a exclusão social, as 

incompreensões, as opressões, as guerras...”. (DELORS et al., 2001, p.11). Ainda 

no prefácio, o presidente-relator lembrou a aspiração da Comissão em “partilhar esta 

convicção com o maior número de pessoas...” (2001, p.11). 

Ao serem incluídos termos tais como “fé” e “convicção”, logo na abertura do 

Relatório, é possível perceber que o discurso vai além de uma série de constatações 

e propostas. Está imerso em desejos e sonhos que se traduzem em palavras. 

Retrata a visão de uma possibilidade; uma intenção de mudança, cujo conteúdo 

perpassa por oferecer a cada ser humano a oportunidade de crescimento à 

verdadeira altura da dignidade humana, como elemento adicional ao texto 

apresentado.  

O ápice do Relatório, se concentra nos Princípios, ou “os quatro pilares da 

educação”, (DELORS et al., 2001, p.6), e nisto também está a autonomia humana. O 

anseio da Comissão por uma educação de tamanha envergadura se projeta a partir 

do que qualificou como “um princípio fundamental: a educação deve contribuir para 

o desenvolvimento total da pessoa – espírito e corpo, inteligência, sensibilidade, 

sentido estético, responsabilidade pessoal, espiritualidade”. (DELORS et al., 2001, 

p.99) 
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Tasker (1991, p. 47) define o Sermão do Monte como “uma série de 

princípios, ideais e motivos para conduta”. Sob a missão de apresentar-se como o 

Messias e tendo discípulos, alguns deles, reconhecidamente “incultos e iletrados” 

(Atos 4.13), é de se supor que o discurso de Jesus estivesse fadado ao 

esquecimento, não fosse o registro dos evangelistas, inspirado e canônico. Porém, o 

Evangelho de Mateus, e nele o Sermão do Monte, captou os ensinos de Jesus e, 

nos últimos dois milênios, esse discurso tem exercido sua influência a despeito das 

oposições que sofre e dos esquecimentos impostos pela postura exclusivamente 

antropocêntrica do conhecimento humano, porque mesmo diante das circunstâncias 

mencionadas, elementos do Sermão do Monte que envolvem a conduta humana e 

sua capacidade de ser, fazer e relacionar-se continuam a ser motivos de aspiração 

universal, inclusive presentes no discurso da UNESCO e lhe conferem sentidos. 

Portanto, concluída a pesquisa, considera-se que o objetivo do trabalho foi 

alcançado, mediante a afirmação da concorrência de ambos os discursos no âmbito 

do universo discursivo, de modo a se identificar a inscrição do discurso do Sermão 

no discurso dos Pilares. Este trabalho teve por objetivo provar a hipótese de que os 

dois discursos apresentam pontos de contato, e que, de fato, se encontram pela 

interdiscursividade. Apenas se abriu uma janela. 

Pela noção de concorrência defendida por Maingueneau pode-se, à priori, 

descartar a neutralidade entre o Sermão e os Quatro Pilares, visto que o tema 

comum que subjaz à análise discursiva desta pesquisa é o aprender a ser. Não há 

evidência de confronto aberto, se consideradas as questões relacionadas ao 

desenvolvimento humano. Há, contudo, confronto ideológico se consideradas as 

questões pressuposicionais, pelas quais o “aprender a ser” do Sermão é 

teorreferente, enquanto que o “aprender a ser” dos Quatro Pilares é 

antroporreferente. 

Há, entretanto, uma aliança subjacente relacionada ao tema “aprender a ser”, 

mormente quando os Quatro Pilares se dedicam ao “aprender a viver juntos” e o 

“aprender a ser”, pilares caracteristicamente constituidores da base ética do 

“aprender a conhecer” e do “aprender a fazer”, como visto anteriormente.         
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A interdiscursividade entre os discursos estudados, como visto no último 

capítulo, inclui: a) a tendência à monossemia, ainda que sejam dialógicos com suas 

respectivas fontes; b) os esquecimentos presentes nos Quatro Pilares que refletem 

os princípios do Sermão na língua e na história, e que se fazem presentes nos 

Quatro Pilares além da vontade da Comissão, elaboradora do Relatório; c) a 

preocupação com o resgate do ser humano (teorreferente no Sermão e 

antroporreferente nos Quatro Pilares), como tema comum a ambos, diante de uma 

situação existente, insatisfatória, que demonstra um desvio dos padrões ideais e 

necessita ser corrigida com urgência; d) A concorrência discursiva quanto à 

preocupação com o ganho, de forma ética e equilibrada, pelo qual haja busca do 

suficiente para a sobrevivência própria e oportunidade para todos; e) O aprender a 

ser de ambos os discursos tem um lado ético que justifica e fundamenta toda e 

qualquer ação cognitiva do ser humano. 

Enfim, é no universo discursivo ideológico, que a ênfase do Sermão, no que 

tange à vida relacional, coincide com o enunciado dos Quatro Pilares, cujo foco é o 

ser humano e seu desenvolvimento pleno, como ser impar entre as criaturas, 

cidadão e participante do mundo como seu principal agente mantido e mantenedor. 

A contribuição efetiva que emerge da literatura bíblica, mormente do Sermão 

de Jesus no Monte aos Quatro Pilares da Educação, é que sendo uma literatura com 

orientação transcendente e teocêntrica, oferece ao ser humano a compreensão de 

sua vocação humana pelos altos valores éticos que propõe. O Sermão encaminha o 

ser humano para o relacionamento com Deus, consigo próprio e com o semelhante 

e, como ser que aprende, alguém que se distingue das demais criaturas para 

preservar a Natureza e promover a paz universal, como aspira o Relatório Delors 

para esta civilização cognitiva. 
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ANEXOS  

 

ANEXO A 

 

O SERMÃO DO MONTE:  

Mateus 5 
1
 

1 Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e, como se assentasse, aproximaram-se os 

seus discípulos; 

2  e ele passou a ensiná-los, dizendo: 

3 Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. 

4  Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. 

5  Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. 

6  Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. 

7  Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. 

8  Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. 

9  Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. 

10  Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. 

11  Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, e vos perseguirem, e, 

mentindo, disserem todo mal contra vós. 

12  Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus; pois assim 

perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. 

13  Vós sois o sal da terra; ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para 

nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. 

14  Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte; 

15  nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e 

alumia a todos os que se encontram na casa. 

16  Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas 

obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. 

17  Não penseis que vim revogar a Lei ou os Profetas; não vim para revogar, vim para 

cumprir. 

18  Porque em verdade vos digo: até que o céu e a terra passem, nem um i ou um til jamais 

passará da Lei, até que tudo se cumpra. 

19  Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim 

ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus; aquele, porém, que os 

observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. 

                                                 
1 BÍBLIA, Livro de Mateus, Versão Almeida, edição revista e atualizada 1999.  
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20  Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, 

jamais entrareis no reino dos céus. 

21  Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás; e: Quem matar estará sujeito a 

julgamento. 

22  Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará 

sujeito a julgamento; e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do 

tribunal; e quem lhe chamar: Tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. 

23  Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma 

coisa contra ti, 

24  deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão; e, então, 

voltando, faze a tua oferta. 

25  Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, 

para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz, ao oficial de justiça, e sejas recolhido à 

prisão. 

26  Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. 

27  Ouvistes que foi dito: Não adulterarás. 

28  Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no 

coração, já adulterou com ela. 

29  Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti; pois te convém que se 

perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. 

30  E, se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti; pois te convém que se 

perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. 

31  Também foi dito: Aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. 

32  Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações 

sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera; e aquele que casar com a repudiada comete 

adultério. 

33  Também ouvistes que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás 

rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. 

34  Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis; nem pelo céu, por ser o trono de Deus; 

35  nem pela terra, por ser estrado de seus pés; nem por Jerusalém, por ser cidade do 

grande Rei; 

36  nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. 

37  Seja, porém, a tua palavra: Sim, sim; não, não. O que disto passar vem do maligno. 

38  Ouvistes que foi dito: Olho por olho, dente por dente. 

 

Mateus 6 
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1  Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos 

por eles; doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. 

2  Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, 

nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que 

eles já receberam a recompensa. 

3  Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita; 

4  para que a tua esmola fique em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. 

5  E, quando orardes, não sereis como os hipócritas; porque gostam de orar em pé nas 

sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo 

que eles já receberam a recompensa. 

6  Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que 

está em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. 

7  E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios; porque presumem que pelo seu 

muito falar serão ouvidos. 

8  Não vos assemelheis, pois, a eles; porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes 

necessidade, antes que lho peçais. 

9  Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome; 

10  venha o teu reino; faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu; 

11  o pão nosso de cada dia dá-nos hoje; 

12  e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos 

devedores; 

13  e não nos deixes cair em tentação; mas livra-nos do mal pois teu é o reino, o poder e a 

glória para sempre. Amém! 

14  Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos 

perdoará; 

15  se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos 

perdoará as vossas ofensas. 

16  Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas; porque desfiguram 

o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já 

receberam a recompensa. 

17  Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, 

18  com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, em secreto; e teu 

Pai, que vê em secreto, te recompensará. 

19  Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem 

corroem e onde ladrões escavam e roubam; 
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20  mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde 

ladrões não escavam, nem roubam; 

21  porque, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. 

22  São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será 

luminoso; 

23  se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso 

a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão! 

24  Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao 

outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. 

25  Por isso, vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer 

ou beber; nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o 

alimento, e o corpo, mais do que as vestes? 

26  Observai as aves do céu: não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros; contudo, 

vosso Pai celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? 

27  Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? 

28  E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do 

campo: eles não trabalham, nem fiam. 

29  Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como 

qualquer deles. 

30  Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no 

forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? 

31  Portanto, não vos inquieteis, dizendo: Que comeremos? Que beberemos? Ou: Com que 

nos vestiremos? 

32  Porque os gentios é que procuram todas estas coisas; pois vosso Pai celeste sabe que 

necessitais de todas elas; 

33  buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos 

serão acrescentadas. 

34  Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus 

cuidados; basta ao dia o seu próprio mal. 

1  Não julgueis, para que não sejais julgados. 

2  Pois, com o critério com que julgardes, sereis julgados; e, com a medida com que tiverdes 

medido, vos medirão também. 

3  Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no 

teu próprio? 

 

Mateus 7 
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1  Não julgueis, para que não sejais julgados. 

2  Pois, com o critério com que julgardes, sereis julgados; e, com a medida com que tiverdes 

medido, vos medirão também. 

3  Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no 

teu próprio? 

4  Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no 

teu? 

5  Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho e, então, verás claramente para tirar o argueiro 

do olho de teu irmão. 

6  Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que 

não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. 

7  Pedi, e dar-se-vos-á; buscai e achareis; batei, e abrir-se-vos-á. 

8  Pois todo o que pede recebe; o que busca encontra; e, a quem bate, abrir-se-lhe-á. 

9  Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? 

10  Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? 

11  Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais 

vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? 

12  Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles; 

porque esta é a Lei e os Profetas. 

13  Entrai pela porta estreita (larga é a porta, e espaçoso, o caminho que conduz para a 

perdição, e são muitos os que entram por ela), 

14  porque estreita é a porta, e apertado, o caminho que conduz para a vida, e são poucos 

os que acertam com ela. 

15  Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas 

por dentro são lobos roubadores. 

16  Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos 

dos abrolhos? 

17  Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. 

18  Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. 

19  Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. 

20  Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. 

21  Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino dos céus, mas aquele que faz 

a vontade de meu Pai, que está nos céus. 

22  Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor! Porventura, não temos nós 

profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não 

fizemos muitos milagres? 
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23  Então, lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais 

a iniqüidade. 

24  Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um 

homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha; 

25  e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra 

aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. 

26  E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um 

homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia; 

27  e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra 

aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. 

28  Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da 

sua doutrina; 

29  porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. 
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ANEXO B 

 

CAPÍTULO 4 – OS QUATRO PILARES DA EDUCAÇÃO 

Dado que oferecerá meios, nunca antes disponíveis, para a circulação e 

armazenamento de informações e para a comunicação, o próximo século submeterá a 

educação a uma dura obrigação que pode parecer, à primeira vista, quase contraditória. A 

educação deve transmitir, de fato, de forma maciça e eficaz, cada vez mais saberes e saber-

fazer evolutivos, adaptados à civilização cognitiva, pois são as bases das competências do 

futuro. Simultaneamente, compete-lhe encontrar e assinalar as referências que impeçam as 

pessoas de ficar submergidas nas ondas de informações, mais ou menos efêmeras, que 

invadem os espaços públicos e privados e as levem a orientar-se para projetos de 

desenvolvimento individuais e coletivos. À educação cabe fornecer, de algum modo, os 

mapas de um mundo complexo e constantemente agitado e, ao mesmo tempo, a bússola 

que permita navegar através dele. 

Nesta visão prospectiva, uma resposta puramente quantitativa à natureza insaciável 

de educação — uma bagagem escolar cada vez mais pesada – já não é possível nem 

mesmo adequada. Não basta, de fato, que cada um acumule no começo da vida uma 

determinada quantidade de conhecimentos de que possa abastecer-se indefinidamente. É, 

antes, necessário estar à altura de aproveitar e explorar, do começo ao fim da vida, todas as 

ocasiões de atualizar, aprofundar e enriquecer estes primeiros conhecimentos, e de se 

adaptar a um mundo em mudança. 

Para poder dar resposta ao conjunto das suas missões, a educação deve organizar-

se em torno de quatro aprendizagens fundamentais que, ao longo de toda a vida serão de 

algum modo para cada indivíduo, os pilares do conhecimento: aprender a conhecer, isto é 

adquirir os instrumentos de compreensão; aprender a fazer, para poder agir sobre o meio 

envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas 

as atividades humanas; finalmente aprender a ser, via essencial que integra as três 

precedentes. É claro que estas quatro vias do saber constituem apenas uma, dado que 

existem entre elas múltiplos pontos de contato, de relacionamento e de permuta. 

Mas, em regra geral, o ensino formal orienta-se, essencialmente, se não 

exclusivamente, para o aprender a conhecer e, em menor escala, para o aprender a fazer. 

As duas outras aprendizagens dependem, a maior parte das vezes, de circunstâncias 

aleatórias, quando não são tidas, de algum modo, como prolongamento natural das duas 

primeiras. Ora, a Comissão pensa que cada um dos “quatro pilares do conhecimento” deve 

ser objeto de atenção igual por parte do ensino estruturado a fim de que a educação 
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apareça como uma experiência global a levar a cabo ao longo de toda a vida, no plano 

cognitivo como no prático, para o indivíduo enquanto pessoa e membro da sociedade. 

Desde o início dos seus trabalhos que os membros da Comissão compreenderam 

que seria indispensável, para enfrentar os desafios do próximo século, assinalar novos 

objetivos à educação e, portanto, mudar a idéia que se tem da sua utilidade. Uma nova 

concepção ampliada de educação devia fazer com que todos pudessem descobrir, reanimar 

e fortalecer o seu potencial criativo — revelar tesouro escondido em cada um de nós. Isto 

supõe que se ultrapasse a visão puramente instrumental da educação, considerada como a 

via obrigatória para obter certos resultados (saber-fazer, aquisição de capacidades diversas, 

fins de ordem econômica), e se passe a considerá-la em toda a sua plenitude: realização da 

pessoa que, na sua totalidade, aprende a ser. 

 

Aprender a conhecer 

Este tipo de aprendizagem que visa não tanto a aquisição de um repertório de 

saberes codificados, mas antes o domínio dos próprios instrumentos do conhecimento pode 

ser considerado, simultaneamente como um meio e como uma finalidade da vida Meio, 

porque se pretende que cada um aprenda a compreender o mundo que o rodeia, pelo 

menos na medida em que isso lhe é necessário para viver dignamente, para desenvolver as 

suas capacidades profissionais, para comunicar. Finalidade, porque seu fundamento é o 

prazer de compreender, de conhecer, de descobrir. Apesar dos estudos sem utilidade 

imediata estarem desaparecendo, tal a importância dada atualmente aos saberes utilitários, 

a tendência para prolongar a escolaridade e o tempo livre deveria levar os adultos a 

apreciar, cada vez mais, as alegrias do conhecimento e da pesquisa individual. O aumento 

dos saberes, que permite compreender melhor o ambiente sob os seus diversos aspectos 

favorece o despertar da curiosidade intelectual, estimula o senso crítico e permite 

compreender o real, mediante a aquisição de autonomia na capacidade de discernir. Deste 

ponto de vista, há que repeti-lo, é essencial que cada criança, esteja onde estiver, possa ter 

acesso, de forma adequada, às metodologias científicas de modo a tornar-se para toda a 

vida “amiga da ciência”2. Em nível do ensino secundário e superior, a formação inicial deve 

fornecer a todos os alunos instrumentos, conceitos e referências resultantes dos avanços 

das ciências e dos paradigmas do nosso tempo. 

Contudo, como o conhecimento é múltiplo e evolui infinitamente, torna-se cada vez 

mais inútil tentar conhecer tudo e, depois do ensino básico, a omnidisciplinaridade é um 

engodo. A especialização, porém, mesmo para futuros pesquisadores, não deve excluir a 

cultura geral. “Um espírito verdadeiramente formado, hoje em dia, tem necessidade de uma 

                                                 
2 Relatório da terceira sessão da comissão, Paris, 12-15 de janeiro de 1994. 



203 
 

 
 

cultura geral vasta e da possibilidade de trabalhar em profundidade determinado número de 

assuntos. Deve-se, do princípio ao fim do ensino, cultivar, simultaneamente, estas duas 

tendências”3. A cultura geral, enquanto abertura a outras linguagens e outros conhecimentos 

permite, antes de tudo, comunicar-se. Fechado na sua própria ciência, o especialista corre o 

risco de se desinteressar pelo que fazem os outros. Sentirá dificuldade em cooperar, 

quaisquer que sejam as circunstâncias. Por outro lado, a formação cultural, cimento das 

sociedades no tempo e no espaço, implica a abertura a outros campos do conhecimento e, 

deste modo, podem operar-se fecundas sinergias entre as disciplinas. Especialmente em 

matéria de pesquisa, determinados avanços do conhecimento dão-se nos pontos de 

interseção das diversas áreas disciplinares. 

Aprender para conhecer supõe, antes tudo, aprender a aprender, exercitando a 

atenção, a memória e o pensamento. Desde a infância, sobretudo nas sociedades 

dominadas pela imagem televisiva, o jovem deve aprender a prestar atenção às coisas e às 

pessoas. A sucessão muito rápida de informações mediatizadas, o “zapping” tão freqüente, 

prejudicam de fato o processo de descoberta, que implica duração e aprofundamento da 

apreensão. Esta aprendizagem da atenção pode revestir formas diversas e tirar partido de 

várias ocasiões da vida (jogos, estágios em empresas, viagens, trabalhos práticos de 

ciências...). 

Por outro lado, o exercício da memória é um antídoto necessário contra a submersão 

pelas informações instantâneas difundidas pelos meios de comunicação social. Seria 

perigoso imaginar que a memória pode vir a tornar-se inútil, devido à enorme capacidade de 

armazenamento e difusão das informações de que dispomos daqui em diante. É preciso ser, 

sem dúvida, seletivo na escolha dos dados a aprender “de cor” mas, propriamente, a 

faculdade humana de memorização associativa, que não é redutível a um automatismo, 

deve ser cultivada cuidadosamente. Todos os especialistas concordam em que a memória 

deve ser treinada desde a infância, e que é errado suprimir da prática escolar certos 

exercícios tradicionais, considerados como fastidiosos. 

Finalmente, o exercício do pensamento ao qual a criança é iniciada, em primeiro 

lugar, pelos pais e depois pelos professores, deve comportar avanços e recuos entre o 

concreto e o abstrato. Também se devem combinar, tanto no ensino como na pesquisa, dois 

métodos apresentados, muitas vezes, como antagônicos: o método dedutivo por um lado e 

o indutivo por outro. De acordo com as disciplinas ensinadas, um pode ser mais pertinente 

do que outro, mas na maior parte das vezes o encadeamento do pensamento necessita da 

combinação dos dois. 

                                                 
3 Conforme Laurent Schwartz: “L’enseignement scientifique” in Instituto de França. Réflexions sur 
l’enseignement, Paris, Flammarion, 1993. 
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O processo de aprendizagem do conhecimento nunca está acabado, e pode 

enriquecer-se com qualquer experiência. Neste sentido, liga-se cada vez mais à experiência 

do trabalho, à medida que este se torna menos rotineiro. A educação primária pode ser 

considerada bem-sucedida se conseguir transmitir às pessoas o impulso e as bases que 

façam com que continuem a aprender ao longo de toda a vida, no trabalho, mas também 

fora dele. 

 

Aprender a fazer 

Aprender a conhecer e aprender a fazer são, em larga medida, indissociáveis. Mas a 

segunda aprendizagem está mais estreitamente ligada à questão da formação profissional: 

como ensinar o aluno a pôr em prática os seus conhecimentos e, também, como adaptar a 

educação ao trabalho futuro quando não se pode prever qual será a sua evolução? É a esta 

última questão que a Comissão tentará dar resposta mais particularmente. 

Convém distinguir, a este propósito, o caso das economias industriais onde domina o 

trabalho assalariado do das outras economias onde domina, ainda em grande escala, o 

trabalho independente ou informal. De fato, nas sociedades assalariadas que se 

desenvolveram ao longo do século XX, a partir do modelo industrial, a substituição do 

trabalho humano pelas máquinas tornou-o cada vez mais imaterial e acentuou o caráter 

cognitivo das tarefas, mesmo na indústria, assim como a importância dos serviços na 

atividade econômica. O futuro destas economias depende, aliás, da sua capacidade de 

transformar o progresso dos conhecimentos em inovações geradoras de novas empresas e 

de novos empregos. Aprender a fazer não pode, pois, continuar a ter o significado simples 

de preparar alguém para uma tarefa material bem determinada, para fazê-lo participar no 

fabrico de alguma coisa. Como conseqüência, as aprendizagens devem evoluir e não 

podem mais ser consideradas como simples transmissão de práticas mais ou menos 

rotineiras, embora estas continuem a ter um valor formativo que não é de desprezar. 

 

Da noção de qualificação à noção de competência 

Na indústria especialmente para os operadores e os técnicos, o domínio do cognitivo 

e do informativo nos sistemas de produção, torna um pouco obsoleta a noção de 

qualificação profissional e leva a que se dê muita importância à competência pessoal. O 

progresso técnico modifica, inevitavelmente, as qualificações exigidas pelos novos 

processos de produção. As tarefas puramente físicas são substituídas por tarefas de 

produção mais intelectuais, mais mentais, como o comando de máquinas, a sua 

manutenção e vigilância, ou por tarefas de concepção, de estudo, de organização à medida 
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que as máquinas se tornam, também, mais “inteligentes” e que o trabalho se 

“desmaterializa”. 

Este aumento de exigências em matéria de qualificação, em todos os níveis, tem 

várias origens. No que diz respeito ao pessoal de execução a justa posição de trabalhos 

prescritos e parcelados deu lugar à organização em “coletivos de trabalho” ou “grupos de 

projeto”, a exemplo do que se faz nas empresas japonesas: uma espécie de taylorismo ao 

contrário. Por outro lado, à indiferenciação entre trabalhadores sucede a personalização das 

tarefas. Os empregadores substituem, cada vez mais, a exigência de uma qualificação ainda 

muito ligada, a seu ver, à idéia de competência material, pela exigência de uma 

competência que se apresenta como uma espécie de coquetel individual, combinando a 

qualificação, em sentido estrito, adquirida pela formação técnica e profissional, o 

comportamento social, a aptidão para o trabalho em equipe, a capacidade de iniciativa, o 

gosto pelo risco. 

Se juntarmos a estas novas exigências a busca de um compromisso pessoal do 

trabalhador, considerado como agente de mudança, torna-se evidente que as qualidades 

muito subjetivas, inatas ou adquiridas, muitas vezes denominadas “saber-ser” pelos 

dirigentes empresariais, se juntam ao saber e ao saber-fazer para compor a competência 

exigida — o que mostra bem a ligação que a educação deve manter, como aliás sublinhou a 

Comissão, entre os diversos aspectos da aprendizagem. Qualidades como a capacidade de 

comunicar, de trabalhar com os outros, de gerir e de resolver conflitos, tornam-se cada vez 

mais importantes. E esta tendência torna-se ainda mais forte, devido ao desenvolvimento do 

setor de serviços. 

 

A “desmaterialização” do trabalho e a importância dos serviços entre as atividades 

assalariadas 

As conseqüências sobre a aprendizagem da “desmaterialização” das economias 

avançadas são particularmente impressionantes se se observar a evolução quantitativa e 

qualitativa dos serviços. Este setor, muito diversificado, define-se sobretudo pela negativa, 

não são nem industriais nem agrícolas e que, apesar da sua diversidade, têm em comum o 

fato de não produzirem um bem material. 

Muitos serviços definem-se, sobretudo em função da relação interpessoal a que dão 

origem. Podem encontrar-se exemplos disso tanto no setor mercantil que prolifera, 

alimentando-se da complexidade crescente das economias (especialidades muito variadas, 

serviços de acompanhamento e de aconselhamento tecnológico, serviços financeiros, 

contabilísticos ou de gestão), como no setor não comercial mais tradicional (serviços sociais, 

ensino, saúde etc.). Em ambos os casos, as atividades de informação e comunicação são 
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primordiais; dá-se prioridade à coleta e tratamento personalizado de informações 

específicas para determinado projeto. Neste tipo de serviços, a qualidade da relação entre 

prestador e usuário depende, também muito, deste último. Compreende-se, pois, que o 

trabalho em questão já não possa ser feito da mesma maneira que quando se trata de 

trabalhar a terra ou de fabricar um tecido. A relação com a matéria e a técnica deve ser 

completada com a aptidão para as relações interpessoais. O desenvolvimento dos serviços 

exige, pois, cultivar qualidades humanas que as formações tradicionais não transmitem, 

necessariamente e que correspondem à capacidade de estabelecer relações estáveis e 

eficazes entre as pessoas. 

Finalmente, é provável que nas organizações ultratecnicistas do futuro os déficits 

relacionais possam criar graves disfunções exigindo qualificações de novo tipo, com base 

mais comportamental do que intelectual. O que pode ser uma oportunidade para os não 

diplomados, ou com deficiente preparação em nível superior. A intuição, o jeito, a 

capacidade de julgar, a capacidade de manter unida uma equipe não são de fato 

qualidades, necessariamente, reservadas a pessoas com altos estudos. Como e onde 

ensinar estas qualidades mais ou menos inatas? Não se podem deduzir simplesmente os 

conteúdos de formação, das capacidades ou aptidões requeridas. O mesmo problema põe-

se, também, quanto à formação profissional, nos países em desenvolvimento. 

 

O trabalho na economia informal 

Nas economias em desenvolvimento, onde a atividade assalariada não é dominante, 

a natureza do trabalho é muito diferente. Em muitos países da África subsaariana e em 

alguns países da América Latina e da Ásia, efetivamente, só uma pequena parte da 

população tem emprego e recebe salário, pois a grande maioria participa na economia 

tradicional de subsistência. Não existe, rigorosamente falando, referencial de emprego; as 

competências são, muitas vezes, de tipo tradicional. Por outro lado, a aprendizagem não se 

destina, apenas, a um só trabalho mas tem como objetivo mais amplo preparar para uma 

participação formal ou informal no desenvolvimento. Trata-se, freqüentemente, mais de uma 

qualificação social do que de uma qualificação profissional. 

Noutros países em desenvolvimento existe, ao lado da agricultura e de um reduzido 

setor formal, um setor de economia ao mesmo tempo moderno e informal, por vezes 

bastante dinâmico, à base de artesanato, de comércio e de finanças que revela a existência 

de uma capacidade empreendedora bem adaptada às condições locais. 

Em ambos os casos, após numerosas pesquisas levadas a cabo em países em 

desenvolvimento, apercebemo-nos que encaram o futuro como estando estreitamente ligado 

à aquisição da cultura científica que lhes dará acesso à tecnologia moderna, sem 
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negligenciar com isso as capacidades específicas de inovação e criação ligadas ao contexto 

local. 

Existe uma questão comum aos países desenvolvidos e em desenvolvimento: como 

aprender a comportar-se, eficazmente, numa situação de incerteza, como participar na 

criação do futuro? 

 

Aprender a viver juntos, aprender a viver com os outros 

Sem dúvida, esta aprendizagem representa, hoje em dia, um dos maiores desafios 

da educação. O mundo atual é, muitas vezes, um mundo de violência que se opõe à 

esperança posta por alguns no progresso da humanidade. A história humana sempre foi 

conflituosa, mas há elementos novos que acentuam o perigo e, especialmente, o 

extraordinário potencial de autodestruição criado pela humanidade no decorrer do século 

XX. A opinião pública, através dos meios de comunicação social, torna-se observadora 

impotente e até refém dos que criam ou mantêm os conflitos. Até agora, a educação não 

pôde fazer grande coisa para modificar esta situação real. Poderemos conceber uma 

educação capaz de evitar os conflitos, ou de os resolver de maneira pacífica, desenvolvendo 

o conhecimento dos outros, das suas culturas, da sua espiritualidade? 

É de louvar a idéia de ensinar a não-violência na escola, mesmo que apenas 

constitua um instrumento, entre outros, para lutar contra os preconceitos geradores de 

conflitos. A tarefa é árdua porque, muito naturalmente, os seres humanos têm tendência a 

supervalorizar as suas qualidades e as do grupo a que pertencem, e a alimentar 

preconceitos desfavoráveis em relação aos outros. Por outro lado, o clima geral de 

concorrência que caracteriza, atualmente, a atividade econômica no interior de cada país, e 

sobretudo em nível internacional, tem tendência de dar prioridade ao espírito de competição 

e ao sucesso individual. De fato, esta competição resulta, atualmente, numa guerra 

econômica implacável e numa tensão entre os mais favorecidos e os pobres, que divide as 

nações do mundo e exacerba as rivalidades históricas. É de lamentar que a educação 

contribua, por vezes, para alimentar este clima, devido a uma má interpretação da idéia de 

emulação. 

Que fazer para melhorar a situação? A experiência prova que, para reduzir o risco, 

não basta pôr em contato e em comunicação membros de grupos diferentes (através de 

escolas comuns a várias etnias ou religiões, por exemplo). Se, no seu espaço comum, estes 

diferentes grupos já entram em competição ou se o seu estatuto é desigual, um contato 

deste gênero pode, pelo contrário, agravar ainda mais as tensões latentes e degenerar em 

conflitos. Pelo contrário, se este contato se fizer num contexto igualitário, e se existirem 
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objetivos e projetos comuns, os preconceitos e a hostilidade latente podem desaparecer e 

dar lugar a uma cooperação mais serena e até à amizade. 

Parece, pois, que a educação deve utilizar duas vias complementares. Num primeiro 

nível, a descoberta progressiva do outro. Num segundo nível, e ao longo de toda a vida, a 

participação em projetos comuns, que parece ser um método eficaz para evitar ou resolver 

conflitos latentes. 

 

A descoberta do outro 

A educação tem por missão, por um lado, transmitir conhecimentos sobre a 

diversidade da espécie humana e, por outro, levar as pessoas a tomar consciência das 

semelhanças e da interdependência entre todos os seres humanos do planeta. Desde tenra 

idade a escola deve, pois, aproveitar todas as ocasiões para esta dupla aprendizagem. 

Algumas disciplinas estão mais adaptadas a este fim, em particular a geografia humana a 

partir do ensino básico e as línguas e literaturas estrangeiras mais tarde. 

Passando à descoberta do outro, necessariamente, pela descoberta de si mesmo, e 

por dar à criança e ao adolescente uma visão ajustada do mundo, a educação, seja ela 

dada pela família, pela comunidade ou pela escola, deve antes de mais ajudá-los a 

descobrir-se a si mesmos. Só então poderão, verdadeiramente, pôr-se no lugar dos outros e 

compreender as suas reações. Desenvolver esta atitude de empatia, na escola, é muito útil 

para os comportamentos sociais ao longo de toda a vida. Ensinando, por exemplo, aos 

jovens a adotar a perspectiva de outros grupos étnicos ou religiosos podem-se evitar 

incompreensões geradoras de ódio e violência entre os adultos. Assim, o ensino da história 

das religiões ou dos costumes pode servir de referência útil para futuros comportamentos4.  

Por fim, os métodos de ensino não devem ir contra este reconhecimento do outro. Os 

professores que, por dogmatismo, matam a curiosidade ou o espírito crítico dos seus 

alunos, em vez de os desenvolver, podem ser mais prejudiciais do que úteis. Esquecendo 

que funcionam como modelos, com esta sua atitude arriscam-se a enfraquecer por toda a 

vida nos alunos a capacidade de abertura à alteridade e de enfrentar as inevitáveis tensões 

entre pessoas, grupos e nações. O confronto através do diálogo e da troca de argumentos é 

um dos instrumentos indispensáveis à educação do século XXI. 

 

Tender para objetivos comuns 

Quando se trabalha em conjunto sobre projetos motivadores e fora do habitual, as 

diferenças e até os conflitos interindividuais tendem a reduzir-se, chegando a desaparecer 

em alguns casos. Uma nova forma de identificação nasce destes projetos que fazem com 
                                                 
4 Carnegie Corporation of New York. Education for Conflict Resolution (Retirado de Annual Report 1994 por 
David A. Hamburg, presidente da Carnegie Corporation of New York). 



209 
 

 
 

que se ultrapassem as rotinas individuais, que valorizam aquilo que é comum e não as 

diferenças. Graças à prática do desporto, por exemplo, quantas tensões entre classes 

sociais ou nacionalidades se transformaram, afinal, em solidariedade através da experiência 

e do prazer do esforço comum! E no setor laboral quantas realizações teriam chegado a 

bom termo se os conflitos habituais em organizações hierarquizadas tivessem sido 

transcendidos por um projeto comum! 

A educação formal deve, pois, reservar tempo e ocasiões suficientes em seus 

programas para iniciar os jovens em projetos de cooperação, logo desde a infância, no 

campo das atividades desportivas e culturais, evidentemente, mas também estimulando a 

sua participação em atividades sociais: renovação de bairros, ajuda aos mais 

desfavorecidos, ações humanitárias, serviços de solidariedade entre gerações... As outras 

organizações educativas e associações devem, neste campo, continuar o trabalho iniciado 

pela escola. Por outro lado, na prática letiva diária, a participação de professores e alunos 

em projetos comuns pode dar origem à aprendizagem de métodos de resolução de conflitos 

e constituir uma referência para a vida futura dos alunos, enriquecendo a relação professor/ 

aluno. 

 

Aprender a ser 

Desde a sua primeira reunião, a Comissão reafirmou, energicamente, um princípio 

fundamental: a educação deve contribuir para o desenvolvimento total da pessoa — espírito 

e corpo, inteligência, sensibilidade, sentido estético, responsabilidade pessoal, 

espiritualidade. Todo o ser humano deve ser preparado, especialmente graças à educação 

que recebe na juventude, para elaborar pensamentos autônomos e críticos e para formular 

os seus próprios juízos de valor, de modo a poder decidir, por si mesmo, como agir nas 

diferentes circunstâncias da vida. 

O relatório Aprender a ser (1972) exprimia, no preâmbulo, o temor da 

desumanização do mundo relacionada com a evolução técnica5. A evolução das sociedades 

desde então e, sobretudo, o enorme desenvolvimento do poder mediático veio acentuar este 

temor e tornar mais legítima ainda a injunção que lhe serve de fundamento. É possível que 

no século XXI estes fenômenos adquiram ainda mais amplitude. Mais do que preparar as 

crianças para uma dada sociedade, o problema será, então, fornecer-lhes constantemente 

forças e referências intelectuais que lhes permitam compreender o mundo que as rodeia e 

                                                 
5 “— Risco de alienação da personalidade patente nas formas obsessivas de propaganda e publicidade, no 
conformismo dos comportamentos que podem ser impostos do exterior, em detrimento das necessidades 
autênticas e da identidade intelectual e afetiva de cada um. 
— Risco de expulsão pelas máquinas, do mundo do trabalho, no qual a pessoa pelo menos tinha a impressão de 
se mover livremente e de decidir por si própria”. 
(FAURE, Edgar e outros, Apprendre à être. Relatório da Comissão Internacional sobre o Desenvolvimento da 
Educação UNESCO. Paris, Fayard, 1972.) 
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comportar-se nele como atores responsáveis e justos. Mais do que nunca a educação 

parece ter, como papel essencial, conferir a todos os seres humanos a liberdade de 

pensamento, discernimento, sentimentos e imaginação de que necessitam para desenvolver 

os seus talentos e permanecerem, tanto quanto possível, donos do seu próprio destino. 

Este imperativo não é apenas de natureza individualista: a experiência recente 

mostra que o que poderia aparecer, somente, como uma forma de defesa do indivíduo 

perante um sistema alienante ou tido como hostil, é também, por vezes, a melhor 

oportunidade de progresso para as sociedades. A diversidade das personalidades, a 

autonomia e o espírito de iniciativa, até mesmo o gosto pela provocação, são os suportes da 

criatividade e da inovação. Para reduzir a violência ou lutar contra os diferentes flagelos que 

afetam a sociedade os métodos inéditos retirados de experiências no terreno já deram prova 

da sua eficácia. 

Num mundo em mudança, de que um dos principais motores parece ser a inovação 

tanto social como econômica, deve ser dada importância especial à imaginação e à 

criatividade; claras manifestações da liberdade humana elas podem vir a ser ameaçadas por 

uma certa estandardização dos comportamentos individuais. O século XXI necessita desta 

diversidade de talentos e de personalidades, mais ainda de pessoas excepcionais, 

igualmente essenciais em qualquer civilização. Convém, pois, oferecer às crianças e aos 

jovens todas as ocasiões possíveis de descoberta e de experimentação — estética, artística, 

desportiva, científica, cultural e social —, que venham completar a apresentação atraente 

daquilo que, nestes domínios, foram capazes de criar as gerações que os precederam ou 

suas contemporâneas. Na escola, a arte e a poesia deveriam ocupar um lugar mais 

importante do que aquele que lhes é concedido, em muitos países, por um ensino tornado 

mais utilitarista do que cultural. A preocupação em desenvolver a imaginação e a 

criatividade deveria, também, revalorizar a cultura oral e os conhecimentos retirados da 

experiência da criança ou do adulto. 

Assim a Comissão adere plenamente ao postulado do relatório Aprender a ser. "O 

desenvolvimento tem por objeto a realização completa do homem, em toda a sua riqueza e 

na complexidade das suas expressões e dos seus compromissos: indivíduo, membro de 

uma família e de uma coletividade, cidadão e produtor, inventor de técnicas e criador de 

sonhos"6.  Este desenvolvimento do ser humano, que se desenrola desde o nascimento até 

à morte, é um processo dialético que começa pelo conhecimento de si mesmo para se abrir, 

em seguida, à relação com o outro. Neste sentido, a educação é antes de mais nada uma 

viagem interior, cujas etapas correspondem às da maturação contínua da personalidade.  

Na hipótese de uma experiência profissional de sucesso, a educação como  meio para  uma  

                                                 
6 Op. cit, p. XVI. 
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tal realização  é,  ao  mesmo  tempo,  um processo individualizado e uma construção social 

interativa. 

É escusado dizer que os quatro pilares da educação, acabados de descrever, não se 

apóiam, exclusivamente, numa fase da vida ou num único lugar. Como se verá no capítulo 

seguinte, os tempos e as áreas da educação devem ser repensados, completar-se e 

interpenetrar-se de maneira a que cada pessoa, ao longo de toda a sua vida, possa tirar o 

melhor partido de um ambiente educativo em constante ampliação. 

 

Pistas e recomendações 

• A educação ao longo de toda a vida baseia-se em quatro pilares: aprender a 

conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos, aprender a ser. 

• Aprender a conhecer, combinando uma cultura geral, suficientemente vasta, com a 

possibilidade de trabalhar em profundidade um pequeno número de matérias. O que 

também significa: aprender a aprender, para beneficiar-se das oportunidades oferecidas 

pela educação ao longo de toda a vida. 

• Aprender a fazer, a fim de adquirir, não somente uma qualificação profissional mas, 

de uma maneira mais ampla, competências que tornem a pessoa apta a enfrentar 

numerosas situações e a trabalhar em equipe. Mas também aprender a fazer, no âmbito das 

diversas experiências sociais ou de trabalho que se oferecem aos jovens e adolescentes, 

quer espontaneamente, fruto do contexto local ou nacional, quer formalmente, graças ao 

desenvolvimento do ensino alternado com o trabalho. 

• Aprender a viver juntos desenvolvendo a compreensão do outro e a percepção das 

interdependências — realizar projetos comuns e preparar-se para gerir conflitos — no 

respeito pelos valores do pluralismo, da compreensão mútua e da paz. 

• Aprender a ser, para melhor desenvolver a sua personalidade e estar à altura de 

agir com cada vez maior capacidade de autonomia, de discernimento e de responsabilidade 

pessoal. Para isso, não negligenciar na educação nenhuma das potencialidades de cada 

indivíduo: memória, raciocínio, sentido estético, capacidades físicas, aptidão para 

comunicar-se. 

• Numa altura em que os sistemas educativos formais tendem a privilegiar o acesso 

ao conhecimento, em detrimento de outras formas de aprendizagem, importa conceber a 

educação como um todo. Esta perspectiva deve, no futuro, inspirar e orientar as reformas 

educativas, tanto em nível da elaboração de programas como da definição de novas 

políticas pedagógicas. 
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ANEXO C 

 

3. MANDATO DA COMISSÃO JACQUES DELORS 

 

Quando da sua primeira reunião (2-4 de março de 1993), a Comissão analisou e 

aceitou o mandato que lhe era proposto pelo diretor geral da UNESCO: 

“A Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI terá por missão 

efetuar um trabalho de estudo e reflexão sobre os desafios a enfrentar pela educação nos 

próximos anos e apresentar sugestões e recomendações em forma de relatório, que poderá 

servir de programa de renovação e ação para quem tiver de tomar decisões, e para os 

responsáveis oficiais no mais alto nível. Este relatório deverá propor perspectivas, tanto 

políticas como relacionadas com a prática da educação, que sejam ao mesmo tempo 

inovadoras e realistas, tendo em vista a grande diversidade de situações, de necessidades, 

de meios e de aspirações, segundo os países e as regiões. Destinar-se-á, principalmente, 

aos governos, mas sendo um dos seus objetos tratar do papel da cooperação e da ajuda 

internacional em geral e, mais em particular, do papel que cabe à UNESCO, a Comissão 

deverá também esforçar-se por formular, nesse relatório, recomendações úteis aos 

organismos internacionais. 

A Comissão orientará sua reflexão, para a questão central que engloba todas as 

outras: que tipo de educação necessitaremos amanhã, e para que gênero de sociedade? 

Estudará os novos papéis que a educação é chamada a desempenhar, assim como as 

novas exigências a que os sistemas educativos deverão satisfazer, num mundo 

caracterizado pela aceleração da mudança, e por um aumento das tensões de caráter 

econômico, ambiental e social; examinará as incidências das grandes evoluções da 

sociedade contemporânea na educação; fará um inventário dos conhecimentos e da 

experiência, patentes nas melhores práticas educativas observadas em diversos contextos 

políticos, econômicos e culturais, a fim de identificar os pontos fortes e fracos das políticas 

contemporâneas. Ao fazê-lo, deverá prestar particular atenção aos que estão mais 

intimamente implicados na Educação: antes de mais nada, todos os que aprendem, 

qualquer que seja a sua idade, bem como os que contribuem para facilitar a sua 

aprendizagem, professores, pais, membros da comunidade e outros participantes na 

educação. 

A Comissão deverá principiar por identificar uma série de questões fundamentais, 

que depois analisará no decurso dos trabalhos; as respostas a estas questões constituirão 

as principais recomendações a serem apresentadas. Entre estas questões figurarão temas 

que são, desde sempre, objeto central das preocupações dos governos, das sociedades e 



213 
 

 
 

dos educadores, e que continuarão a ser importantes nos anos vindouros. Surgirão, 

também, questões postas pelas novas configurações da sociedade, pelas transformações 

do nosso universo material e social. Estas últimas demandarão prioridades novas, uma nova 

reflexão e uma nova forma de atuar. Algumas serão, talvez, universais, relacionadas com 

reações inevitáveis e indispensáveis a um mundo em transformação; outras, serão próprias 

de determinada região ou país, e terão em conta a situação econômica cultural e social, que 

varia muito de país para país. 

As questões relativas à educação e aos sistemas educativos dependem, 

esquematicamente, de duas grandes categorias. Fazem parte da primeira categoria as 

questões relativas às grandes finalidades, aos objetivos e às funções da educação incluindo 

os objetivos dos próprios indivíduos, assim como a necessidade e o desejo de cada de se 

realizar. A segunda categoria engloba as questões mais específicas, que se relacionam com 

os próprios serviços de educação e, especialmente, com os modelos, as estruturas, os 

conteúdos e o funcionamento dos sistemas educativos. 

A Comissão procederá a uma vasta análise, tanto dos elementos disponíveis sobre a 

situação atual, como sobre as previsões feitas e as tendências reveladas pelas políticas e 

reformas nacionais de educação, aplicadas em diferentes regiões do mundo, ao longo dos 

últimos vinte anos. Com base nisto, a Comissão desenvolvera uma reflexão profunda sobre 

as grandes linhas de orientação do desenvolvimento humano no dealbar do século XXI, e 

sobre os novos imperativos que daí derivam para a educação. Mostrará de que modo a 

educação pode desempenhar um papel mais dinâmico e mais construtivo na preparação 

dos indivíduos e das sociedades, na perspectiva do século XXI. 

Princípios 

Nas suas deliberações e trabalhos, a Comissão deverá esforçar-se por ter presentes 

alguns princípios fundamentais de caráter universal, e que estão subjacentes aos objetivos a 

alcançar por todos os que tomam parte no processo educativo: educadores, cidadãos, 

tomadores de decisão e outros parceiros e participantes. 

Em primeiro lugar, a educação é um direito fundamental da pessoa humana e possui 

um valor humano universal: a aprendizagem e a educação são fins em si mesmos; 

constituem objetivos a alcançar, tanto pelo indivíduo como pela sociedade; devem ser 

desenvolvidos e mantidos ao longo de toda a vida. 

Em segundo lugar, a educação, formal e não-formal, deve ser útil à sociedade, 

funcionando como um instrumento que favoreça a criação, o progresso e a difusão do saber 

e da ciência, e colocando o conhecimento e o ensino ao alcance de todos. 

Em terceiro lugar, qualquer política de educação se deve orientar pela tripla 

preocupação da equidade, da pertinência e da excelência; procurar associar, 
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harmoniosamente, estes três objetivos é uma tarefa crucial para todos os que participam do 

planejamento da educação ou da prática educativa. 

Em quarto lugar, a renovação da educação e qualquer reforma correspondente 

devem se basear numa análise refletida e aprofundada das informações de que dispomos a 

respeito das idéias e das práticas que deram bons resultados, e na perfeita compreensão 

das exigências próprias de cada situação particular; devem ser decididas de comum acordo, 

mediante pactos apropriados entre as partes interessadas, num processo de médio prazo. 

Em quinto lugar, se a grande variedade de situações econômicas, sociais e culturais 

exige, evidentemente, diversas formas de desenvolvimento da educação, todas devem levar 

em conta os valores e preocupações fundamentais sobre os quais já existe consenso no 

seio da comunidade internacional e no sistema das Nações Unidas: direitos humanos, 

tolerância e compreensão mútua, democracia, responsabilidade, universalidade, identidade 

cultural, busca da paz, preservação do meio ambiente, partilha de conhecimentos, luta 

contra a pobreza, regulação demográfica, saúde. 

Em sexto lugar, a responsabilidade pela educação corresponde a toda a sociedade; 

todas as pessoas a quem diga respeito e todos os parceiros — além das instituições que 

têm essa missão específica — devem encontrar o devido lugar no processo educativo. 

Campo de reflexão, trabalhos, relatório 

O tema deve ser analisado pela Comissão de modo a integrar o conceito de 

educação no sentido mais lato do termo, desde a educação pré-escolar ao ensino superior, 

passando pelo ensino de primeiro e segundo graus, compreender a educação formal e não-

formal, e englobar o leque mais amplo possível de organismos e de prestadores de serviços. 

Por outro lado, as conclusões e recomendações da Comissão serão orientadas para a ação, 

e formuladas tendo em vista os organismos públicos ou privados, os responsáveis pela 

elaboração das políticas e os responsáveis pela tomada de decisões e, de uma maneira 

geral, todos aqueles a quem compete elaborar, e pôr em prática, planos e atividades 

educativas. É de se esperar que, além disso, suscitem um amplo debate público sobre a 

reforma da educação nos países membros da UNESCO. 

A Comissão desenvolverá os seus trabalhos durante dois anos, de acordo com um 

calendário a ser estabelecido por ela mesma, e apresentará um relatório no início de 1995. 

Este relatório deverá lançar as bases de um plano de renovação da educação e enunciar 

princípios orientadores da ação da UNESCO no campo da educação, no decorrer dos 

próximos anos. Será dado a conhecer aos órgãos diretivos da UNESCO, aos países 

membros, e às comissões nacionais, assim como às organizações governamentais e não-

governamentais com quem a UNESCO coopera. 
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A Comissão tem ao seu dispor um secretariado fornecido pela UNESCO; poderá 

usar, sempre que necessário, os recursos intelectuais e materiais da UNESCO, a fim de 

levar as suas diversas tarefas a bom termo.” (DELORS, 2001, p. 272-276). 


