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RESUMO 
 

 

Pretende-se, nesta pesquisa, com base nos princípios metodológicos da 

Análise do Discurso de linha francesa, de acordo com alguns teóricos da área 

como: Dominique Maingueneau; Patrick Charaudeau; Eni P. Orlandi; dentre 

outros, analisar a construção do ethos discursivo nos textos de São Bernardo 

de Claraval, monge cisterciense que nasceu na última década do século 11 e 

viveu até meados do século 12. Os textos que compõem a constituição do 

corpus foram extraídos de seus sermões, cartas e tratados teológicos. A 

análise pretende explicitar que a consciência da vocação de abade se apropria 

do sujeito-enunciador e se reflete em seus textos. Para tanto, serão 

considerados o contexto histórico religioso da Idade Média, período em que a 

igreja exercia forte influência sobre a formação e cultura do homem medieval; a 

cena enunciativa dos referidos textos; o lugar que o sujeito-enunciador atribui 

para si em seu discurso; a imagem que ele constrói de si mesmo em seu 

discurso e a construção do ethos de credibilidade. Com o resultado da análise, 

se percebeu que São Bernardo de Claraval constrói o ethos de um sujeito-

enunciador inscrito num contexto religioso cristão, que enuncia a partir de uma 

formação discursiva e ideológica cristã, com o propósito de persuadir seus 

enunciatários a buscarem a Deus e a se reconhecerem como necessitados 

pecadores, criando em seus enunciados a imagem de um sujeito-enunciador 

consciente da sua responsabilidade vocacional de abade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Análise do Discurso. Ethos Discursivo. Vocação. Sujeito-
enunciador. Discurso Religioso. 



ABSTRACT 
 

 

It is intended in this research based on methodological principles of Discourse 

Analysis French line according to some theorists in this area as Dominique 

Maingueneau; Patrick Charaudeau; Eni P. Orlandi, among others, examine the 

discursive construction of ethos in the writings of St. Bernard of Clairvaux, 

Cistercian monk who was born in the last decade of the 11th century and lived 

until the mid 12th century. The texts that make up the constitution of the corpus 

were taken from his sermons, letters and theological treatises. The analysis 

aims to clarify that awareness of the vocation of Abbot appropriates the subject-

enunciator and is reflected in his writings. To do so, shall be considered the 

historical context of religious Middle Ages, during which the church exercised a 

strong influence on the formation and culture of medieval man, the scene of 

expository texts referred to, the place that the subject-enunciator assigns to 

himself in his speech , he constructs the image of himself in his speech and the 

construction of the ethos of credibility. As a result of the analysis it was realized 

that St. Bernard of Clairvaux built the ethos of a subject-enunciator enrolled in a 

Christian religious context, which sets out from a Christian ideological and 

discursive formation, in order to persuade her to seek God enunciatee and 

recognize themselves as sinners in need, creating in their statements the image 

of a subject-enunciator aware of its responsibility vocational abbot. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Discourse Analysis. Discursive Ethos. Vocation. Subject-enunciator. 

Religious Discourse. 
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Considerações Iniciais 
 

 

Todo gênero de discurso exige daqueles 
que participam a aceitação de certo número 
de regras mutuamente conhecidas e as 

sanções previstas para quem as 
transgredir. Evidentemente, esse contrato 
não necessita ser objeto de acordo 

explícito: É justamente porque o contrato de 
comunicação é fundador do ato de 
linguagem que ele inclui sua própria 

validação.  
 

Maingueneau 

 

 

A construção do ethos no discurso está ligada à intenção explícita ou 

não do sujeito-enunciador, passando obrigatoriamente pelo ato da enunciação, 

pois no ato da fala, pela sua maneira de dizer, usando seus recursos 

linguísticos, para persuadir o seu enunciatário, o sujeito-enunciador cria uma 

imagem de si mesmo enquanto busca a sua aceitação e interação social diante 

do seu grupo. 

Essa busca pela aceitação e interação social permite que o sujeito-

enunciador, ao fazer uso da linguagem, objetivando expressar seus 

sentimentos e ideias, produza, ou melhor, reproduza seus discursos de acordo 

com a formação discursiva, o contexto histórico-social e ideológico do grupo 

em que estiver inserido, em outros termos, ele enuncia sob certo estatuto  

ideológico, atribuindo para si e para o seu enunciatário lugares no discurso; 

sendo, por isso mesmo, interpelado como sujeito do seu próprio discurso. 

Evidencia-se que, independentemente de qualquer que seja a sua 

produção discursiva e os efeitos de sentidos que pretende causar, o sujeito-

enunciador ao atribuir para si mesmo, e, consequentemente, para o seu 

enunciatário lugares em seu discurso, ele o faz mediante a influência social e 

ideológica da sua época, enunciando a partir de uma dada formação 

discursiva, na qual se inscreve ou está inserido. 

A produção discursiva, verbalizada ou escrita, reflete não apenas o 

contexto histórico-social do sujeito-enunciador, mas também o modo como ele 

elabora a construção dos seus discursos, como se projeta neles e como se 

deixa perceber por eles, instituindo-se assim como sujeito do seu próprio 
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discurso e, exatamente por isso, responsável por aquilo que enuncia em 

qualquer instância discursiva que se inscreva no ato da enunciação. 

Diante do exposto, a presente pesquisa cujo título é “A construção do 

ethos discursivo nos textos de São Bernardo de Claraval: uma apropriação 

vocacional” propõe, sob as bases da Análise do Discurso de linha francesa, 

uma análise da construção do ethos discursivo nos textos de São Bernardo de 

Claraval, monge1 cisterciense2, que nasceu na última década do século 11 e 

viveu até meados do século 12. 

Para tanto, serão considerados o contexto histórico religioso da Idade 

Média e a cena enunciativa dos sermões, cartas e tratados teológicos do 

sujeito-enunciador São Bernardo de Claraval, como condições fundamentais 

para o desenvolvimento desta pesquisa.  

Dada a amplitude das obras de São Bernardo de Claraval, todas as 

análises dos seus textos serão feitas por meio de recortes. Os recortes 

analisados dos sermões 16; 36; 43; 61 e 84 foram tirados da seguinte obra 

“Sermones sobre o Cantar de los Cantares”; o recorte da carta foi tirado da 

“Carta 247”, escrita para o papa Eugênio III; e, o recorte do tratado teológico foi 

tirado do “Libro sobre el amor a Dios”, com a análise de todos esses recortes 

pretende-se explicitar que a consciência da vocação se apropria do sujeito-

enunciador na construção do ethos discursivo. 

Deste modo, para fundamentar esta tese de doutorado filiada à linha de 

pesquisa: “Literatura e discurso religioso”, recorre-se ao referencial teórico-

metodológico da Análise do Discurso de linha francesa, privi legiando em seus 

estudos a noção de sujeito, história e ideologia, pois o sujeito é concebido 

essencialmente como histórico; razão porque sua fala é sempre produzida a 

partir de um determinado lugar e de um determinado tempo e, desse modo, à 

noção de sujeito histórico articula-se a de sujeito ideológico (ORLANDI, 2003). 

                                                 
1
 O termo  monge tem sua origem no termo grego monós, que significa um só, um só não no sentido de 

único, solitário, mas de uno, completo, inteiro, sem d ivisão. É aquele que está em busca da sua unidade 

essencial e existencial, que procura esta unidade fundamental do seu ser em Deus. (Cf. 

http://www.saobento.org/Vida_Monastica - capturado em 27/08/2009, às 08h50). 
2 A Ordem de Cister nasceu na França, em 21 de março de 1098, por ocasião da festa de São Bento. O 

seu fundador foi o monge beneditino São Roberto de Molesme (1027-1111). O mosteiro de Cister tinha 

por objetivo a aplicação mais rigorosa da regra de São Bento  como uma reação ao relaxamento da Regra 

pelo mosteiro de Cluny. (Cf. SANTOS, 2001, p. 44). 

http://www.saobento.org/Vida_Monastica
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Recorre-se, também, aos relevantes estudos sobre o ethos, 

apresentados por Ruth Amossy e seus colaboradores, a fim de se considerar a 

questão do ethos sob a perspectiva discursiva, bem como a Patrick 

Charaudeau para fundamentar os traços da construção do ethos de seriedade, 

de virtude e de competência, os quais são constitutivos do ethé de credibilidade 

e aos procedimentos enunciativos elocutivo, alocutivo e delocutivo. 

Destaca-se que para Maingueneau (2008), o ethos se desdobra no 

registro do “mostrado” e, eventualmente, no do “dito”, sendo que sua eficácia 

decorre do fato de envolver de alguma forma a enunciação sem ser explicitado 

no enunciado. 

Assim, instaura-se na interação entre sujeito-enunciador e enunciatário 

uma cena enunciativa. Ambos, valendo-se de suas formações discursivas, 

assumem uma identidade no discurso, mas uma identidade construída no e 

pelo discurso (MAINGUENEAU, 2008). Disto resulta uma estreita relação entre 

ethos e cena enunciativa. 

Os pressupostos teóricos da Análise do Discurso de linha francesa 

tornam-se necessários para corroborar com a hipótese de que o ethos 

discursivo construído na situação enunciativa de sermões, cartas e tratados 

teológicos apontam para a consciência da vocação de abade de São Bernardo 

de Claraval. 

Ressalta-se, entretanto, que um estudo a respeito da vida e obra de 

São Bernardo de Claraval não resulta em uma tarefa simples, ainda que ele 

seja reconhecidamente um personagem de influência e expressão na história 

do Cristianismo, sobretudo no século 12.  

No círculo acadêmico, há vastas pesquisas nas mais variadas áreas e 

línguas a seu respeito; todavia, pouco se dá a conhecer sobre ele em língua 

portuguesa bem como no protestantismo3 de linha reformada calvinista4, por 

isso acredita-se que essa pesquisa tem sua relevância para a academia. 

                                                 
3
 Movimento conhecido como a “Reforma protestante do século 16”, datado em 31 de outubro de 1517, 

liderado pelo alemão Martinho Lutero (1483-1546), monge católico, que afixou 95 teses na Igreja do 

Castelo, na cidade de Wittenberg, contra os abusos das vendas das indulgências. 
4
 O movimento de linha reformada calv inista recebe esse nome por causa do francês João Calvino (1509-

1564) que fundamentou o seu pensamento teológico na graça livre e soberana de Deus. Para muitos o 

Calvinis mo é tanto um movimento relig ioso protestante quanto uma ideologia sócio -cultural. Para 

maiores detalhes consultar o livro “Calvin ismo”, de Abraham Kuypper, publicado pela Editora Cristã, em 

2003. 
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Ao relatar a importância e a referência que é São Bernardo de Claraval 

para a Igreja da sua época, o historiador Pierrard (1986, p. 111) pontua: 

 

Pode-se compreender perfeitamente porque a História 
considera Bernardo como um daqueles reformadores que, se 
houvessem sido seguidos, teria evitado à Igreja as 
humilhações e as renegações dos séculos seguintes. 

 

Os textos de São Bernardo de Claraval que aparecerem nos capítulos 

dois e três para orientação desta pesquisa estão nas seguintes obras: a) 

“Sermones sobre el Cantar de los Cantares”, em que se encontram uma série 

de 86 sermões, voltados particularmente para os monges cistercienses, 

expostos de maneira alegórica sobre o livro Cântico dos Cânticos, registrado 

na Bíblia cristã, cuja autoria é atribuída ao rei Salomão, sendo escrito no 

período do Antigo Testamento5; b) “Cartas” em que se observa recurso 

epistolar que o sujeito-enunciador usa para se corresponder particularmente 

com papas, cardeais, bispos, monges, teólogos e amigos com o propósito de 

tratar de assuntos simples ou complexos de forma livre, comprometida e 

amorosa sob a perspectiva da consciência do seu ethos vocacional de abade6; 

c) Introducción general y Tratados, em que o sujeito-enunciador expõe a sua 

opinião a respeito de assuntos obviamente de cunho teológicos tais como: os 

graus da humildade e da soberba; o amor de Deus; a graça e o livre arbítrio, 

dentre outros, todos de forma pastoral sob a perspectiva de abade. 

O perfil do enunciatário desses textos é depreendido pelo próprio texto. 

A discursividade dos textos remete a um público adulto e de formação cristã. 

Por isso, afirma-se que os textos de São Bernardo de Claraval são de caráter 

teológico e estão inscritos no campo discursivo religioso cristão e constroem 

                                                 
5
 A Bíblia cristã está dividida em dois períodos: Antigo e Novo Testamento. No Antigo Testamento 

encontram-se a narração da criação, a escolha de um povo para servir a Deus, sua formação e libertação 

da terra do Egito. Encontra-se também as promessas sobre a vinda do Messias, o Filho de Deus, o 

libertador de Israel. No Novo Testamento encontram-se a narrativa da vinda, o ministério e a morte na 

cruz de Jesus Cristo, o messias prometido. Narra também o nascimento do cristianismo e da Igreja Cristã 

no âmbito universal. 
6
 Título de Abade só começou a ser usado em 472, e o termo começou por se aplicar a vários tipos de 

clérigos. Por exemplo, na corte das monarquias Francas dos Merovíngios e Caro língios, o Abbas 

palatinus ou Abbas Curiae, referia-se ao capelão da corte (do palácio) e Abbas castrensis, ao capelão de 

campo, ou seja, do exército. No início, por influência de determinadas passagens da Bíblia da Vulgata, 

latina, era empregue como t ítulo de respeito para qualquer monge, mas rapidamente começou a ser 

utilizado exclusivamente para alguns superiores monásticos ou guias espirituais, quer governassem 

mosteiros ou não (Cf. http://pt.wikipedia.o rg/wiki/Abade - capturado em 28/03/2009, às 08h35). 



14 

 

um ethos que corresponde a sua maneira de ver e perceber a sua vocação 

ministerial. 

O caráter doutrinário é inerente aos textos de São Bernardo de 

Claraval, os quais estão voltados ao ensino, à educação e à instrução religiosa 

cristã dos seus enunciatários. Têm-se, portanto, nestes textos, discursos 

cristãos instrucionais ligados à instituição religiosa cristã, no caso, a Igreja 

Católica, elaborados em forma de sermões, cartas e tratados teológicos, 

enunciados por um sujeito-enunciador que enuncia sob o estatuto de abade. 

Ao se servir destes gêneros discursivos – sermões, cartas e tratados 

teológicos –, para elaborar seus textos e discutir os mais variados assuntos 

com papas, cardeais, monges, homens e mulheres, São Bernardo de Claraval 

institui pelo modo recorrente de dizer, o qual remete para o modo recorrente de 

ser e perceber o mundo, o ethos de um sujeito-enunciador inscrito num 

contexto religioso cristão, que enuncia a partir de uma formação discursiva e 

ideológica cristã, convicto da sua vocação de abade. 

O sujeito-enunciador, seja ele quem for, se inscreve numa dada 

formação discursiva, a qual segundo Pêcheux (1997) determina o que pode e 

deve ser dito, definindo que o dizer seja constituído pelo já-dito. Porém, esse 

já-dito, de acordo com o seu contexto, tem seu sentido sempre atualizado, pois 

ao se enunciar algo já dito outros sentidos são constituídos. Infere-se disso que 

o já-dito nunca é repetitivo, porque envolve sempre um sujeito-enunciador e um 

contexto de enunciação, e eles nunca serão os mesmos. 

Sabe-se que as condições de produção dos discursos estão 

intrinsecamente ligadas ao contexto histórico-social e ideológico nos quais os 

sujeitos se inscrevem e formulam os seus textos bem como os lugares que 

atribuem para si mesmos e para os seus enunciatários ao enunciarem. 

Assim sendo, conhecer o contexto histórico-social que o sujeito-

enunciador está inserido é condição sine qua non para se compreender melhor 

a construção, a intenção e a significação de seus enunciados que se 

materializam no ato da enunciação. 

Esses enunciados, por sua vez, estão ligados diretamente às 

formações discursivas que advém de uma formação ideológica, permitindo 

assim ao sujeito-enunciador elaborar os seus discursos e enunciá-los sob um 

determinado estatuto, por exemplo, de político, professor, religioso, etc. 
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Entendida essa premissa, a noção do ethos é pensada como um 

comportamento socialmente avaliado não podendo ser percebida fora do seu 

contexto histórico-social. 

A justificativa da escolha desta pesquisa pode ser explicada pelas três 

razões que se seguem: 

Primeira, porque nos textos de São Bernardo de Claraval há material 

necessário para o propósito de investigação acadêmica devido à elaboração de 

enunciados que foram construídos a partir de uma formação discursiva e 

ideológica cristã, em um contexto histórico-social, mais precisamente o século 

12, tempo em que a Igreja exercia domínio sobre a cultura e o pensamento dos 

homens. 

Segunda, acredita-se que, nesta pesquisa, encontra-se o sentimento 

que desperta em muitos pesquisadores o desejo pela busca do novo com o 

propósito de contribuir para o mundo acadêmico, já que pouco pode ser 

encontrado a respeito dos textos de São Bernardo de Claraval, sob as 

perspectivas do referencial teórico-metodológico da Análise do Discurso de 

linha francesa. 

Terceira, nos textos previamente escolhidos e analisados há um “eu”, 

sujeito-enunciador que ao enunciar atribui para si um lugar em seu discurso, 

construindo uma imagem de si mesmo, um ethos diante de seus enunciatários. 

Há, também, um “tu”, um enunciatário que recebe o discurso, interagindo com 

o sujeito-enunciador. 

Para a orientação e desenvolvimento desta pesquisa, levantam-se as 

seguintes questões: 1) A construção do ethos se dá em função da instituição 

ou da consciência vocacional? 2) Como o ethos, na situação de comunicação, 

se constitui em peça fundamental para a legitimação do discurso do sujeito-

enunciador? 

Em busca de respostas rápidas, pode-se pensar que o sujeito-

enunciador São Bernardo de Claraval escreve seus textos simplesmente pela 

obrigação do ofício eclesial, para atender aos anseios dos seus discípulos e 

das autoridades eclesiásticas, mantendo assim o status quo da instituição 

religiosa, afinal de contas ele é um abade. 

Todavia, não se acredita que essa tenha sido a atitude do sujeito-

enunciador São Bernardo de Claraval; ao contrário, em seus textos se percebe 
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a sua consciência de vocação, tendo coragem para criticar inclusive a própria 

Igreja naquilo que ele acredita ser prejudicial para a fé dos devotos, como pode 

ser observado na seguinte afirmação de Santos (2001, p. 126): 

 

[...] Proibimos que se façam esculturas ou pinturas em nossas 
igrejas ou em outros locais do mosteiro porque, enquanto se 
olha para elas, negligencia-se freqüentemente a atitude de uma 

boa meditação e a disciplina da gravidade religiosa. 

 

Em uma análise mais acurada, verifica-se que há um sujeito-

enunciador que constrói uma imagem de si mesmo não em função da força 

institucional da religião, mas sim da sua consciência de vocação de abade, 

conforme pontua Montenegro (2001, p. 44):  

 

São Bernardo foi o primeiro modelo de cumprimento da 
doutrina monástica que expunha e defendia; ou pelo menos, foi 
o primeiro modelo em esforçar-se em ser o mais fiel possível a 
ela, principalmente ao ser consciente de sua responsabilidade 
como abade de uma comunidade cada vez mais importante. 

 

Objetivando não perder o foco, a pesquisa se deterá na análise da 

atribuição de lugares que o sujeito-enunciador constrói para si e para os seus 

enunciatários em seus discursos; a imagem de si no discurso e o processo de 

constituição do ethos de credibilidade no discurso. 

Assim, tem-se como objetivo geral: 

- Analisar, dentro do campo discursivo religioso sob o referencial 

teórico-metodológico da Análise do Discurso de linha francesa, a construção do 

ethos discursivo nos textos de São Bernardo de Claraval. 

E como objetivo específico: 

- Desenvolver, a partir de recortes previamente escolhidos e 

delimitados uma análise discursiva dos sermões, cartas e tratados teológicos 

de São Bernardo de Claraval, usando como base o referencial teórico-

metodológico da Análise do Discurso de linha francesa, percebendo, por meio 

da materialização desses enunciados, a construção do ethos discursivo como 

uma apropriação vocacional. 

Com o desejo de executar a análise proposta, nesta pesquisa, 

apresenta-se a seguinte divisão estrutural: 
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Capítulo 1: Conceitos da Análise do Discurso. Apresentam-se aqui os 

conceitos teóricos que servirão de base para a fundamentação da pesquisa. De 

início, faz-se um breve histórico sobre a Análise do Discurso de linha francesa. 

A seguir discorre-se sobre Formação Ideológica e Discursiva; Enunciação; 

Enunciado; Enunciatário. Depois, apresentam-se o conceito de Ethos em 

Aristóteles e em alguns teóricos; o ethos de credibilidade, de seriedade, de 

virtude e de competência; o ethos e os procedimentos enunciativos, as funções 

elocutiva, alocutiva e delocutiva. 

Capítulo 2: A vida e a teologia de São Bernardo de Claraval. Neste 

capítulo, o objetivo é propiciar uma apresentação a respeito da vida e da 

teologia de São Bernardo de Claraval, monge cisterciense que viveu no século 

12, destacando a sua compreensão de vida monástica, a sua vocação 

ministerial e a sua teologia. 

Capítulo 3: A construção do ethos nos textos de São Bernardo de 

Claraval: uma apropriação vocacional. Neste capítulo, analisam-se os textos 

previamente selecionados dos sermões, cartas e tratados teológicos do sujeito-

enunciador São Bernardo de Claraval. Nessas análises serão observados os 

lugares que o sujeito-enunciador atribui para si em seu discurso; a imagem de 

si construída no discurso; os traços da construção do ethos de seriedade, de 

virtude e de competência, os quais são constitutivos do ethos de credibilidade; 

o ethos e os procedimentos enunciativos. 

Além disso, serão observados os procedimentos linguísticos 

enunciativos, os aspectos morfológicos e lexicais constitutivos dos ethé nos 

textos do sujeito-enunciador São Bernardo de Claraval. 

Por fim, a partir da observação dos objetivos e da fundamentação 

teórica, apresentam-se as considerações finais seguidas da bibliografia. 
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CAPÍTULO 1 

CONCEITOS DA ANÁLISE DO DISCURSO 
 

 

Deve-se escrever da mesma maneira como 
as lavadeiras lá de Alagoas fazem seu 
ofício. Elas começam com uma primeira 

lavada, molham a roupa suja na beira da 
lagoa ou do riacho, torcem o pano, molham-
no novamente, voltam a torcer. Colocam o 

anil, ensaboam e torcem uma, duas vezes. 
Depois enxáguam, dão mais uma molhada,  
agora jogando a água com a mão. Batem o 

pano na laje ou na pedra limpa, e dão mais  
uma torcida e mais outra, torcem até não 
pingar do pano uma só gota. Somente 

depois de feito tudo isso é que elas  
dependuram a roupa lavada na corda ou no 
varal, para secar. Pois quem se mete a 

escrever deveria fazer a mesma coisa. A 
palavra não foi feita para enfeitar. Brilhar 
como ouro falso; a palavra foi feita para 

dizer.  
 

Graciliano Ramos 

 

 

Neste capítulo, serão explicitadas as noções dos conceitos que serão 

utilizados como base teórica desta pesquisa. Para tanto, recorre-se aos 

seguintes teóricos da Análise do Discurso de linha francesa: Dominique 

Maingueneau, Eni P. Orlandi, Ruth Amossy e Patrick Charaudeau, dentre  

outros. 

Assim, apresenta-se a Análise do Discurso de linha francesa, que tem 

como proposta analisar a formação discursiva dos enunciadores sob a sua 

perspectiva ideológica e a articulação entre discurso e produção de sentido; em 

seguida estudam-se a Formação Ideológica e a Discursiva, a Enunciação, que 

é a própria situação de fala e a construção de sentido que se estabelece entre 

enunciador e enunciatário; depois se observa o Enunciado como organização 

do discurso; e o Enunciatário como receptor do discurso. A seguir, apresenta-

se o conceito de ethos em Aristóteles e em alguns teóricos; depois, o ethos de 

credibilidade; de seriedade; de virtude e de competência. Encerra-se o capítulo, 

com a abordagem do ethos e os procedimentos enunciativos elocutivo; 

alocutivo e delocutivo. 
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1.1 Análise do Discurso de linha francesa: articulação 

entre discurso e produção de sentido 
 

 

Escolher caminhar pelas veredas da Análise do Discurso, 

aparentemente, pode sugerir certa facilidade porque, de um lado, muito se tem 

conversado e escrito a seu respeito nos mais variados círculos acadêmicos; 

por outro lado, porque de maneira singular atualmente se considera qualquer 

tipo de produção de linguagem como discurso, sugerindo um campo 

extremamente vasto. 

Sabe-se, porém, que a linguagem como produção de sentido inscrita 

na história é um ato de comunicação que tem a intenção de informar e 

persuadir o outro. Por não se tratar apenas de uma forma de expressão e por 

ser considerada interação social é que a linguagem pode ser estudada de 

diversas formas. 

Conforme Bakhtin (2004), o uso da linguagem é multiforme, pois está 

ligado à atividade humana. O emprego da língua acontece em forma de 

enunciados concretos e únicos que refletem condições e finalidades por meio 

do conteúdo, do esti lo e da construção composicional. Apesar das várias 

formas de uso da linguagem, a construção de cada enunciado é individual e o 

aspecto multiforme desse uso ocorre devido à diversidade dos gêneros do 

discurso.  

Caminhar pelas veredas da Análise do Discurso pode sugerir, também, 

se não se tomar certo cuidado, presunção da parte dos estudiosos, já que 

pretendem explicar, de modo plausível, a elaboração de qualquer enunciado 

inscrito em qualquer gênero discursivo, explicitando os seus efeitos e produção 

de sentidos por meio de um corpus previamente escolhido e analisado sob uma 

perspectiva ideológica e contextual, obedecendo as suas próprias regras. 

Na verdade, caminhar pelas veredas da Análise do Discurso 

(doravante AD) não é tarefa nem simples nem fácil, exatamente por conta das 

diversidades possíveis de interpretações que se apresentam nos enunciados 

materializados em textos e respectivamente nas muitas vozes que se cruzam e 

neles se inserem. Instaura-se, então, com esse grau de dificuldade, um desafio 

para os estudiosos que buscam, no interior dos enunciados, as marcas que o 
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fazem significar, “é justamente pensando que há muitas maneiras de se 

significar que os estudiosos começaram a se interessar pela linguagem de uma 

maneira particular que é a que deu origem à Análise do Discurso” (ORLANDI, 

2003, p. 15). 

Assim, para a AD interessa a multiplicidade de discursos que se 

apresentam no texto, nas vozes, nas ideologias que se apresentam de maneira 

explícitas ou não, no conjunto de enunciados produzidos a partir de um lugar 

que o sujeito-enunciador atribui para si e para o enunciatário em seu discurso, 

revelando com essa atitude sua visão de mundo e a sua ideologia, já que todo 

discurso é uma relação entre sujeito, história, sociedade e língua, todavia não 

se pode considerar o sujeito como origem do discurso, entretanto é esse 

mesmo sujeito que torna possível a realização desse discurso. 

É oportuno lembrar que a AD propõe trabalhar com as marcas lexicais 

que o sujeito-enunciador deixa em seus enunciados. As escolhas lexicais feitas 

por ele revelam sua intenção e os efeitos de sentido desejados. Por exemplo, 

duas pessoas entram em um restaurante e se sentam em mesas diferentes, a 

primeira diz ao garçom “estou com fome”; a outra diz, para o mesmo garçom, 

“estou com uma fome de leão”. Indubitavelmente o efeito de sentido provocado 

no garçom não é o mesmo. 

No primeiro enunciado, percebe-se que há um “eu” que revela a 

necessidade diária e comum que todas as pessoas têm de se alimentar. Nesse 

caso, pode-se dizer que o efeito de sentido não provoca no enunciatário 

“garçom” uma ação urgente para atender aquele que enuncia: “estou com 

fome”. 

Ao que parece, no primeiro exemplo, o desejo do sujeito-enunciador é 

o de tornar o seu enunciatário participante de um saber “estou com fome” sem 

se preocupar em enfatizar a sua necessidade urgente que tem de se alimentar, 

não provocando assim a ação rápida por parte do enunciatário. 

Quanto ao segundo exemplo, percebe-se que há um “eu” que revela 

não apenas a necessidade diária e comum que as pessoas têm de se 

alimentar; mas, ao recorrer ao uso de linguagem metafórica, revela para ao seu 

enunciatário que ele é alguém que está disposto a comer a mesma quantidade 

de comida que come um leão, por conta da fome que está sentindo. Ele não é 

um leão na aparência, mas o é na fome. Nesse caso, o efeito de sentido chama 
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a atenção para a necessidade que esse “eu” tem de se alimentar com urgência 

e com quantidade, a metáfora “fome de leão” revela e reforça o tamanho do 

seu apetite. 

Assim, por meio de marcas lexicais buscam-se os seus efeitos de 

sentidos e significados que aparecem no interior dos enunciados, como 

reflexos da formação discursiva e ideológica do sujeito-enunciador, por isso a 

AD leva em conta o contexto histórico-social e cultural, objetivando perceber a 

intenção do sujeito-enunciador e a construção de sentidos pretendida em seus 

enunciados. 

Para Orlandi (2003), a construção do sentido não está na essência das 

palavras, mas na discursividade, isto é, na maneira como, no discurso, a 

ideologia produz seus efeitos, materializando-se nele. Portanto, a ideologia 

produz evidências que podem ser de sentido ou de sujeito. A evidência de 

sentido é o que faz com que uma palavra seja usada para determinar algo, já a 

evidência de sujeito esconde que o indivíduo é dirigido pela ideologia. 

Conforme compreende Maingueneau (1997), a AD filia-se a certa 

tradição intelectual européia, sobretudo a francesa, que se caracteriza por 

associar fundamentalmente reflexões sobre os textos e a história. Pode-se 

dizer que a conjuntura intelectual do seu surgimento é aquela que, nos anos 

60, sob a égide do estruturalismo, articula-se em torno de uma reflexão sobre a 

“escritura”, a linguística, o marxismo e a psicanálise. 

A AD nasce, tendo como base privilegiada a interdisciplinaridade, pois 

ela é a preocupação não apenas de linguístas, mas também de historiadores e 

psicólogos. 

Ainda seguindo essa mesma linha, Orlandi (2003) pontua que a partir 

dos anos 60 a AD se constitui no espaço de questões criadas pela relação 

entre três domínios disciplinares que são ao mesmo tempo uma ruptura com o 

século 19: a Linguística, o Marxismo e a Psicanálise. Nos estudos discursivos, 

não se separam forma e conteúdo, procura-se compreender a língua não 

apenas como uma estrutura, mas, principalmente, como acontecimento. 

Estrutura e acontecimento unidos à forma material são vistos como 

acontecimento do significante (língua) em um sujeito afetado pela história, por 

isso a contribuição da Psicanálise, com o deslocamento da noção de homem 
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para a de sujeito, sujeito que se constitui na relação com o simbólico, na 

história. 

Para a AD, conforme concebe Orlandi (2003, p. 19-20), há três 

verdades incontestáveis: 

 

A língua tem sua ordem própria, mas só é relativamente 
autônoma (distinguindo-se da Lingüística, ela reintroduz a 
noção de sujeito e de situação na análise da linguagem); 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 
controle sobre o modo como elas o afetam. 

 

Na tentativa de esclarecer as diferentes linhas de interpretações que a 

AD tem recebido, recorre-se a Guimarães (2009) que, de maneira objetiva, 

expõe que a concepção de AD situa-se no cruzamento das ciências humanas, 

sendo bastante variável, já que trata de uma técnica que se aproxima da 

Linguística de Texto, desenvolvida por diversos autores como segue: 

Maingueneau (1976), Bronckart (1985) e Roulet (2006) exploram o processo de 

funcionamento do discurso em geral, os métodos de análise do discurso; 

Anscombre e Ducrot (1994) detêm-se no processo de argumentação; Sperber 

e Wilson (1986) tratam da questão da relevância do discurso; Schmidt (1973) 

dedica-se ao estudo da teoria do texto; Pérez (1994) volta-se para princípios da 

pragmática linguística. 

Nota-se, por conseguinte, que são tendências diversificadas em 

relação ao eixo em torno do qual se movem as teorias, sob uma nova 

percepção do funcionamento da língua, incitando a pensar a natureza do 

discurso, esse fenômeno social.  

Orlandi (2003, p.15), ao definir a AD, afirma o seguinte: 

 

A Análise de Discurso, como seu próprio nome indica, não trata 
da língua, não trata da gramática, embora todas essas coisas 
lhe interessem. Ela trata do discurso. E a palavra discurso, 

etimologicamente, tem em si a idéia de curso, de percurso, de 
correr por, de movimento. O discurso é assim a palavra em 
movimento, prática de linguagem: com o estudo do discurso 
observa-se o homem falando. Na Análise de Discurso, procura-
se compreender a língua fazendo sentido, enquanto trabalho 
simbólico, parte do trabalho social geral, constitutivo do homem 
e da sua história. Por esse tipo de estudo se pode conhecer 
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melhor aquilo que faz do homem um ser especial com sua 
capacidade de significar e significar-se. 

 

De modo abrangente, pode-se definir o conceito de AD nestes termos: 

é uma forma de investigação a respeito dos fenômenos de linguagem que leva 

em consideração o sujeito como produtor do discurso, para isso leva em conta, 

também, o papel histórico, o social e a ideologia desse sujeito. 

A AD, então, procura observar o falante usando a linguagem como 

instrumento de comunicação em seus mais variados contextos, para expressar 

suas ideias e alcançar seus objetivos ao elaborar seu discurso, considerando 

suas particularidades sócias e históricas. “O discurso não pode ser objeto de 

uma investigação puramente linguística. Seu domínio é muito vasto, estando a 

AD presa entre o real da língua e o real da história” (GUIMARÃES, 2009, p. 

114). 

Barros (2003, p. 187), ao comentar a respeito da linguagem enquanto 

discurso, ou seja, a organização discursiva, no que se refere à AD, com 

propriedade assevera: 

 

A análise do discurso vai além da dimensão da palavra ou 
frase e se preocupa com a organização global do texto; 
examina as relações entre enunciação e o discurso enunciado 
e entre o discurso enunciado e os fatores sócio-históricos que 
o constroem. 

 

Percebe-se, nessa afirmação, que a AD não se limita à palavra ou à 

frase, a sua preocupação é com o texto como produto da enunciação, com a 

situação contextual do enunciado para poder explicar o seu sentido, ou seja, o 

que o texto diz e os mecanismos que possibilitam a construção e efeito de 

sentido pretendido pelo sujeito-enunciador. 
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1.2 Formação Ideológica: uma constituinte da relação 

necessária entre linguagem e mundo 
 

 

Percebido como um ser social, um ser relacional, o homem pelo uso da 

linguagem expressa os seus pensamentos, compartilhando suas ideias e 

opiniões não apenas com aqueles que pertencem ao seu grupo social, mas 

com todos os homens nas mais variadas camadas sociais. É o homem em 

busca da sua significação, da sua identidade pelo uso da linguagem. 

Compreendida sob essa perspectiva, a linguagem, por sua vez, mais 

do que qualquer outro instrumento, se constitui como o aspecto basilar que 

distingue o homem do mundo animal. Sabe-se que houve um tempo em que 

era comum definir o homem como um animal pensante, porém com extrema 

dificuldade se poderia imaginar o seu pensamento sem as suas palavras. 

Os seus pensamentos materializados em discursos revelam a ideologia 

desse sujeito-enunciador que enuncia para se significar e, por conseguinte, 

revelam a sua visão de mundo, a qual ele recebe por influência direta da 

sociedade. Significa dizer que ao construir os seus enunciados o homem além 

de atribui para si um lugar em seu discurso, reage linguisticamente aos 

acontecimentos que o cercam. 

Ainda nesse contexto sobre a linguagem, Brandão (2004) ressalta que 

a AD atribui importância à concepção de língua postulada por Bakhti n, pois, 

para o teórico, a língua é concebida como algo concreto, fruto da manifestação 

individual de cada falante. 

A linguagem é então percebida como um fato social, um espaço de 

conflitos e de embates ideológicos, não podendo ser estudada fora dos 

parâmetros sociais, pois o processo de construção de sentidos é histórico-

social e está íntima e diretamente ligado à formação ideológica e discursiva de 

todos os indivíduos, os quais, por sua vez, estão inseridos em determinados 

grupos sociais. 

Assim, “o exame das formações ideológicas corporificadas nas 

formações discursivas leva a compreender o campo do discurso como um 

conjunto de estratégias que organizam e distribuem as condições enunciativas 

delimitadas pelo contexto histórico e social” (GUIMARÃES, 2009, p. 110). 
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Quanto à formação ideológica estar inseparavelmente ligada a uma 

formação discursiva, Fiorin (2005, p. 32-33) entende que a ideológica impõe o 

que pensar e, que de certa forma, cada classe social tem a sua própria 

ideologia, ao afirmar: 

 

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 social 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. [...] As 
idéias e, por conseguinte, os discursos são expressão da vida 
real. A realidade exprime-se pelos discursos. 

 

Bakhtin (2004, p. 31), em sua obra Marxismo e Filosofia da Linguagem, 

escrita em 1929, afirma ser impossível afastar do estudo das ideologias o 

estudo dos signos, nestes termos: 

 

Um produto ideológico faz parte de uma realidade (natural ou 
social) como todo corpo físico, instrumento de produção ou 
produto de consumo; mas, ao contrário destes, ele também 
reflete e refrata outra realidade, que lhe é exterior. Tudo que é 
ideológico possui um significado e remete a algo situado fora 
de si mesmo. Em outros termos, tudo que é ideológico é um 
signo. Sem signos não existe ideologia. 

 

Assim, há uma relação de dependência entre o signo e o ideológico, 

pois ambos fazem parte de uma mesma realidade, formada e sustentada pelos 

grupos sociais que se organizam e se estruturam em suas relações sociais. 

Ainda quanto à questão do signo, recorre-se a Brandão (2004), que 

esclarece que para Bakhtin a palavra é um signo ideológico e produto de 

interação social que se caracteriza pela plurivalência7, por isso é um lugar para 

a manifestação da ideologia ao retratar várias formas de significar a realidade, 

e o ponto de articulação dos processos ideológicos e dos fenômenos 

linguísticos é, portanto, o discurso. Desse modo, entende-se que a linguagem 

                                                 
7
 Os vários significados de uma palavra. Por exemplo, a palavra serra significa montanhas; instrumento de 

serralheiro, verbo serrar, etc. 
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como discurso não é neutra ou imparcial, já que é interação e manifestação da 

ideologia. 

Citelli (2001), para explicar a relação entre o signo e a ideologia, 

apresenta como exemplo um martelo, afirmando que o martelo não tem outra 

função, enquanto instrumento de trabalho, senão a de ser utilizado no processo 

de produção, ou seja, não se extrai dele nenhum outro significado a não ser o  

de auxiliar na afixação de pregos, na quebra de pedras etc. Contudo, o 

instrumento martelo colocado em outra situação, num contexto em que passe a 

produzir ideias ou valores que estão situados fora dele mesmo, refletindo e 

refratando outra realidade, é convertido em signo significando algo específico 

para um determinado grupo social. 

Para fundamentar o que pretende dizer, Citelli (2001) discorre sobre o 

martelo e a foice, símbolos que existiam na bandeira da antiga URSS, os quais 

produziam a ideia de que o Estado Soviético era construído pela aliança dos 

trabalhadores urbanos com os rurais. 

Desse modo, a bandeira queria dizer que a união dos operários com os 

camponeses tornava possível a existência da União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas. Assim, de instrumentos comuns de trabalho o martelo e a foice se 

transformaram em signos, isto é, ganharam dimensão ideológica. 

A ideia final que os símbolos na bandeira desejavam passar é a de que 

o Estado Soviético estava sendo determinado pelos interesses dos 

trabalhadores. Os signos deram à bandeira a possibilidade de afirmar que 

sendo ela a expressão maior da nacionalidade de um povo, e estando nela as 

representações dos operários (o martelo) e dos camponeses (a foice), 

tornaram-se esses dois as forças sociais mais importantes da nação. 

Portanto, o signo só pode ser pensado socialmente, assim o modo de 

conduzi-lo passa a ser de fundamental importância para a compreensão dos 

modos de produzir a persuasão (CITELLI, 2001). 

Por sua vez, as classes sociais mantêm e perpetuam a ideologia por 

meio do que Althusser (1974) denomina de AIE (Aparelhos Ideológicos do 

Estado). Assim, os AIE(s) colocam em jogo práticas associadas a lugares ou a 

relações de lugares que remetem à relação de classe, conforme concebe 

Brandão (2004). 
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Por esse motivo, num determinado momento histórico e no interior dos 

aparelhos ideológicos, as relações de classe podem se caracterizar pelo 

afrontamento de posições políticas e ideológicas que se organizam de forma a 

entreter entre si relações de aliança, de antagonismos ou de dominação. 

Os discursos são governados por formações ideológicas, entendendo 

formações ideológicas como um elemento capaz de intervir como uma força 

em confronto com outras forças na conjuntura ideológica de uma formação 

social, em um determinado momento. 

Pode-se afirmar, então, pelo exemplo apresentado do martelo e da 

foice na bandeira da antiga URSS, que tudo o que vem a ser ideológico possui 

uma referência, uma ligação semiótica, todavia os signos são representativos, 

são simbólicos, ou seja, os objetos não podem ser confundidos com as 

palavras. “As palavras não são as coisas que designam, são apenas palavras e 

os sentidos dados a elas estão aquém e além delas” (ORLANDI, 2003, p. 42).  

Os sentidos das palavras estão num contrato, num acordo entre os 

falantes pertencentes a grupos específicos (MAINGUENEAU, 1997), por isso é 

que uma determinada palavra que tem um significado relevante para um grupo, 

pode não significar nada, em termos de comunicação e interação, para outro 

grupo, ou seja, pode não produzir nenhum sentido. 

Ainda sobre a ideia de contrato, Charaudeau (2009, p. 56) apresenta o 

seguinte esclarecimento: 

 

A noção de contrato pressupõe que os indivíduos pertencentes 
a um mesmo corpo de práticas sociais estejam suscetíveis de 
chegar a um acordo sobre as representações linguageiras 
dessas práticas sociais. Em decorrências disso, o sujeito 
comunicante sempre pode supor que o outro possui uma 
competência linguageira de reconhecimento análogo à sua. 
Nesta perspectiva, o ato de linguagem torna-se uma 
proposição que o EU faz ao TU e da qual ele espera uma 

contrapartida de conivência (grifo do autor). 
 

Quanto à produção de sentido no processo discursivo dos textos, 

Guimarães (2009, p. 89) explicita: 

 
No processo discursivo, o sentido não existe em si, mas é 
determinado por posições ideológicas colocadas no processo 
sócio-histórico em que as palavras são produzidas. O caráter 
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histórico do discurso torna-se revelador das concepções de um 
grupo social numa determinada época. 

 

Os processos discursivos são fontes produtoras dos efeitos de sentido 

nos discursos, e a língua é o lugar material em que se realizam esses efeitos 

de sentidos. O discurso se reveste, então, de caráter histórico-social com toda 

sua complexidade e intencionalidade. 

Para Orlandi (1996) a AD procura entender a ideologia e a maneira 

como é colocada em prática, alterando a noção de discurso. A ideologia é 

materializada na linguagem porque é parte de seu funcionamento. O sentido de 

um texto é determinado ideologicamente, pois sua formação discursiva é 

definida de acordo com o que a formação ideológica determina. 

O discurso passa, então, a ser analisado sob a ótica do contexto social 

e da formação ideológica do seu sujeito-enunciador que se revela no ato 

enunciação, deixando marcas lexicais no interior do seu enunciado, e, 

independentemente do gênero discursivo que pertença ou se inscreva, todo 

discurso tem a sua própria estrutura interna que o sustenta, tem a sua 

formação discursiva, a qual é para a AD o “lugar onde se articulam discurso e 

ideologia, nesse sentido é que se pode dizer que a formação discursiva é 

governada por uma formação ideológica” (MUSSALIM8, 2001, p. 125). 

É comum dizer que qualquer produção de linguagem, escrita ou oral, 

pode ser considerada como discurso, entendido aqui como forma de interação 

social entre sujeitos, isto é, como um ato enunciativo entre um sujeito-

enunciador, um “eu” que enuncia, e um “tu” para quem se dirige o enunciado, 

neste caso o enunciatário. 

Essa afirmação sustenta-se não na intenção do sujeito-enunciador 

propriamente dita, mas na sua formação ideológica, já que, ao elaborar o seu 

discurso, apresenta a sua ideia, seu pensamento, sua visão de mundo e a 

interpretação que faz dos fatos e dos embates sociais que o cercam, com o 

propósito de persuadir o seu enunciatário e de se significar ao enunciar diante 

do seu grupo social. 

Partindo da premissa de que os embates discursivos são parte 

constitutiva de sentidos na sociedade, é possível afirmar que a ideologia, como 

                                                 
8
 In: introdução à Lingüística, domín ios e fronteiras, Cortez, 2001.  
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a interpelação do indivíduo em sujeito, é fator determinante na formação do 

discurso e do sujeito. 

A ideologia, longe de ser simplesmente um conjunto de 

representações, visão de mundo ou ocultação da realidade, é por excelência 

constituinte da relação necessária entre linguagem e mundo, pois não existe 

pensamento fora da linguagem, isso implica em dizer que o pensamento e a 

linguagem são inseparáveis, apesar do pensamento ser algo distinto da 

linguagem. 

A visão de mundo apresentada pelo sujeito-enunciador não está 

desvinculada da linguagem, uma vez que não existe ideia fora dos quadros da 

linguagem, assim o sujeito-enunciador necessita da linguagem para transmitir 

as suas idéias; entretanto, não se deve esquecer que é a soma, o cruzamento 

das vozes de outros sujeitos no indivíduo que dita a sua visão de mundo. 

 

 

1.3 Formação Discursiva: o que pode e deve ser dito, e 

o que não pode e não deve ser dito 
 

 

Um dos conceitos importantes percebidos no interior da AD de linha 

francesa é a formação discursiva, visto que esse conceito está diretamente 

relacionado com a problemática do sujeito, em seu duplo aspecto de 

constituição, a saber: o linguístico e o sócio-histórico, ou seja, o sujeito é 

afetado pela língua e pela história. 

A noção de formação discursiva se reveste de importância na AD 

porque permite compreender o processo de produção e efeito de sentidos, a 

sua relação com a ideologia e o estabelecimento de regularidades no 

funcionamento do discurso. 

Dito de outra maneira, as palavras empregadas num discurso não 

devem ser o principal aspecto a ser considerado, mas sim as posições 

sustentadas pelos sujeitos-enunciadores que as empregam, e, ainda, o 

contexto dos quais elas fazem parte; pois, na verdade, as palavras sempre 

mudam de sentido de acordo com a formação discursiva em que estiverem 

inscrita e o contexto da sua enunciação. 
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Assim, as condições de produção são importantes, pois compreendem 

o sujeito-enunciador, a situação enunciativa e ainda incluem o contexto sócio-

histórico, ideológico. 

A noção de formação discursiva, introduzida por Foucault9 (2007) e 

posteriormente reformulada por Pêcheux10 (1997), está diretamente 

relacionada à noção de formação ideológica, pois em uma formação social 

existem vários aspectos, como o modo de produção, a relação entre as 

classes, a hierarquia das práticas e os aparelhos por meio dos quais se 

realizam essas práticas que se relacionam produzindo posições políticas e 

ideológicas. 

Ainda nesse mesmo contexto, com a intenção de explicitar o que vem a 

ser a formação discursiva, acredita-se ser pertinente apresentar a definição 

dada sobre ela por Gadet; Hak (1997, p. 167): 

 

Uma formação discursiva existe historicamente no interior de 
determinadas relações de classes; pode fornecer elementos 
que integram em novas formações discursivas, constituindo-se 
no interior de novas relações ideológicas, que colocam em jogo 
novas formações ideológicas. 

 

A formação discursiva não pode ser compreendida apenas como o que 

se pode dizer e o que é dito, materializado nos enunciados elaborados a partir 

de um lugar determinado pelo sujeito-enunciador ou sujeito do discurso; ela 

também deve ser compreendida como o lugar do não dito, o que não pode e o 

que não deve ser dito, até porque dizer o quer não significa necessariamente 

dizer o que pensa. 

Ao tratar de formação discursiva, deve-se levar em conta a interação 

entre formações discursivas, visto que a identidade do discurso se constrói na 

relação com o “tu”, independentemente de estar marcado ou não 

linguisticamente, porque se há um “eu” é imprescindível em contrapartida a 

presença de um “tu”. 

                                                 
9
 A formulação do conceito de formação discursiva em Michel Foucault está desenvolvida, 

principalmente, na Arqueologia do Saber, publicado em 1969.  
10

 Para Michel Pêcheux, se, in icialmente, o conceito de formação discursiva está vinculado à noção de 

sentido remetida ao exterio r ideológico, posteriormente, houve um deslocamento em direção aos efeitos 

do momento da conjuntura e do acontecimento.  
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Na busca de se perceber o que vem a ser formação discursiva, deve-

se levar em conta também o interdiscurso. “Entende-se por interdiscurso as 

relações desse discurso com outros discursos” (GUIMARÃES, 2009, p. 117).  

Para especificar a noção de interdiscurso, Brandão (2004, p. 89-90) 

recorre ao testemunho de Maingueneau, apresentando três conceitos 

complementares, a saber:  

 

1) Universo do discurso: é constituído pelo conjunto de 
formações discursivas de todos os tipos que interagem numa 
dada conjuntura. Por representar um conjunto acabado e por 
ser bastante amplo, afirma o autor que ele não pode ser 
apreendido na sua globalidade; apresentando pouco interesse 
para o analista, servindo apenas para definir os campos 
discursivos a serem estudados; 2) Campos discursivos: é 
constituído por um conjunto de formações discursivas que se 
encontram em concorrência, se delimitam reciprocamente em 
uma região determinada do universo discursivo. Pode-se tratar, 
por exemplo, do campo político, filosófico, dramatúrgico, 
gramatical etc. Geralmente, como não é possível estudar um 
campo discursivo em sua integralidade, recortam-se 
subcampos considerados analiticamente produtivos, 
constituindo os espaços discursivos; 3) Espaço discursivo: são 
recortes discursivos que o analista isola no interior de um 
campo discursivo tendo em vista propósitos específicos de 
análise. Para fazer esses recortes é necessário um 
conhecimento e um saber histórico que permitirão levantar 
hipóteses que serão confirmadas ou não ao longo da pesquisa. 

 

As formações discursivas, conforme Brandão (2004, p. 95-96), estão 

diretamente associadas a uma memória discursiva: 

 

É a memória discursiva que torna possível a toda formação 
discursiva fazer circular formulações anteriores, já enunciadas. 
É ela que permite, na rede de formulações que constitui o 
intradiscurso de uma formação discursiva, o aparecimento, a 
rejeição ou a transformação de enunciados pertencentes a 
formações discursivas historicamente contíguas. 

 

Ressalte-se que as formações discursivas, por pertencerem ao mesmo 

momento histórico, instituem em campo discursivo por possuírem a mesma 

formação sócio-histórica, razão por que é o princípio da contradição a marca de 

especificidade da formação discursiva. 

Essa contradição funciona como princípio de historicidade do discurso. 

Assim, “a formação discursiva se apresenta, como um domínio aberto e 



32 

 

inconsistente e não como um domínio estável, a expressão cristalizada da 

visão de mundo, de um grupo social” (BRANDÃO, 2004, p. 91). 

O nível interdiscursivo é entendido por Orlandi (2003) como memória, 

sendo definido como aquilo que fala antes, em outro lugar, independentemente. 

Em outras palavras é o que se chama de memória discursiva: o saber 

discursivo que torna possível todo o dizer e que retorna sob forma do pré-

construído, o já dito que está na base do dizível, sustentando cada tomada da 

palavra. 

O interdiscurso disponibiliza dizeres que afetam o modo como o sujeito 

significa em uma situação discursiva dada. O fato de que há um já -dito que 

sustenta a possibilidade de todo dizer é fundamental para se compreender o 

funcionamento do discurso, a sua relação com os sujeitos e com a ideologia. 

Na formação discursiva de qualquer enunciado está implícito o próprio 

saber a respeito de outras formações discursivas pelo  sujeito-enunciador, por 

isso os enunciados existem no tempo de uma memória. Sendo assim, esse 

saber envolve todo um saber regulado pelas instituições que delimitam, de 

certa forma, a produção dos enunciados. 

Sendo assim, o sentido do discurso é percebido não apenas na 

enunciação, ou seja, no contexto situacional da comunicação, nem no 

enunciado, isto é, no que é dito no ato da enunciação, mas pela formação 

discursiva desse enunciado que traz consigo imperiosamente sua ideologia, 

seu contexto social e a sua história. 

Concebe-se com isso que todo e qualquer enunciado antes mesmo de 

ser proferido é construído com base na formação ideológica do sujeito-

enunciador. 

O que interessa para a escola francesa da AD é a formação discursiva 

que, por sua vez, está ligada à formação ideológica. “[...] Como uma formação 

ideológica coloca em relação necessariamente mais de uma força ideológica, 

uma formação discursiva sempre colocará em jogo mais de um discurso” 

(MUSSALIM11, 2001, p. 125). 

O que significa dizer que todo discurso acaba sendo um mecanismo 

ideológico. “A ideologia se instaura na sociedade principalmente pela língua, da 

                                                 
11

 In: introdução à Lingüística, domín ios e fronteiras, Cortez, 2001.  



33 

 

qual o sujeito se apropria para comunicar-se, fazer-se entender” (GUIMARÃES, 

2009, p. 103). 

Deve-se, então, levar em conta a heterogeneidade do discurso. Quanto 

a esse assunto, Maingueneau (1997, p. 75) explicita: 

 

Quando se fala da heterogeneidade do discurso não se 
pretende lamentar uma carência, mas tomar conhecimento de 
um funcionamento que representa uma relação radical de seu 
interior com o seu exterior. [...] heterogeneidade mostrada e 
heterogeneidade constitutiva. A primeira incide sobre as 
manifestações explícitas recuperáveis a partir de uma 
diversidade de fontes de enunciação, enquanto a segunda 
aborda uma heterogeneidade que não é marcada em 
superfície, mas que AD pode definir, formulando hipóteses, 
através do interdiscurso, a propósito da constituição de uma 
formação discursiva. 

 

O sujeito-enunciador obedece a determinadas regras para a 

elaboração e construção do seu discurso, o qual ele enuncia a partir de um 

lugar ideológico conforme determinada circunstância contextual vivida por ele, 

independentemente da sua vontade, o que significa dizer que ele não está livre 

pra dizer o que diz. 

Maingueneau (1997, p. 14) apóia-se em Foucault para afirmar que 

formação discursiva é: 

 

Um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre 
determinadas no tempo e no espaço que definiram em uma 
época dada, e para uma área social, econômica, geográfica ou 
lingüística dada, as condições de exercício da função 
enunciativa. 

 

Desse modo, por meio da formação discursiva, estuda-se um 

determinado texto, considerando o seu contexto histórico-social e as regras 

para a sua produção. O que implica em afirmar que a formação discursiva está 

invariavelmente ligada a uma formação ideológica; e por isso mesmo ela não é 

um amontoado de palavras jogadas ao vento, ainda que “[...] as palavras não 

significam em si, elas significam porque têm textualidade, ou seja, porque sua 

interpretação deriva de um discurso que as sustenta que as provê de realidade 

significativa” (ORLANDI, 2001, p. 86). 
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A formação discursiva é a instância que “define o que pode e deve ser 

dito articulado sob a forma de uma alocução, um sermão, um panfleto, uma 

exposição, um programa, etc. a partir de uma posição dada em uma conjuntura 

determinada” (MAINGUENEAU, 1997, p. 22). Assim sendo, a uma dada 

formação discursiva sempre corresponde uma dada formação ideológica. 

Ainda na mesma linha do que pode e deve ser dito, mas avançando 

para a intenção do sujeito-enunciador, Proença Filho (1999, p. 23-24) afirma: 

“ao assumir o discurso, o indivíduo busca escolher os meios de expressão que 

melhor configurem suas ideias, pensamentos e desejos”. 

Pode-se concluir, então, que a intenção do sujeito-enunciador é buscar 

a eficácia do seu discurso de modo persuasivo, e isto ele faz por meio das 

palavras escolhidas no seu enunciado, pela impostação de sua voz, pela 

gesticulação e expressão fácil. 

Quanto à eficácia do discurso, Maingueneau (1997, p. 48-49) observa, 

de modo pertinente, que o sujeito-enunciador não discursa para si mesmo, ou 

seja, seu discurso é direcionado para alguém que deve ter acesso aos signos.  

 

O co-enunciador interpelado não é apenas um indivíduo para 
quem se propõem “ideias” que corresponderiam 
aproximadamente a seus interesses; é também alguém que 
tem acesso ao “dito” através de uma “maneira de dizer” que 
está enraizada em uma “maneira de ser”. 

 

O sentido, a compreensão do discurso, propriamente dito, não está 

simplesmente nas palavras que o compõem, mas na formação discursiva 

elaborada e, consequentemente, essa formação discursiva manifesta, no 

interior do discurso, a formação ideológica do sujeito-enunciador, portanto o 

sentido do discurso é pautado pela ideologia. 
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1.4 A enunciação: instância da construção do ethos do 

sujeito no discurso 
 

 

Na instância da enunciação o sujeito-enunciador, ao assumir o 

discurso, atribuindo para si um determinado lugar, por um lado, se constitui em 

sujeito do discurso, construindo assim uma imagem de si mesmo; e, por outro 

lado, se assujeita à formação discursiva e ideológica do grupo a que pertence, 

obedecendo às regras que o legitimam falar de tal lugar, entretanto para que 

isso efetivamente aconteça é necessário que haja interação verbal entre os 

falantes, conforme explicita Bakhtin (2004), para quem a língua não existe por 

si mesma, existe em conjunção com a estrutura individual de uma enunciação 

concreta. 

É por meio da enunciação que a língua toma contato com a 

comunicação, tornando-se uma realidade que se constrói na interação pessoal 

e social. Nesse processo de interação pessoal se atribuem os lugares para 

cada falante no momento da sua enunciação. 

Para Maingueneau (1997), no ato da fala, o enunciador adota uma 

forma de enunciar, um comportamento intencional, todavia regido por regras, 

assumindo, assim, uma espécie de contrato social no processo discursivo. 

O discurso é uma organização de restrições que regulam uma 

atividade específica, sendo que “a enunciação não é uma cena ilusória onde 

seriam ditos conteúdos elaborados em outro lugar, mas um dispositivo 

constitutivo da construção de sentido e dos sujeitos que aí se reconhecem” 

(MAINGUENEAU, 1997, p. 50). 

Ainda quanto à questão da enunciação estar ligada diretamente à 

interação pessoal e social recuperam-se as palavras de Bakhtin (2004, p. 123) 

que pontua: 

 
A verdadeira substância da língua não é constituída por um 
sistema abstrato de formas lingüísticas nem pela enunciação 
monológica isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua 
produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal, 
realizada através da enunciação ou das enunciações.  
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Compreende-se a enunciação como situação de comunicação. É o ato 

de fala que permite ao sujeito-enunciador dizer o que diz quando elabora seu 

enunciado, entretanto não se deve esquecer que a elaboração de enunciado 

está intimamente ligada ao contexto em que estiver inserido o sujeito-

enunciador e, consequentemente, na superfície desse enunciado aparece a 

sua formação social e ideológica. 

A enunciação também pode ser entendida como um processo de 

reformulação de um enunciado. Esse processo se constitui em uma série de 

determinações sucessivas pelas quais o sujeito-enunciador constrói pouco a 

pouco o seu enunciado sempre com o propósito de legitimar o seu discurso e 

se posicionar diante do seu enunciatário.  

Como já mencionado, estabelece-se no discurso uma relação de 

comunicação entre EU/TU, ou seja, de um lado há um eu sujeito que fala 

segundo suas intenções e se revela ao usar signos conforme a sua formação 

social e ideológica; do outro lado, há um tu sujeito que ouve e participa desse 

ato enunciativo, agindo e reagindo em relação a ele. “Quando falamos, 

adotamos uma forma de comportamento intencional regida por regras. Essas 

regras pressupõem instituições que são as únicas capazes de atribuir-lhes 

sentidos” (MAINGUENEAU, 1997, p. 31). 

Conforme a citação acima, há um acordo, um contrato entre os falantes 

de todos os grupos, instituições e níveis sociais, permitindo-lhes, em suas 

relações organizacionais e em suas situações de fala individual cotidiana, a 

possibilidade de se comunicarem e de se fazerem entender. 

Essa noção de contrato cria uma relação de interação entre o 

enunciador e o enunciatário, conforme aponta Maingueneau (1997, p. 30): 

 

A noção de contrato 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. Consequentemente, o sujeito que se comunica 
sempre poderá, com certa razão, atribuir ao outro (o não-Eu) 
uma competência de linguagem análoga à sua que o habilite 
ao reconhecimento. 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. 
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É a linguagem produzindo os seus sentidos e os seus significados. Isso 

implica dizer que, ao pertencer a um determinado grupo social, o indivíduo se 

sujeita a ele, aceitando e se identificando com o discurso do seu grupo, 

participando dele e, em certas ocasiões, o reproduzindo como se fosse o seu 

próprio discurso. 

Todavia deve-se ressaltar que há regras12 para cada grupo elaborar o 

seu discurso, por exemplo, “falando com alunos [...] o professor coloca-se 

numa posição diferenciada da posição dos alunos, contribuindo, assim, para 

reproduzir sentidos ligados à instituição escolar” (GUIMARÃES, 2009, p. 89). 

Nesse sentido, a fala do professor representa a voz da instituição 

escola, e ele fala sob o estatuto daquele que tem conhecimento para dizer o 

diz, para ensinar o que ensina. 

A formação discursiva científica, política, teológica ou qualquer outra 

que seja identifica o sujeito-enunciador; este, por sua vez, projeta, em seu 

discurso, as influências que recebe do seu grupo, deixando-se perceber no 

interior do seu enunciado por marcas lexicais. 

O sujeito-enunciador, na construção do seu enunciado, não só 

obedece a determinadas regras sociais previamente estabelecidas pelo grupo 

social a que pertence, mas atribui para si um lugar em seu discurso e, 

automaticamente, com ou sem intenção, acaba por atribuir também um lugar 

para o seu enunciatário. 

Percebe-se que a questão então não se resume pura e simplesmente 

na enunciação, no ato da fala; mas, sim, no lugar onde o sujeito-enunciador se 

coloca para proferir seu discurso e o lugar em que ele coloca o enunciatário, o 

seu receptor. 

Para pontuar o lugar que o sujeito-enunciador atribui para si em seu 

discurso o analista do discurso deve observar cuidadosamente o enunciado, já 

que cada ato de fala está intrinsecamente ligado a uma situação de 

comunicação bem como a uma instituição, e é pelo enunciado que se constrói 

na formação discursiva que esse ato de fala se torna pertinente ou não. 

                                                 
12

 Entende-se que essas regras são elaboradas e aceitas pelos grupos sociais e instituições sociais, 

permit indo que o sujeito-enunciador enuncie de tal lugar para validar o seu discurso. 
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Nesse mesmo contexto para explicitar a atribuição de lugares no 

discurso, recorre-se ao testemunho de Mussalim13 (2001, p. 137), que ao 

comentar a respeito do sujeito e do seu lugar no discurso aponta para a 

ausência de liberdade do falante quando afirma: 

 

[...] o sujeito não é livre para dizer o que quer, a própria opção 
do que dizer já é em si determinada pelo lugar que ocupa no 
interior da formação ideológica à qual está submetido. [...] As 
imagens que o sujeito constrói ao enunciar só se constituem no 
próprio processo discursivo. 

 

Conforme a citação, evidencia-se que o sujeito-enunciador aceita as 

relações contratuais que lhe são impostas pelo grupo social em que está 

inserido. Ele concorda com suas representações e práticas de linguagem, 

criando uma imagem de si mesmo, deixando-se perceber no interior do seu 

próprio discurso, revelando a sua cultura e a sua visão de mundo, por aquilo 

que diz no momento enunciativo. 

 

 

1.5 O enunciado: uma organização do discurso 
 

 

Assume-se a ideia de que o enunciado é o produto da enunciação. É o 

que é dito ou escrito e tem como objetivo principal agir sobre o outro, sendo 

produzido de modo organizado por um sujeito-enunciador que se dirige a um 

enunciatário, pretendendo persuadi-lo por meio do seu discurso. Enunciar é, 

portanto, um modo de se posicionar diante de algo já dito, agindo sempre 

responsivamente, com a intenção de persuadir. 

Percebido como unidade constitutiva do discurso, um mesmo 

enunciado não pode ser repetido da mesma maneira, pois a sua função 

enunciativa muda de acordo com as condições de produção. A partir da 

construção dos enunciados é possível, então, identificar os diferentes lugares 

que o sujeito-enunciador atribui para si em seu discurso.  

                                                 
13

 In: introdução à Lingüística, domín ios e fronteiras, Cortez, 2001.  
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É no enunciado, portanto, que o sujeito-enunciador se deixa perceber 

pelas marcas léxicas utilizadas, revelando assim a sua ideologia, a sua cultura, 

a sua visão de mundo e a instituição a qual pertence. Entretanto, há no 

enunciado combinações de sentidos e de significados que são produzidos pelo 

sujeito-enunciador que possibilitam outros sentidos e significados para o 

enunciatário, ou seja, sempre haverá mais de um sentido para aquilo que se 

afirma no enunciado, por mais simples ou complexo que seja ou possa parecer. 

A AD encontra no enunciado as pistas, as marcas linguísticas 

necessárias para desenvolver o seu trabalho de investigação e interpretação 

do texto produzido, procurando descobrir a intenção do sujeito-enunciador que 

atribui para si um determinado lugar, voluntariamente ou não, quando elabora o 

seu enunciado. 

Com esse pressuposto compreendido, Maingueneau (1997) afirma 

que, ao enunciar, o sujeito-enunciador atribui para si um lugar e atribui um 

lugar complementar para o seu enunciatário, pedindo-lhe que se mantenha 

nesse lugar e reconheça que ele fala do seu lugar, já que ao dar uma ordem, 

por exemplo, coloca-se na posição daquele que está habilitado a fazê-lo e 

coloca seu interlocutor na posição daquele que deve obedecer. 

Não se deve esquecer, entretanto, que todo enunciado para ter sentido 

precisa estar ligado ao seu contexto de enunciação, do contrário não será 

possível saber o seu sentido real, o efeito de sentido desejado pelo sujeito-

enunciador. 

Assim, a tipologia de um discurso se define quando se considera o 

contexto de produção e o modo como esse discurso considera ou incorpora 

esse contexto. 

As diferentes concepções de contexto são: linguístico, textual e 

situacional, ou seja, contexto de enunciação e histórico-social. Sem ter o 

conhecimento do contexto em que foi elaborado o enunciado, a possibilidade 

de entender o propósito desejado pelo sujeito-enunciador pode ser uma 

aventura linguística, isto é, sem conhecer o contexto enunciativo, a 

possibilidade de compreender verdadeiramente o enunciado se torna remota. 

Por exemplo, não é suficiente ter conhecimento e decodificar quando 

alguém enuncia: “Fogo”. É preciso ir além da compreensão etimológica. É de 

fundamental importância conhecer em que contexto a palavra fogo foi usada, 
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para entender o sentido da sua enunciação. Qual a intenção do sujeito-

enunciador ao enunciá-la? Que relações semânticas e lexicais ele estabelece 

com o seu enunciatário? 

Esses questionamentos devem ser respondidos com o propósito de 

evitar que se tenha, sobre os enunciados, interpretações distante da verdade 

enunciativa desejada pelo sujeito-enunciador, todavia destaca-se que 

interpretações distantes da vontade desejada pelo sujeito-enunciador 

espalham-se por todas as áreas da sociedade. 

Recorre-se novamente à palavra fogo. Pretende-se demonstrar como a 

mesma palavra em contextos diferentes pode construir enunciados diferentes, 

e, consequentemente, produzir outros efeitos de sentido, daí a importância de 

se conhecer o contexto da enunciação. 

Apontam-se três situações com o objetivo de esclarecer o que se 

pretende dizer com o uso de uma mesma palavra e a mudança de sentido que 

ela provoca em diferentes contextos. 

a) Um pedido: Alguém com um cigarro ainda não aceso na mão pede: 

Fogo, por favor. 

b) Uma tragédia: Pessoas em cima de um edifício em chamas gritam: 

Socorro, fogo!  

c) Uma repreensão: Um pai repreende seu filho que lhe desobedece: A 

sua mãe tem razão, você é fogo. 

 

Quanto às várias possibilidades de sentidos que cada palavra oferece, 

e isso depende exclusivamente do uso que o falante faz em determinados 

contextos e situações, Orlandi (2003, p. 42), de maneira pertinente, assevera: 

 

Podemos dizer que o sentido não existe em si, mas é 
determinado pelas posições ideológicas colocadas em jogo no 
processo sócio-histórico em que as palavras são produzidas. 
As palavras mudam de sentido segundo as posições daqueles 
que as empregam. 

 

O sujeito-enunciador trabalha com as palavras segundo as suas 

intenções e as profere de um lugar que atribui para si mesmo, obedecendo a 

uma formação ideológica e discursiva. 



41 

 

Sendo assim, é possível afirmar que os sentidos do discurso não estão 

propriamente nas palavras utilizadas, mas, sim, no modo como elas aparecem, 

ou melhor, são colocadas nos enunciados, entretanto não se deve esquecer de 

que a compreensão dos enunciados está intrinsecamente ligada ao contexto de 

enunciação, no qual estão inseridos tanto o sujeito-enunciador como o 

enunciatário, por isso é que se reclama a necessidade de se conhecer o 

contexto histórico em que são produzidos os enunciados. 

 

 

1.6 O enunciatário: receptor participativo no processo 
discursivo 

 

 

Considera-se o enunciatário do discurso como um feixe de estratégias 

argumentativas inscritas no próprio enunciado, dessa maneira, pode-se dizer 

que as coerções impostas ao sujeito-enunciador, ao incidirem sobre o 

enunciatário, contribuem para a estratégia de incorporação do ethos 

(MAINGUENEAU, 1997). 

Deste modo, o enunciatário não é simplesmente o outro do discurso, 

um repositório enunciativo, aquele que recebe passivamente o discurso a ele 

dirigido; ao contrário, ele participa ativamente do processo discursivo de forma 

a influenciar a própria elaboração do enunciado, conforme salienta Fiorin 

(2008, p. 153): 

 

A imagem do enunciatário constitui uma das coerções 
discursivas a que obedece o enunciador: não é a mesma coisa 
produzir um texto para um especialista numa dada disciplina ou 
para um leigo, para uma criança ou para um adulto. 

 

Destarte, o sujeito-enunciador para obter mais eficácia em seu discurso 

deve ao elaborá-lo ter certo conhecimento sobre o seu enunciatário. Ele é por 

excelência o destinatário do discurso. O sujeito-enunciador deve, portanto, 

creditar-lhe a capacidade e a competência de reconhecer os signos linguísticos 

usados no ato da sua enunciação. “O eu sempre se dirige a um tu e, portanto, 
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a cada instância da enunciação, em que um actante diz eu, corresponde um tu. 

Ao enunciador está em correlação o enunciatário” (FIORIN, 2008, p. 153).  

Nesse processo de interação verbal é de fundamental importância que 

o enunciatário tenha acesso aos signos usados e os identifique no ato da 

enunciação, no contexto situacional, para perceber qual a proposta ou intenção 

do sujeito-enunciador ao se dirigir a ele proferindo tal enunciado. 

O sujeito-enunciador, por sua vez, deve levar em consideração o 

saber, o conhecimento de mundo, o universo discursivo do enunciatário ao 

fazer as escolhas lexicais que irá usar na elaboração do seu enunciado, escrito 

ou verbal, caso contrário, o seu objetivo, no ato da comunicação, pode não ser 

alcançado. 

Pode-se dizer que o enunciatário, nesse processo de interação verbal, 

nesse ato de linguagem, ordena então, de certa forma, o discurso do sujeito-

enunciador que revela a sua intenção tanto quanto considera o seu 

enunciatário no momento em que enuncia. 

Para Charaudeau (2009) a finalidade do ato da linguagem tanto para o 

sujeito-enunciador quanto para o enunciatário não deve ser buscada apenas 

em sua configuração verbal, mas, no jogo que um dado sujeito vai estabelecer 

entre esta e seu sentido implícito. Tal jogo depende da relação dos 

protagonistas entre si e da relação dos mesmos com as circunstâncias de 

discurso que os reúnem. 

Assim, a expectativa é múltipla, justamente porque esse jogo de 

relações é aberto, variável; por isso, também, as interpretações são sugeridas 

pelo contexto da enunciação. Para o enunciatário, interpretar é criar hipóteses 

sobre o saber do sujeito-enunciador, sobre seus pontos de vista em relação 

aos seus enunciados e também seus pontos de vista em relação ao seu sujeito 

destinatário, lembrando que toda interpretação é uma suposição de intenção.   

Diante do exposto, enunciatário e sujeito-enunciador são na verdade 

co-enunciadores da enunciação, estabelecendo entre ambos uma relação de 

dependência, de cumplicidade. 

Para o sujeito-enunciador torna-se imprescindível conhecer e 

considerar o “tu” a quem ele se dirige, pois as suas escolhas linguísticas 

determinam quem é seu o enunciatário. Assim o sujeito-enunciador deve 
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procurar saber os pensamentos, as opiniões e os sentimentos do enunciatário 

para persuadi-lo, para convencê-lo. 

 

 

1.7 A construção do ethos: a imagem de si no discurso 
 

 

Compreendendo a construção do ethos como a imagem de si no 

discurso, afirma-se que qualquer discurso pressupõe a construção de certa 

imagem daqueles que estão envolvidos no processo enunciativo, não sendo 

necessário apresentar detalhes sobre a própria pessoa no momento da 

enunciação, conforme testemunha Amossy (2008, p. 9): 

 

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 lingüísticas 
e enciclopédicas, suas crenças implícitas são suficientes para 
construir uma representação de sua pessoa. [...] Que a 
maneira de dizer induz uma imagem que facilita, ou mesmo 
condiciona a boa realização do projeto, é algo que ninguém 
pode ignorar sem arcar com as conseqüências. [...] A 
apresentação de si não se limita a uma técnica apreendida, a 
um artifício: ela se efetua, freqüentemente, à revelia dos 
parceiros, nas trocas verbais mais corriqueiras e mais 

pessoais. 
 

Assim, nesse processo enunciativo, todo aquele que toma a palavra 

para se comunicar cria uma imagem de si mesmo pelo discurso que profere. O 

que implica em dizer que o discurso carrega as marcas daquele que enuncia. 

Essas marcas podem ser percebidas na enunciação, em textos escritos, 

pintados e etc. 

A imagem do sujeito-enunciador criada no discurso age no campo 

discursivo, já que ele é parte constituinte do processo enunciativo. Essa 

construção da imagem de si mesmo no discurso é denominada de ethos. 

Diante disto, os próximos tópicos abordarão os conceitos que visam 

explicar os sentidos que surgem do encontro entre o sujeito que enuncia o seu 

discurso e o sujeito que o recebe. Será observado o conceito de ethos em 

Aristóteles e na percepção de alguns teóricos; depois será abordado o ethos de 
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seriedade; de virtude e de competência que são traços constitutivos do ethos 

de credibilidade; e, para encerrar, será abordado o ethos e os procedimentos 

enunciativos elocutivo; alocutivo e delocutivo. 

 

 

1.7.1 O conceito de ethos em Aristóteles 
 

 

Para tratar do conceito de ethos, acredita-se ser extremamente 

indispensável recorrer antes de qualquer outra coisa à interpretação concebida 

por Aristóteles14, reconhecidamente o “primeiro autor em que encontramos uma 

elaboração conceitual ou, pelo menos, cuja concepção chegou até nós” 

(MAINGUENEAU, 2008, p. 12). 

Aristóteles (2007) defende que o conceito de ethos está 

intrinsecamente ligado à retórica15, apontando para a necessidade de o sujeito-

enunciador, no ato de sua fala, construir uma imagem positiva de si mesmo 

com o propósito de persuadir seu enunciatário. 

Segundo entendimento do filósofo há três espécies de provas 

empregadas pelo orador para persuadir seu enunciatário, são elas: a que 

reside no caráter do orador, o que ele chama de ethos; as paixões despertadas 

nos ouvintes, o pathos; e por fim o logos, ou seja, próprio discurso por aquilo 

que demonstra ou parece demonstrar. Assim, o enunciatário se deixa 

convencer por essas três provas (ARISTÓTELES, 2007). 

O pathos é a representação dos sentimentos do próprio auditório. Para 

convencê-lo é preciso impressionar, seduzir, fundamentar os argumentos na 

paixão, para aumentar o poder de persuasão. 

                                                 
14

 Filósofo grego que nasceu em Estagira, cidade localizada na península Macedônica, norte da Grécia, no 

ano de 384 a.C e morreu na cidade de Atenas em 322 a.C. Alguns anos após a morte do seu pai, 

Aristóteles foi enviado a Atenas para continuar seus estudos na Academia de Platão. Enquanto estudante, 

Aristóteles obteve uma reputação notória, especialmente no campo da retórica. Em 342 a.C., já  

considerado um sábio famoso, Aristóteles foi convidado por Felipe II, da Macedônia, para que fosse a 

Pella atuar como tutor de seu filho, que mais tarde seria conhecido como Alexandre, o Grande. Em 335 

a.C., Aristóteles retornou a Atenas para fundar uma escola denominada “Liceu”, por estar nas 

proximidades do templo de Apolo Lício. A escola focava seus estudos nos campos da biologia e história, 

bem como da filosofia e outros ramos da ciência (Cf. ARISTÓTELES, 2007, p. 5). 
15

 Retórica entendida aqui como a teoria ou ciência da arte de usar a linguagem com vistas a persuadir ou 

influenciar.  
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Dessa forma, o pathos liga-se ao ouvinte, sobre o qual recai a carga 

afetiva gerada pelo logos do orador. O logos, por sua vez, sendo o discurso, 

convence, por si mesmo, pelos argumentos utilizados em situação de 

comunicação concreta, podendo ser ornamental, literário, argumentativo etc. O 

tipo de argumento dependerá da situação comunicativa concreta na qual se 

insere o orador (ARISTÓTELES, 2007). 

O caráter moral do sujeito-enunciador não é independente de sua fala. 

Assim, se ele é alguém reconhecidamente sincero e honesto, a priori, é 

necessário que o seu discurso confirme esse caráter. Por outro lado, se for é 

alguém sem qualquer prestígio no meio social, se sua imagem a priori está de 

certa forma comprometida, é necessário que, por meio do discurso, desfaça tal 

preconceito, mostrando que seu caráter não corresponde à imagem que se tem 

a seu respeito (ARISTÓTELES, 2007). 

Para construir uma imagem positiva de si mesmo, o sujeito-enunciador 

deve se valer destas três qualidades fundamentais: 1) phrónesis, que significa 

o bom senso, a prudência, a ponderação; 2) areté, que significa a virtude, mas 

a virtude tomada no seu sentido primeiro de qualidade distintivas do homem, o 

orador apresenta-se como alguém simples e sincero, franco ao expor seus 

pontos de vista; 3) eúnoia, que significa a benevolência e a solidariedade; 

nesse caso, o orador dá uma imagem agradável de si, porque mostra simpatia 

pelo auditório (ARISTÓTELES, 2007). 

Conforme Eggs16 (2008), os estudos de Aristóteles afirmam que o 

ethos constitui a mais importante das três provas engendradas pelo discurso – 

logos, ethos e pathos, isso faz com que ele se distancie assim dos retóricos de 

sua época que entendiam que o ethos não contribuía com a persuasão. 

Para Aristóteles, assim como para toda a Antiguidade, os temas e os 

estilos escolhidos devem ser apropriados ao ethos do orador, ou para 

empregar o termo da sociologia interacionista ao seu tipo social. 

Há na Retórica de Aristóteles, dois caminhos opostos ligados ao ethos; 

um, de sentido moral e fundado na epieikeia, engloba atitudes e virtudes como 

honestidade, benevolência ou equidade; outro, de sentido neutro ou objetivo de 

héxis, reúne termos como hábitos, modos e costume ou caráter. 

                                                 
16 Ekkehard Eggs. O ethos aristotélico. In: Imagens de si no discurso: a construção do ethos. São Paulo: 

Contexto, 2008, p. 29-30. 
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Acredita-se que essas duas verdades não se excluem, ao contrário, se 

constituem, tornando-se necessárias a qualquer atividade argumentativa. 

Aristóteles também ensina que uma das características do ethos é 

exatamente o poder do orador de evidenciar o seu ca ráter pessoal, o que 

tornará o seu discurso digno de crença, portanto quanto mais digno for o 

sujeito-enunciador, mais aceitável e persuasivo será o seu discurso diante dos 

seus enunciatários. 

Assim sendo, o sujeito-enunciador que pretende convencer os seus 

enunciatários por meio dos seus discursos deve prezar pela integridade do seu 

caráter, essa premissa é fundamental para o processo persuasivo, conforme 

registra Aristóteles (2007, p. 23-24): 

 

O caráter pessoal do orador alcança a persuasão, quando ele 
nos leva a crer no discurso proferido. Acreditamos mais nos 
homens de bem por serem mais preparados e íntegros. [...] O 
seu caráter pode ser chamado de o mais eficiente meio de 
persuasão que ele possui. 

 

Deste modo, observa-se que na concepção de Aristóteles, o ethos, 

compreendido como a imagem de si no discurso, está ligado ao caráter do 

orador, na confiança que ele pode gerar no auditório e que esse caráter  

desempenha um papel importante na persuasão, mas que não equivale 

necessariamente ao caráter do orador. 

 

 

1.7.2 O conceito de ethos na percepção de alguns 
teóricos 

 

 

Na busca de oferecer esclarecimento quanto às discussões que se 

levantam sobre o conceito de ethos, isto é, se ele é construído no discurso ou 

fora dele, julga-se relevante apresentar, nesse momento, as interpretações dos 

sociólogos e dos pragmáticos sobre esse assunto. 

Os sociólogos postulam que os enunciados somente se revestem de 

força ilocutória a partir do momento que o papel social desempenhado pelo 

sujeito-enunciador estiver em consonância com seu discurso. “Na realidade, o 
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poder das palavras deriva da adequação entre a função social do locutor e seu 

discurso” (AMOSSY, 2008, p. 120). 

O discurso de um médico, professor ou líder político para ser revestido 

de autoridade deve ser proferido por aquele que reconhecidamente seja um 

médico, um professor ou líder religioso etc., pois “o discurso não pode ter 

autoridade se não for pronunciado pela pessoa legitimada a pronunciá-lo em 

uma situação legítima, portanto, diante dos receptores legítimos” (AMOSSY, 

2008, p. 120). 

Quanto à estereotipagem que consiste em perceber o indivíduo 

segundo um modelo pré-construído, Amossy, (2008, p. 125) apresenta o 

seguinte esclarecimento:  

 

[...] 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. É 
preciso que sejam relacionadas a modelos culturais 

pregnantes, mesmo se se tratar de modelos contestatórios. 
 

Sendo assim, para os sociólogos o papel desempenhado pelo sujeito-

enunciador nas trocas simbólicas dentro de uma sociedade constitui o seu 

ethos. 

O discurso está, então, sob duas perspectivas, conforme aponta 

Amossy (2008, p. 121): 

 

Interacional onde a eficácia discursiva não pode ser 
compreendida fora da troca entre os participantes; e a 
institucional onde essa troca é indissociável das posições 
ocupadas pelos participantes no campo religioso, político, 

intelectual, literário no qual atual.  
 

Por conseguinte, conforme pontua Amossy (2008, p. 121-122), o ethos 

do sujeito-enunciador não é construído no discurso; ao contrário, é construído 

fora dele e restrito a função social do sujeito-enunciador: 

 

Consiste na autoridade exterior de que goza o locutor. Este 
aparece como um porta-voz autorizado; ele só pode agir sobre 
outros agentes pelas palavras [...] porque sua fala concentra o 
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capital simbólico acumulado pelo grupo de quem ele é 
mandatário e do qual ele é o procurador. 

 

Tratando, ainda, da questão da autoridade exterior da qual goza o 

sujeito-enunciador, no momento em que enuncia o seu discurso, Amossy 

(2008, p. 121) pontua que: 

 

O professor universitário, o padre, o político, o escritor 
proferem um tipo de discurso que extrai sua eficácia do fato de 
que eles são, aos olhos de seu público, habilitados a produzi-
los. A eficácia da palavra não depende do que ela enuncia, 
mas daquele que a enuncia e do poder do qual ele está 

investido aos olhos do público. 
 

Já a pragmática, conforme explicita Amossy (2008), interessa-se pela 

ampla teia da cena enunciativa, pelos elementos que compõem a enunciação, 

a saber: os interlocutores, o contexto social e discursivo em que se encontram 

e as relações discursivas que pretendem estabelecer. Para essa linha teórica, 

o ethos se constitui no discurso e não fora dele. 

O sujeito-enunciador é visto como a origem da enunciação, ou seja, o 

produtor do enunciado, o responsável por ele, que, agora, se difere do ser 

empírico dotado de uma posição social. Estabelece-se, então, uma diferença 

entre estes dois seres: o locutor, “ser do discurso (L)” e o sujeito empírico, “ser 

do mundo (λ)”. Ducrot17, nesta mesma linha de raciocínio, que também 

comunga do ethos aristotélico, esboça o seu conceito de ethos: 

 

Em minha terminologia, diria que o ethos é ligado a L, o locutor 
enquanto tal: é como fonte da enunciação que ele se vê dotado 
de certos caracteres que, em conseqüência, tornam essa 
enunciação aceitável ou recusável. O que o orador poderia 
dele dizer, como objeto da enunciação, concerne, em 
contrapartida, [...] ao ser do mundo, e não é este que está em 
questão na parte da retórica de que falo. 

 

O ethos, para os pragmáticos, é elaborado no interior do processo da 

troca verbal. Ele se origina do produto do empenho do sujeito-enunciador em 

sua relação discursiva com o seu enunciatário, a qual é conduzida pelas 

                                                 
17

 Oswald Ducrot. O ethos na intersecção das disciplinas. In: Imagens de si no discurso: a construção do 

ethos. São Paulo: Contexto, 2008, p. 122. 
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condições de enunciação, que, por sua vez, determinam o modo como a 

imagem deve ser delineada. 

Apresentadas as posições dos sociólogos e dos pragmáticos, verifica-

se que o ethos dos pragmáticos, na linha de Aristóteles, constrói-se na 

interação verbal e é puramente interno ao discurso, enquanto o ethos dos 

sociólogos se inscreve em uma troca simbólica regrada por mecanismos 

sociais e por posições institucionais exteriores (AMOSSY, 2008). 

Maingueneau (2008) retoma o conceito de ethos proposto por 

Aristóteles quando afirma que o ethos é a imagem de si no discurso. No 

entanto, vai além dos estudos apresentados pelo filósofo grego, ampliando e 

reformulando o seu conceito, pretendendo analisar imagens criadas pelos 

enunciados no discurso, não se restringindo apenas à eloqüência, à oralidade 

em situação de fala pública (assembléia, tribunal), mas estendendo seu 

alcance para todo tipo de texto, tanto os orais quanto os escritos , pois “a 

retórica antiga organizava-se em torno da palavra viva e integrava, 

conseqüentemente, à sua reflexão, o aspecto físico do orador, seus gestos, 

bem como sua entonação” (MAINGUENEAU 1997, p. 46).  

Defendendo uma perspectiva que ultrapassa o domínio da 

argumentação, a sua “noção de ethos permite refletir sobre o processo mais 

geral da adesão dos sujeitos a certa posição discursiva” (MAINGUENEAU, 

2008, p. 17). 

Ao retomar a ideia aristotélica de que o ethos é construído na instância 

do discurso, Maingueneau (2008) afirma que não existe um ethos pré-

estabelecido, mas um ethos construído no âmbito da atividade discursiva. 

Assim, a imagem de si é um fenômeno que se constrói dentro da instância 

enunciativa, no momento em que o sujeito-enunciador toma a palavra e se 

mostra por meio do seu discurso. 

Barthes18 define o ethos como: 

 

Os traços de caráter que o orador deve mostrar ao auditório 
pouco importando sua sinceridade para causar boa impressão: 
são os ares que assume ao se apresentar [...]. O orador 

                                                 
18 Roland Barthes. Da noção retórica de ethos à Análise do Discurso. In: Imagens de si no discurso: a 

construção do ethos. São Paulo: Contexto, 2008, p. 10. 
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enuncia uma informação e ao mesmo tempo diz: eu sou isso e 
não aquilo. 

 

Concebe-se que a ideia da construção do ethos está ligada às 

determinadas escolhas intencionais que o sujeito -enunciador faz no ato da 

enunciação bem como a ideia que ele faz do seu auditório, para elaborar o seu 

discurso com o objetivo de persuadi-lo, e assim construir, pelo seu modo de 

argumentar, uma imagem de si mesmo, conforme assinala Maingueneau 

(2008, p. 15): 

 

A persuasão não se cria se o auditório não puder ver no orador 
um homem que tem o mesmo ethos que ele: persuadir 
consistirá em fazer passar pelo discurso um ethos 
característico do auditório, para lhe dar a impressão de que é 

um dos seus que ali está. 

 

Ao propor a sistematização do conceito de ethos para a AD, 

Maingueneau (1997) afirma que o ethos está ligado ao tom que engendra o 

discurso. Esse tom, por sua vez, está ligado a uma corporalidade e ao caráter 

do enunciador. Pode-se dizer, então, que a tríade tom, caráter e corporalidade 

constituem o cerne da concepção sobre ethos para Maingueneau. 

Nos textos escritos não há a representação direta dos aspectos físicos 

do sujeito-enunciador, mas há pistas que indicam e levam o enunciatário a 

atribuir uma corporalidade e um caráter ao enunciador, categorias essas que 

interagem no campo discursivo. 

Quanto à atribuição do caráter do sujeito-enunciador no texto e sua 

corporalidade, Maingueneau (1997, p. 47) esclarece que: 

 

O caráter corresponde a este conjunto de traços psicológicos 
que o leitor-ouvinte atribui espontaneamente à figura do 
enunciador, em função de seu modo de dizer [...]. Enquanto 
que a corporalidade remete a uma representação do corpo do 

enunciador da formação discursiva. 
 

A consequência dessa corporificação é denominada fiador, que por 

meio do seu tom atesta o que é dito, possibilitando ao enunciatário formar uma 

imagem do sujeito-enunciador e não, é claro, do corpo do produtor efetivo do 

texto, por meio de indícios textuais de várias ordens. 
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O termo tom tem a vantagem de valer tanto para o escrito como para 

oral, legitimando o que é enunciado. Essa imagem exerce o papel de fiador do 

que é dito. Quanto à corporalidade, ela está associada a um conjunto de 

representações sociais, a uma organização física e a uma forma de se vestir  

(MAINGUENEAU, 2008). 

A adesão a um discurso, isto é, a possibilidade de que os co-

enunciadores nele se reconheçam, presume que esse discurso esteja 

associado a uma vocalidade que pode se manifestar em uma multiplicidade de 

tons aos quais estão associados um caráter e uma corporalidade, entendidos 

como estereótipos que circulam em uma dada cultura (MAINGUENEAU, 2008). 

Maingueneau desenvolve o conceito de incorporação para designar a 

mescla essencial entre uma formação discursiva e seu ethos que ocorre por 

meio do processo enunciativo, ultrapassando a simples identificação do fiador, 

que se apropria do ethos do enunciador. 

Essa incorporação opera em três registros articulados 

indissociavelmente, conforme explicita Maingueneau (1997, p. 48):  

 

1) a formação discursiva confere corporalidade à figura do 
enunciador e correlativamente, àquela do destinatário, ela lhes 
dá corpo textualmente; 2) esta corporalidade possibilita aos 
sujeitos a incorporação de esquemas que definem uma 
maneira específica de habitar o mundo, a sociedade; 3) estes 
dois primeiros aspectos constituem uma condição da 
incorporação imaginária dos destinatários ao corpo, o grupo 
dos adeptos do discurso. 

 

Assim, no campo discursivo, pode-se criar a imagem de um fiador 

calmo e tranquilo, mesmo que o enunciador não tenha essas características. 

Essa construção da imagem do fiador se relacionará, portanto, com as 

escolhas lexicais feitas pelo sujeito-enunciador, que conferirão ao enunciado 

um tom de calma e tranquilidade, fazendo emergir, portanto, a imagem de um 

fiador calmo e tranquilo (MAINGUENEAU, 2008). 

Instaura-se na interação entre o sujeito-enunciador e enunciatário no 

discurso uma cena enunciativa. Ambos, valendo-se de suas formações 

discursivas, assumem uma identidade no discurso, mas uma identidade 

construída no e pelo discurso. Daí resulta uma estreita relação entre ethos e 

cena enunciativa (MAINGUENEAU, 2008). 
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Para entender como o ethos do sujeito-enunciador é construído no 

discurso deve-se analisar a cena de enunciação, pois o ethos e a cenografia 

são construídos, ao mesmo tempo, pelo interlocutor, que não somente 

decodifica o sentido de um texto, como também participa fisicamente do 

mesmo mundo que o fiador. Assim, o co-enunciador captado pelo ethos de um 

discurso está implicado em sua cenografia (MAINGUENEAU, 2008). 

Deste modo, a cena de enunciação de um texto conforme explicita 

Maingueneau (2008, p. 115-117) envolve três cenas assim nominadas: 

 

A primeira, denominada de cena englobante é aquela que 
corresponde ao tipo de discurso, a seu estatuto pragmático. 
Quando recebemos um panfleto na rua, devemos ser capazes 
de determinar se se trata de algo que remete ao discurso 
religioso, político, publicitário, etc. [...] A segunda, chamada 
cena genérica, está relacionada ao tipo de gênero anúncio, 
bilhete, poema, etc., e a terceira, a cenografia, com a qual se 
defronta diretamente o co-enunciador, é instituída no próprio 
enunciado. [...] Esta última engloba uma topografia, um lugar e 
uma cronografia, um momento, um enunciador e um co-
enunciador, imagens de um eu e um tu construídas na 
enunciação. 

 

Pode-se dizer, então, que a cenografia é ao mesmo tempo, conforme 

pontua Maingueneau (2008, p. 118): 

 

Origem e produto do discurso, ela legitima um enunciado que, 
retroativamente, deve legitimá-la e estabelecer que essa 
cenografia de onde se origina a palavra é precisamente a 
cenografia requerida para contar uma história, para denunciar 

uma injustiça etc. 
 

Assim, o ato de fala supõe certa enunciação que, na verdade, será 

legitimada por intermédio da própria enunciação produzida pelo sujeito-

enunciador que ao fazê-la atribui para si um lugar em seu discurso. 

Desta forma, “quanto mais o co-enunciador avança no texto, mais ele 

deve se persuadir de que é aquela cenografia, e nenhuma outra, que 

corresponde ao mundo configurado pelo discurso” (MAINGUENEAU, 2008, p. 

118). 

Analisando a relação entre cenografia e gênero, Maingueneau (2008) 

conclui que alguns gêneros são mais susceptíveis à variação de cenografia do 
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que outros. Por exemplo, o discurso publicitário é, certamente, daqueles tipos 

de discurso que não deixam prever antecipadamente qual cenografia será 

mobilizada. 

Em compensação, há tipos de discurso cujos gêneros implicam cenas 

enunciativas de algum modo estabilizadas, como a correspondência 

administrativa ou os relatórios de peritos que se desenvolvem geralmente em 

cenas bastante fixas, obedecendo às rotinas da cena genérica. 

A cenografia pode ser classificada em difusa ou específica. No primeiro 

caso, a cena está vinculada a um conjunto vago de cenografias possíveis; já no 

segundo, a cena é precisa e facilmente identificável. Uma cenografia pode ser 

construída com base em cenas validadas, isto é, em cenas estereotipadas que 

podem ser valorizadas ou desvalorizadas pela memória coletiva 

(MAINGUENEAU, 2008). 

A respeito da ideia que o sujeito-enunciador deve ter sobre o seu 

auditório no momento em que toma a palavra, recorre-se à corroboração 

oferecida por Amossy (2008, p. 125): 

 

No momento em que toma a palavra, o orador faz uma idéia de 
seu auditório e da maneira pela qual será percebido; avalia o 
impacto sobre o seu discurso atual e trabalha para confirmar 
sua imagem, para reelaborá-la ou transformá-la e produzir uma 
impressão conforme as exigências de seu projeto 

argumentativo. 
 

Observa-se que a construção do ethos está atrelada às intenções e 

interações tanto do sujeito-enunciador como do enunciatário, que 

estrategicamente constroem os seus discursos, suas argumentações, nas mais 

variadas situações de comunicação, com o único propósito de persuadir e 

influenciar o outro, portanto “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). 

Quanto à construção da imagem de si mesmo criada pelo sujeito-

enunciador no ato da enunciação e a maneira eficiente que deve ter ao se 

expressar para legitimar seu discurso, Amossy (2008, p. 16-17) assevera que: 
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A maneira de dizer autoriza a construção de uma verdadeira 
imagem de si e, na medida em que o locutário se vê obrigado a 
depreendê-la a partir de diversos índices discursivos, ela 
contribui para o estabelecimento de uma inter-relação entre o 
locutor e seu parceiro. Participando da eficácia da palavra, a 
imagem quer causar impacto e suscitar adesão. Ao mesmo 
tempo, o ethos está ligado ao estatuto do locutor e à questão 
de sua legitimidade, ou melhor, ao processo de sua legitimação 
pela fala. 

 

Estabelecido em sua mente o propósito de persuadir os enunciatários 

por meio do seu discurso, o sujeito-enunciador constrói então o seu enunciado 

em função de um jogo de imagem, “a imagem que ele faz do interlocutor, a que 

ele pensa que o interlocutor tem dele, a que ele deseja transmitir ao 

interlocutor” (FIORIN, 2005, p. 18). 

A imagem que o sujeito-enunciador deseja transmitir ao seu 

enunciatário pode, às vezes, não ser alcançada, isto é, pode não alcançar o 

efeito de sentido por ele desejado. 

Por exemplo, “o professor que quer dar uma imagem de sério pode ser 

percebido como monótono, e aquele que quer dar a imagem de indivíduo 

aberto e simpático pode ser percebido como doutrinador ou demagogo” 

(MAINGUENEAU 2008, p. 61). Essa verdade pode ser aplicada em qualquer 

circunstância em que se inscreva o sujeito-enunciador. 

Fiorin (2008) entende que o ethos do sujeito-enunciador não se 

explicita no enunciado, mas na enunciação. Assim, por exemplo, quando um 

professor diz: “eu sou muito competente”, está explicitando uma imagem sua 

no enunciado. Isso não serve de prova, e não pode levar à construção do 

ethos.  

O caráter do professor competente constrói-se na maneira como 

organiza as aulas, como discorre sobre os temas etc. À medida que o professor 

expõe a sua matéria, vai dizendo sou competente . Por conseguinte, o ethos 

explicita-se na enunciação enunciada, ou seja, nas marcas da enunciação 

deixadas no enunciado (FIORIN, 2008). 

O que significa dizer que não basta o professor simplesmente afirmar 

que é um bom professor, o seu caráter e a sua competência como bom 

professor serão percebidos pelo seu modo de preparar e expor a sua aula 

diante dos seus alunos, mais do que pelo o que enuncia sobre si mesmo. 
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Constata-se que a noção do ethos está intimamente ligada à prática 

enunciativa, ou seja, é na enunciação que se permite construir a imagem de 

quem enuncia. Todavia, é importante ressaltar que Maingueneau (2008) 

estabelece uma importante diferenciação entre o ethos dito e o mostrado. 

O ethos dito é aquele por meio do qual o sujeito-enunciador mostra 

diretamente suas características, dizendo ser essa ou aquela pessoa, ao passo 

que o ethos mostrado é aquele que não é dito diretamente pelo sujeito-

enunciador, mas é reconstituído por meio de pistas fornecidas por ele no seu 

discurso. 

Diante disso, Maingueneau (2008, p. 15) assevera que “o ethos está 

crucialmente ligado ao ato de enunciação, mas não se pode ignorar que o 

público constrói também representações do ethos do enunciador antes mesmo 

que ele”. 

Assim, faz-se uma distinção entre o ethos pré-discursivo e o ethos 

discursivo. O ethos pré-discursivo é, portanto, a imagem que o enunciatário faz 

do sujeito-enunciador, antes mesmo que este tome a palavra para si.  

O sujeito-enunciador, com ou sem intenção, legitima em seu 

enunciado, na cena enunciativa, a sua própria apresentação. A construção 

dessa imagem pelo sujeito-enunciador também pode ser percebida pela sua 

postura, pela sua vestimenta, pelos seus gestos, pela entonação da sua voz, 

pela sua expressão facial, etc. (MAINGUENEAU, 2008). 

Portanto, ligado ao ato da enunciação, o ethos deve ser percebido pelo 

modo eficiente de se expressar do sujeito-enunciador, mediante as suas 

escolhas lexicais, legitimando não apenas o seu discurso, mas também a 

imagem que pretende construir de si mesmo ao enunciar.  “O lugar que 

engendra o ethos é, portanto, o discurso, o logos do orador, e esse lugar se 

mostra apenas mediante as escolhas feitas por ele” (AMOSSY, 2008, p. 31).  

Para alcançar essa eficiência persuasiva diante dos seus 

enunciatários, o sujeito-enunciador recorre estrategicamente aos modos de 

organização do discurso na encenação do ethos de maneira intencional, 

atribuindo para enunciatário um determinado lugar. 

Objetivando legitimar o seu discurso o sujeito-enunciador deve parecer 

ser digno de confiança para o seu enunciatário, articulando com clareza e 
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propriedade o seu enunciado, construindo por meio do seu discurso uma boa 

imagem de si mesmo. 

 

 

1.8 Os ethé de credibilidade 
 

 

 

No processo enunciativo, todo aquele que toma a palavra para se 

comunicar cria uma imagem de si mesmo pelo discurso que profere. Isso 

implica em dizer que o discurso carrega as marcas do sujeito-enunciador, as 

quais são percebidas no ato da enunciação. Assim, a imagem do sujeito-

enunciador criada no discurso age no campo discursivo, já que ele é parte 

constituinte do processo enunciativo. 

A construção do ethos está ligada à intenção do sujeito-enunciador, 

passando obrigatoriamente pela enunciação, pois pela sua maneira de dizer, 

usando seus recursos linguísticos para persuadir o seu enunciatário, o sujeito-

enunciador cria uma imagem de si mesmo enquanto busca a sua aceitação e 

interação social diante do seu grupo. 

O enunciado é o produto da enunciação. É o que é dito ou escrito e 

tem como objetivo principal agir sobre o outro, sendo produzido de modo 

organizado por um sujeito-enunciador que se dirige a um enunciatário, 

pretendendo persuadi-lo por meio do seu discurso. Enunciar é, portanto, um 

modo de se posicionar diante de algo já dito, agindo sempre responsivamente, 

com a intenção de persuadir. 

Para alcançar o propósito de persuasão discursiva o sujeito-enunciador 

deve procurar se identificar com o seu auditório para dar a impressão de 

pertencer a ele, conforme pontua Maingueneau (2008, p. 15): 

 

A persuasão não se cria se o auditório não puder ver no orador 
um homem que tem o mesmo ethos que ele: persuadir 
consistirá em fazer passar pelo discurso um ethos 
característico do auditório, para lhe dar a impressão de que é 

um dos seus que ali está. 
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Essa persuasão efetivamente alcança o seu objetivo quando o  sujeito-

enunciador imprime para o seu auditório não apenas a identificação, mas 

quando demonstrar ter credibilidade para tratar com ele os assuntos que 

pretende tratar. 

Ressalta-se que a credibilidade é um elemento fundamental para a 

persuasão no discurso religioso em virtude da pretensão do sujeito -enunciador, 

diante de seus enunciatários, de se apresentar como alguém verdadeiro sobre 

os assuntos que trata, como alguém de fato em quem se pode confiar. 

Aristóteles (2007) ensina que uma das características do ethos é 

exatamente o poder do orador de evidenciar o seu caráter pessoal, o que 

tornará o seu discurso digno de crença, portanto, quanto mais digno for o 

sujeito-enunciador, mais aceitável e persuasivo será o seu discurso diante dos 

seus enunciatários. 

Conforme explicita Charaudeau (2008), a credibilidade não é uma 

qualidade ligada à identidade social do sujeito; ao contrário, ela é o resultado 

da construção de uma identidade discursiva pelo sujeito falante, realizada de 

tal modo que os outros sejam conduzidos a julgá-lo digno de crédito. 

De modo geral, um indivíduo pode ser julgado digno de crédito se 

“houver condições de verificar que aquilo que ele diz corresponde sempre ao 

que ele pensa, ou seja, há de ter uma harmonia entre o falar e o agir desse 

indivíduo que reclama para si os traços de credibilidade” (CHARAUDEAU, 

2008, p. 119). 

Dito de outra maneira “a credibilidade repousa sobre um poder fazer, e 

mostrar-se crível é mostrar ou apresentar a prova de que se tem esse poder 

para fazer aquilo que diz” (CHARAUDEAU, 2008, p. 119). 

O ethos de credibilidade é, ao mesmo tempo, um construto e um 

atributo, ou, mais precisamente, uma construção sobre um atributo. É um 

construto em virtude da maneira pela qual o sujeito encena sua identidade 

discursiva. É um atributo em virtude da identidade social que o sujeito possui e 

que depende, ao mesmo tempo, de seu estatuto e da maneira como o público 

o percebe (CHARAUDEAU, 2008). 

Assim, “o ethos de credibilidade se constrói em uma interação entre 

identidade social e identidade discursiva, entre o que o sujeito quer parecer e o 

que ele é em seu ser psicológico e social” (CHARAUDEAU, 2008, p. 137). 
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Essa credibilidade é complexa e envolve três condições, a saber: 1) a 

condição de sinceridade que obriga a dizer a verdade; 2) a condição de 

performance que é feita de promessas, obriga a aplicar o que se promete; 3) a 

condição de eficácia que obriga a provar que o sujeito tem os meios de fazer o 

que promete e que os resultados serão positivos. Deste modo, para responder 

a essas condições, o sujeito-enunciador procura construir para si o ethos de 

sério, de virtuoso e de competente (CHARAUDEAU, 2008). 

 

 

1.8.1 O ethos de seriedade: a imagem do equilíbrio 
 

 

Conforme entende Charaudeau (2008), o ethos de sério depende das 

representações que cada grupo social faz de quem é sério e de quem não é. 

Os traços de ethos de sério são construídos com a ajuda de diversos índices 

corporais e mímicos: certa rigidez na postura do corpo, uma expressão 

raramente sorridente; índices comportamentais que revelam capacidade de 

autocontrole diante das críticas, sangue-frio diante das adversidades, não se 

entregar a acessos de cólera; índices verbais: um tom firme e comedido, sem 

muitos efeitos oratórios, sem frases de efeito que desacreditam o sujeito. 

Ainda que os traços do ethos de sério sejam constitutivos do ethos de 

credibilidade é evidente o limite da austeridade para que não se construa uma 

imagem negativa do sujeito-enunciador, conforme assevera Charaudeau (2008, 

p. 121): 

 

O ethos de sério se constrói com a ajuda de declarações a 
respeito de si mesmo, sobre as idéias que o guiam. Há, 
entretanto, um limite para que essa imagem de sério não seja 
percebida de maneira negativa, esse limite é o da austeridade.  

 

De fato, não é preciso que o sujeito-enunciador sério passe por 

excessivamente austero, pois desse modo ele correria o risco de perder seu 

capital de simpatia junto aos seus enunciatários. Não é preciso tampouco que a 

seriedade – que não deve vir de encontro à atenção a ser dada aos outros – 

seja interpretada como uma marca de distância, que lhe daria a imagem de 
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uma pessoa fria, altiva ou pretensiosa, que não se preocupa com os seus 

enunciatários (CHARAUDEAU, 2008). 

Cada discurso permite uma distribuição pré-estabelecida de papéis em 

qualquer seguimento social. Por exemplo, “no discurso político o candidato de 

um partido pode falar a seus eleitores como homem do povo, como homem 

experiente, como tecnocrata etc.” (MAINGUENEAU, 1997).  

Por isso, pode-se ouvir nos discursos a voz de pai cuidadoso, de um 

professor compromissado com o ensino, de um patrão preocupado com a crise 

na empresa, de um aluno preocupado com as suas notas, de um romântico 

preocupado como o seu amor, etc. 

Sendo assim, as representações sociais impõem ao sujeito-enunciador 

não só o que ele deve e pode dizer, mas também a maneira que ele deve e 

pode se representar no mundo. 

 

 

1.8.2 O ethos de virtude: a imagem da honestidade 

pessoal 
 

 

De acordo com Charaudeau (2008), os traços do ethos de virtude 

igualmente constitutivos do ethos de credibilidade supõem um representante 

que dê exemplo. O ethos de virtude exige que a pessoa demonstre sinceridade 

e fidelidade, devendo-se acrescentar a imagem de honestidade pessoal, é 

preciso constatar que ele segue a mesma linha de pensamento e de ação. 

Propõe Charaudeau (2008, p. 124), que o ethos de virtude é: 

 

Uma resposta a expectativas fantasiosas da instância cidadã, 
na medida em que esta, ao delegar poder, procura fazer-se 
representar por um homem ou mulher que seja modelo de 
retidão e honradez. 

 

De maneira geral, o ethos de virtude se faz acompanhar por uma 

atitude de respeito para com as pessoas, conforme entende Charaudeau 

(2008, p. 124): 
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O político deve ser transparente, não deve se valer de 
embustes. Deve ser direto. [...] “Eu digo aos franceses o que 
eles devem saber.” “Eu falo sem subterfúgios”. [...] 
“Certamente, dizer não é suficiente para ser ou mesmo para 
parecer. 

 

Assim, materializa-se no imaginário social o conceito de que o seu 

representante seja sincero, fiel as suas propostas e, obviamente possua 

honestidade pessoal. 

 

 

1.8.3 O ethos de competência: a imagem do domínio 
 

 

Para Charaudeau (2008), o ethos de competência exige de seu 

possuidor, ao mesmo tempo, saber e habilidade, ele deve ter conhecimento 

profundo do domínio particular no qual exerce sua atividade, mas deve 

igualmente provar que tem os meios, o poder e a experiência necessários para 

realizar completamente seus objetivos, obtendo resultados positivos.  

Ainda, conforme explica Charaudeau (2008), às vezes, acontece de ser 

o próprio sujeito que evidencia, em suas declarações, as características de seu 

percurso para invocar o ethos de competência: herança, estudos, funções 

exercidas e experiência adquirida. 

 

 

1.9 O ethos e os procedimentos enunciativos 
 

 

A construção do ethos passa pela intenção do sujeito-enunciador que, 

ao elaborar o seu discurso, deve, independentemente da situação de 

comunicação em que se encontrar, levar em consideração tanto o 

conhecimento e a visão de mundo do seu enunciatário bem como ter 

conhecimento prévio sobre ele, para alcançar, quando enuncia, o seu propósito 

enunciativo, qual seja: a persuasão. 

Segundo Charaudeau (2009, p. 67-68) o ato de comunicação pode ser 

representado da seguinte forma: 
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[...] a) Situação de comunicação que constitui o enquadre ao 

mesmo tempo físico e mental no qual se acham os parceiros 
da troca linguageira, os quais são determinados por uma 
identidade (PSICOLÓGICA e SOCIAL) e ligados por um 
contrato de comunicação; b) Modos de organização do 

discurso que constituem os princípios de organização da 
matéria lingüística, princípios que dependem da finalidade 
comunicativa do sujeito falante: ENUNCIAR, DESCREVER, 
CONTAR, ARGUMENTAR; c) a Língua, que constitui o material 

verbal estruturado em categorias lingüísticas que possuem, ao 
mesmo tempo e de maneira consubstancial, uma forma e um 
sentido; d) o Texto, que representa o resultado material do ato 

de comunicação e que resulta de escolhas conscientes (ou 
inconscientes) feitas pelo sujeito falante dentre as categorias 
de língua e os Modos de organização do discurso, em função 
das restrições impostas pela Situação (grifo do autor). 

 

Ainda nessa mesma perspectiva Charaudeau (2009, p. 68) afirma: 

 

Comunicar é um fenômeno mais complexo do que propagam 
alguns trabalhos especializados em comunicação, pois não 
consiste apenas em transmitir uma informação. Essa idéia 
remonta às gramáticas gerais do século XVII, tendo sido 
retomada pela filosofia e pela lógica do século XIX e enfim 
institucionalizada pela Escola do século XX sob a fórmula: “A 
linguagem é o reflexo do pensamento”. Assim, bastaria 
conceber claramente (pelo pensamento) para expressar-se. [...] 
Comunicar e proceder a uma encenação. 

 

Compreendendo que o sujeito-enunciador ocupa o centro de uma 

situação de comunicação que constitui um espaço de troca no qual ele se opõe 

em relação com um enunciatário, Charaudeau (2009, p. 71-72) a distingue 

nestes termos: 

 

Em situação dialogal. Quando os parceiros da comunicação 
estão presentes fisicamente um ao outro, o contrato permite a 
troca, o canal de transmissão é oral e o ambiente físico é 
perceptível pelos dois parceiros, o locutor se encontra numa 
situação na qual ele pode perceber imediatamente as reações 
do interlocutor. Ele está, numa certa medida, “à mercê” do 
interlocutor, o que o leva a antecipar o que este quer dizer, a 
hesitar, a se corrigir, ou a se completar. Em situação 
monologal. Quando os parceiros não estão presentes 
fisicamente um ao outro, e quando o contrato não permite a 
troca, o canal de transmissão pode ser oral ou gráfico. Nesse 
caso o locutor se encontra numa situação em que não pode 
perceber imediatamente as reações do interlocutor (pode 
apenas imaginá-las). Logo, não está à “mercê” de seu 
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interlocutor e pode organizar o que vai dizer de maneira lógica 
e progressiva (grifo do autor). 

 

Charaudeau (2009) adverte que não se pode confundir gênero e 

modos de organização do discurso, já que um mesmo gênero pode resultar de 

um ou de vários modos de organização de discurso e do emprego de várias 

categorias de língua. 

Exemplo disso é o modo de organização argumentativo, que conforme 

Charaudeau (2009, p. 69) explica: 

 

Pode ser encontrado em diversos gêneros textuais, em maior 
ou menor grau de incidência: artigo científico, editorial, artigos 
ou trabalhos científicos, manual escolar, editorial ou 
comentário de imprensa, publicidade, discussões-debates 
e mesmo discussões-conversas (grifo do autor). 

 

Apresentadas as questões que envolvem a construção do ethos, 

passa-se, agora, a abordar o ethos e os modos de organização do discurso. 

Para Charaudeau (2009), os procedimentos que consistem em utilizar 

determinadas categorias de língua para ordená-las em função das finalidades 

discursivas do ato de comunicação podem ser agrupadas em quatro modos de 

organização: o Enunciativo, o Descritivo, o Narrativo e o Argumentativo. 

Portanto, para Charaudeau (2009, p. 74), cada um dos quatro modos 

de organização requer ao mesmo tempo: 

 

Uma organização do mundo referencial, o que resulta em 
lógicas de construção desses mundos (descritiva, narrativa, 
argumentativa); e uma organização de sua encenação 
(descritiva, narrativa, argumentativa) (grifo do autor). 

 

Desses modos de organização do discurso, o modo enunciativo 

evidencia como o sujeito-enunciador se apropria da língua para organizar o seu 

discurso, revestindo assim de certa autoridade sobre os outros modos para 

comandá-los, conforme pontua Charaudeau (2009, p. 74): 

 

O Modo enunciativo tem uma função particular na organização 
do discurso. Por um lado, sua vocação essencial é a de dar 
conta da posição do locutor com relação ao interlocutor, a si 
mesmo e aos outros – o que resulta na construção de um 
aparelho enunciativo; por outro lado, e em nome dessa mesma 
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vocação, esse Modo intervém na encenação de cada um dos 
três outros modos de organização. É por isso que se pode 

dizer que este Modo comanda os demais (grifo do autor). 

 

São três as funções do modo Enunciativo, segundo propõe 

Charaudeau (2009): 1) Elocutivo. O sujeito falante enuncia seu ponto de vista 

sobre o mundo sem que o interlocutor esteja implicado nessa tomada de 

posição. Aqui se revela o ponto de vista do sujeito -enunciador, ou seja, a 

relação do enunciador com o dito; 2) Alocutivo. O sujeito falante enuncia sua 

posição em relação ao interlocutor no momento em que, com o seu dizer, o 

implica e lhe impõe um comportamento. Assim, o locutor age sobre o 

interlocutor. Nesse caso, estabelece-se uma relação de influência entre o 

sujeito-enunciador e o enunciatário; 3) Delocutivo19. A relação do locutor com a 

terceira pessoa. Aqui, o sujeito-enunciador se apaga no ato da sua enunciação 

e não implica o interlocutor. Ele testemunha a maneira pela qual os discursos 

do mundo se impõem a ele. 

 

 

1.9.1 A enunciação elocutiva 
 

 

Quanto ao procedimento enunciativo que permite ao sujeito-enunciador 

se colocar em cena denomina-se enunciação elocutiva, conforme explicita 

Charaudeau (2008, p. 174): 

 

É expressa com a ajuda de pronomes pessoais de primeira 
pessoa acompanhados de verbos modais, de advérbios e de 
qualificativos que revelam a implicação do orador e descrevem 
seu ponto de vista pessoal: “eu contesto”, “eu estou certo de 
que juntos venceremos”, “nós somos capazes de modernizar 
nosso país”, “Eu decidi ser candidato”, “Eu confesso a vocês 
que [...]”, “Ao menos é a minha opinião” (grifo do autor). 

 

                                                 
19

 Ato de enunciação que descreve a “relação com um terceiro” é de fato peculiar. Sabemos que todo ato 

de linguagem depende, de um lado ou de outro, do sujeito falante e de seus diferentes pontos de v ista. 

Trata-se, portanto, de um “jogo” protagonizado pelo sujeito falante, como se fosse possível a ele não ter 

ponto de vista, como se pudesse desaparecer por completo do ato da enunciação e deixar o discurso falar 

por si só. Observação feita por Charaudeau (2009, p. 84). 
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Apresentam-se algumas modalidades elocutivas que contribuem para a 

construção do ethos do sujeito-enunciador diante de seus enunciatários no ato 

da enunciação, seguidas de seus respectivos exemplos20 para a 

fundamentação e esclarecimento daquilo que se pretende afirmar. 

A modalidade do compromisso coincide com a figura de guia supremo, 

ethos de chefe. “É a razão pela qual eu desejo reunir os franceses. Eu lhes 

ofereço uma grande ambição”. “Se eleito, irei empenhar-me em reduzir os 

impostos”. “E de todas minhas forças, de todo meu coração, quero fazer da 

França, para cada um de nós, um país mais forte, mais livre, mais justo, mais 

unido e mais fraterno” (CHARAUDEAU, 2008, p. 175, grifo do autor). 

A modalidade da convicção tem pontos comuns com o ethos da 

virtude. “Quando se crê, como eu creio, na capacidade da França, não se pode 

aceitar, e eu não aceito, que um francês, homem ou mulher, permaneça à beira 

da estrada” (CHARAUDEAU, 2008, p. 175, grifo do autor). 

Quanto à modalidade da confissão pode-se evocar o ethos de 

humanidade. “Eu gostaria, nesta noite de lembrar-lhes quem sou, o que faço, e 

qual é o sentido do meu engajamento. [...] Eu sou um homem ponderado, 

tolerante, aberto” (CHARAUDEAU, 2008, p . 175, grifo do autor). 

A enunciação elocutiva expressa com a ajuda do “nós” contribui 

frequentemente para a instalação de um ethos de solidariedade na convicção, 

no dever ou na ação. “Mas não haverá França unida, [...] a não ser que, ao 

mesmo tempo, lutemos contra as injustiças, que nós corrijamos as 

desigualdades e que nós escolhamos a solidariedade”. “Mas nós não 

poderemos ganhar juntos a não ser que a França reencontre o seu lugar na 

Europa, pois é lá que se joga nosso destino”. (CHARAUDEAU, 2008, p. 175, 

grifo do autor). 

A modalidade de rejeição evoca, ao mesmo tempo, o ethos de sério, 

que se opõe à mentira, que afronta o adversário. “[...] Neste ponto, eu contesto 

suas palavras, mas deixo, uma vez mais, que os que nos escutam retifiquem-

nas eles próprios” (CHARAUDEAU, 2008, p. 176, grifo do autor). Essa 

modalidade é frequentemente empregada nos debates políticos. 

 

                                                 
20

 Embora todos os exemplos citados façam parte do contexto político francês, acredita-se que, guardadas 

as proporções, eles podem ser aplicados a nossa realidade política.  
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1.9.2 A enunciação alocutiva 
 

 

Charaudeau (2008) compreende que a enunciação alocutiva é 

expressa com a ajuda de pronomes pessoais da segunda pessoa, igualmente 

acompanhados de verbos modais, de qualificativos e de diversas 

denominações que revelam, ao mesmo tempo, a implicação do interlocutor, o 

lugar que lhe designa o locutor e a relação que se estabelece entre eles. “O 

senhor deve saber que”, “o senhor não pode não querer que”, “esteja certo 

que” (CHARAUDEAU, 2008, p. 176). 

A maneira de construir esses enunciados, objetiva afetar diretamente o 

enunciatário, permitindo, por isso mesmo, que ele construa uma imagem do 

sujeito-enunciador, “assim diversas modalidades alocutivas contribuem para 

fabricar certas figuras de ethos” (CHARAUDEAU, 2008, p. 176). 

Para Charaudeau (2008, p. 178), constantemente as enunciações 

elocutivas e alocutivas se combinam: 

 

Ao utilizar eu, vocês, nós, os franceses, o orador faz uma 
espécie de apelo à confiança, fabricando, assim, uma figura de 
guia. “Quanto a mim, confio em sua inteligência, em seu senso 
de dever”. “Aí está o que lhes ofereço, meus caros 
compatriotas, em nome do imenso movimento de forças da 
juventude, das forças do trabalho e das forças da criação”. “É 
sua responsabilidade, e se vocês quiserem podemos 
reconstruir juntos, a França [...]”. “Eu me dirijo à sua 
inteligência, à sua razão, ao seu coração, para que vocês 
possam, com todo conhecimento de causa, fazer a escolha que 
garantirá o futuro da França”. 

 

Na enunciação alocutiva quaisquer que sejam a identidade psicossocial 

e o comportamento efetivo do interlocutor, este é instado, pelo ato de 

linguagem do locutor, a ter uma determinada reação: responder e/ou reagir 

(relação de influência) (CHARAUDEAU, 2009). 

Assim o sujeito falante atribui papéis linguageiros a si e ao interlocutor, 

num primeiro momento “o sujeito falante se enuncia em posição de 

superioridade em relação ao interlocutor, atribuindo a si papéis que impõem ao 

interlocutor a execução de uma ação (fazer/fazer – fazer/dizer)” 

(CHARAUDEAU, 2009, p. 82, grifo do autor). Em outro momento “o sujeito 
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falante se enuncia em posição de inferioridade em relação ao interlocutor e 

assume papéis nos quais necessita do saber e do poder fazer do interlocutor” 

(CHARAUDEAU, 2009, p. 82, grifo do autor). 

 

 

1.9.3 A enunciação delocutiva 
 

 

Na concepção de Charaudeau (2008) a enunciação delocutiva 

apresenta o que é dito como se a palavra dada não fosse da responsabilidade 

de nenhum dos interlocutores presentes e dependesse apenas do ponto de 

vista de uma terceira voz da verdade. 

Portanto, dizer: “Estou certo de que o futuro de nosso país está nas 

mãos do povo é enunciar uma certeza do ponto de vista daquele que fala, mas 

dizer: [é evidente que] o futuro de nosso país está nas mãos do povo” é 

enunciar uma verdade que não depende nem do eu, nem do tu, pois ela tem 

um valor em si (CHARAUDEAU, 2008, p. 179, grifo do autor). 

Diante dessa premissa, pode-se afirmar que ato delocutivo é quando o 

sujeito-enunciador e o enunciatário não estão presentes no ato da enunciação, 

sendo os enunciados construídos de forma impessoal ou com pronomes 

pessoais da terceira pessoa. Assim a enunciação delocutiva é expressa com 

ajuda de frases que apagam todo traço dos interlocutores, para se apresentar 

sob forma impessoal. “Dizem que a corrupção é mal o mal que invadiu toda 

classe social”, acredita-se que esse seja um bom exemplo de impessoalidade 

enunciativa. 

Sendo expressa sob a “forma afirmativa, o modo de enunciação é 

suscetível de construir uma imagem de grandeza, mas também pode revelar 

uma distância, uma frieza altiva, uma posição de arrogância ou ainda um 

espírito dogmático da parte do orador” (CHARAUDEAU, 2008, p. 179). 

Agora, quando, expressa sob a “forma negativa, o modo de enunciação 

é suscetível de construir a imagem de um enunciador que se eleva contra o 

que considera ser meias-verdades: Não se pode aceitar deixar nosso país se 

afundar no marasmo econômico” (CHARAUDEAU, 2008, p. 179). 
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Deve-se ressaltar que esses procedimentos da língua não podem nem 

devem ser confundidos com persuasão. Esses procedimentos têm a sua 

eficácia assegurada ao se considerar o contexto em que foram empregados 

(CHARAUDEAU, 2009). 

As questões que envolvem o ethos estão intrinsecamente ligadas à 

argumentação do sujeito-enunciador pelas suas escolhas lexicais em sua 

situação enunciativa, em sua articulação no discurso. Assim, acredita-se que 

os sermões, as cartas e os tratados teológicos de São Bernardo de Claraval 

são gêneros do discurso, que ele usou para persuadir os seus enunciatários, 

legitimando não apenas o seu discurso, mas também a imagem que pretendia 

construir de si mesmo enquanto enunciava. 

Abordou-se, neste capítulo, sobre a AD de linha francesa. A seguir 

discorreu-se sobre Formação Ideológica e Discursiva; Enunciação; Enunciado; 

Enunciatário. Abordou-se, também, o conceito de ethos em Aristóteles e em 

alguns teóricos; o conceito de ethos de seriedade; de virtude e de competência 

os quais são traços constitutivos do ethos de credibilidade. Abordou-se, ainda, 

o ethos e os procedimentos enunciativos elocutivo; alocutivo e delocutivo sob 

os pressupostos teóricos de Charaudeau e Maingueneau, os quais servirão de 

base para a fundamentação desta pesquisa. No próximo capítulo será 

abordada a vida e a teologia de São Bernardo de Claraval, com o p ropósito de 

torná-lo conhecido do leitor. 
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CAPÍTULO 2 

VIDA E TEOLOGIA DE SÃO BERNARDO DE CLARAVAL 
 

 

O conhecimento de si mesmo é um degrau 
para o conhecimento de Deus, e em sua 
imagem renovada em ti Ele se fará ver de 

forma que, contemplando com segurança a 
glória do Senhor, tu serás transformado 
nesta mesma imagem de claridade em 

claridade pelo Espírito do Senhor.  
 

São Bernardo de Claraval 

 

 

Justifica-se a existência desse capítulo por se entender que para a 

compreensão de qualquer discurso é mister conhecer o seu contexto histórico 

e situacional em que está inserido tanto o sujeito-enunciador quanto o 

enunciatário. 

Maingueneau (2008) considera os objetos do discurso como 

integralmente linguísticos e integralmente históricos. Concebe-se que, a noção 

de ethos é pensada como um comportamento socialmente avaliado que não 

pode ser apreendido fora de uma conjuntura sócio-histórica. 

Assim, inicialmente, se apresentam neste capítulo, ainda que de forma 

panorâmica, estes três movimentos: a Vida Monástica; o Escolasticismo e as 

Cruzadas. A seguir, apresentam-se os aspectos da vida e da formação de São 

Bernardo de Claraval, objetivando especificamente demonstrar a sua 

consciência vocacional bem com a sua compreensão de vida monástica, a sua 

submissão a regra monacal e a construção do seu pensamento teológico 

fundamentado no amor a Deus. 

Para alcançar os objetivos propostos, os teóricos consultados na área 

da teologia e história da Igreja são: Etienne Gilson, Jean Brun, Earle Cairns, 

Justo Gonzalez, Antonio Royo Marin, Alister Mcgrath, Pierre Pierrard, dentre 

outros. 

 

 

 

 



69 

 

2.1 A Vida Monástica 
 

 

Conforme pontua Marín (2002), a vida monástica surge no final do 

século 3º e início do 4º, espalhando-se por toda a Europa. Há um amplo 

movimento em busca da solidão, por cristãos de ambos os sexos, na 

esperança de ganhar o céu, expondo os seus próprios corpos aos tormentos 

do frio, aos incômodos do calor e aos desafios do jejum. Muitos acreditam que 

a busca da solidão, que resulta do abandono das coisas do mundo, pode 

ajudar a desenvolver uma vida de meditação e santidade, uma vida de 

intimidade e consagração total a Deus. 

Um dos pilares dessa motivação está fundamentado na plena 

convicção de que a vida monástica representa a vontade e o ensino de Jesus 

Cristo a respeito da renúncia total das coisas oferecidas pelo mundo, pois se 

acredita que “os alicerces da vida monástica são as palavras com que Nosso 

Senhor aconselhava a renúncia ao mundo a fim de se conseguir a perfeição” 

(CÂMARA, 1945, p. 104). 

Quanto ao desejo de muitas pessoas se tornarem monges, Nichols 

(2004, p. 57-58) afirma: 

 

O que levava os homens a se tornarem monges era o desejo 
de salvação. Sob dois aspectos, a vida do claustro parecia um 
meio mais seguro da salvação do que a vida comum dos 
demais homens. Era uma vida separada do mundo, portanto, 
pensava-se, livre dos embaraços que a vida cristã encontrava 
na sociedade. [...] Em segundo lugar, a vida monástica oferecia 
uma oportunidade de se alcançar a santidade pela completa 
negação dos desejos. Tudo girava em torno do pensamento 
que o mal estava na matéria, inclusive no próprio corpo. 
Portanto, acreditava-se que se podia obter a santidade 
libertando, até onde possível, o espírito do corpo. E isso era 
conseguido ao negar ao corpo o que este desejava. 

 

Por conta do quadro de conversão em grande escala, e 

consequentemente sem o controle da situação disciplinar, não demora muito 

para a Igreja se perder diante dos seus problemas eclesiásticos, provocando 

assim o descontentamento entre muitos fiéis. Esses problemas acabam por 



70 

 

afetar não apenas a vida e a paz eclesiástica, mas, sobretudo a vida e a paz 

social. 

Nichols (2004) afirma que além dos problemas disciplinares e do 

crescimento numérico dos fiéis por conta de conversões em massa – muitas 

vezes causada pela guerra, pelas lutas pelo poder e pelas terras – há também 

a depravação moral de alguns líderes religiosos corruptos e adúlteros que 

começam a desenvolver uma vida contrária aos princípios da fé cristã.  

Nesse contexto de descontentamento com a Igreja nasce o monge São 

Bento21, em Núrsia, mais ou menos, em 480. Ele pertence a uma família nobre, 

e por isso mesmo, tem a oportunidade de estudar na cidade de Roma, todavia 

não demora muito para desistir dos seus estudos e optar pela vida monástica.  

A regra de São Bento, “cuja excelência se reflete no fato de ter sido 

universalmente adotada em toda Europa Ocidental nos séculos posteriores” 

(WOODS JR., 2008, p. 27), é elaborada quando ele é abade do mosteiro Monte 

Cassino, no sul da Itália, fundado em 529. 

São Bento prescreve para os monges uma vida de pobreza, oração, 

castidade e obediência, sob as orientações monásticas de um abade, cuja 

palavra é lei. Assim, se “instaurou nos conventos o conceito de paternitas. O 

abade é o pai, a quem se deve obedecer e o qual orienta seus filhos” 

(DREHER, 1994, p. 20). 

Segundo a regra beneditina, o monge deve permanecer a vida toda no 

mesmo mosteiro, pois “anteriormente os monges tinham a liberdade de 

perambular de um lugar para o outro, mas São Bento concebeu um estilo de 

vida monástico em que cada um permanecia fixo no seu próprio mosteiro” 

(WOODS JR., 2008, p. 27). 

Em todos os mosteiros beneditinos a vida é comunitária. A rotina diária 

está centrada no trabalho, seja ele manual ou agrícola, com isso, os monges 

têm a sua alimentação garantida – ainda que pouca, não pela escassez; mas, 

sim, pela imposição da regra – e têm, também, a mente ocupada fugindo da 

                                                 
21

 Conforme São Gregório, São Bento foi filho de um nobre romano, tendo realizado os primeiros estudos 

na região de Núrsia (próximo à cidade italiana de Spoleto). Mais tarde, foi enviado a Roma para estudar 

retórica e filosofia, mas, tendo se decepcionado com a decadência moral da cidade, abandona logo a 

capital e se retira para Enfide (atual Affile). Ajudado por um abade da região chamado Romano, instalou -

se em uma gruta de difícil acesso, a fim de viver como eremita. Depois de três anos nesse lugar, 

dedicando-se à oração e ao sacrifício, fo i descoberto por alguns pastores, que divulgaram a fama de 

santidade (Cf. MARÍN, 2002, p. 91). 



71 

 

ociosidade, e dos pensamentos mundanos. “São Bento eliminou da existência 

do monge qualquer vestígio do seu passado no mundo, quer tivesse sido de 

grande riqueza ou de servidão e miséria, porque todos eram iguais em Cristo” 

(WOODS JR., 2008, p. 27). 

Dreher (1994, p. 20) relata como é a rotina de vida nos mosteiros 

beneditinos: 

 

A principal atividade dos monges beneditinos é a oração. São 
prescritas horas de oração individual e de culto comum. Ora et 
labora”, reza e trabalha. O tempo era dividido dessa maneira: 
quatro horas de serviços religiosos, outras quatro de meditação 
individual, e seis de trabalhos braçais nos campos ou nas 
oficinas. Todavia, o sono reparador também é regulamentado e 
fixado em seis a oito horas. 

 

Com a necessidade de sistematizar a vida monacal, os mosteiros 

institucionalizados precisam formular as suas regras de disciplina para oferecer 

aos noviciados a possibilidade de buscar a santificação de suas vidas, fazendo 

morrer os seus desejos pecaminosos, pois o objetivo é alcançar a perfeição de 

Cristo Jesus, vivendo a simplicidade da vida religiosa, conforme é o desejo do 

Mestre. 

 

 

2.1.1 O Escolasticismo 
 

 

Quanto ao Escolasticismo, de modo resumido, pode-se dizer que se 

desenvolve a partir do século 9º, tendo seu apogeu no século 13 e início do 

século 14, sendo “basicamente o movimento que procurou demonstrar 

metodológica e filosoficamente que a teologia cristã é essencialmente racional 

e coerente” (OLSON, 2001, p. 317-318). 

Para McGrath (2005), o Escolasticismo é provavelmente um dos 

movimentos intelectuais mais desprezados na história da humanidade, 

entrando em decadência até o Renascimento. Recebe esse nome por ser a 

filosofia ensinada nas escolas. Escholasticus é o professor das artes liberais e 
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mais tarde também o professor de teologia e filosofia, oficialmente chamado 

magister. 

No período da Idade Média, a educação é essencialmente uma das 

funções da Igreja, que tem como objetivo principal a preservação e a 

manutenção dos seus dogmas, ensinando a língua latina, as doutrinas 

religiosas e táticas de guerras. “Em 1070, o papa Gregório VII estabeleceu que 

cada abadia e catedral tivessem uma escola onde se ensinavam os elementos 

básicos da cultura da época, o trivium e o quadrivium” (MARCONDES, 2005, p. 

116). 

França (1978) esclarece que essas escolas são divididas em três 

classes: 1) Escolas monacais, adidas aos mosteiros e divididas em escola 

interior para os religiosos e escola exterior para os leigos; 2) Escolas catedrais, 

anexas às sedes episcopais e divididas também em duas seções, uma para os 

clérigos e outra para os seculares; 3) Escolas palatinas, abertas nas cortes e 

dirigidas por eclesiásticos, mas franqueadas indiferentemente a clérigos e 

leigos. 

As matérias ensinadas nas escolas são divididas em trivium: gramática, 

retórica, dialética; e quadrivium: aritmética, astronomia, geometria, música. O 

método seguido é a lectio ou comentário de um texto em forma de exegese ou 

de paráfrase. 

Com o passar do tempo surge a quaestio ou discussão de um ponto e 

as monografias ou dissertações isoladas. Entre as escolas célebres desta 

época estão: na Inglaterra a de York; na Germânia a de Fulda; na França, além 

da escola palatina, as de Tours, Reims, Auxerre, Cluny e Chartres. 

Nessa época quase todos os professores são ministros eclesiásticos, 

mas a educação é para poucos, pois só os filhos dos nobres têm o privilegio de 

desfrutar dos estudos, o que significa dizer que boa parte da população é 

analfabeta. Os parâmetros da educação se fundam na concepção do homem 

como criatura divina de passagem pela terra e que ele deve cuidar, em primeiro 

lugar, da salvação da sua alma e, por conseguinte da vida eterna. 

Tendo em vista as possíveis contradições entre fé e razão, o clero 

recomenda respeitar sempre o princípio da autoridade, que exige humildade 

para consultar os grandes sábios e intérpretes autorizados pela Igreja sobre a 

leitura dos clássicos literários e dos textos sagrados. A Igreja, com essa 
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atitude, deseja evitar a pluralidade de interpretações e manter a coesão do seu 

ensino. 

Não obstante, deve-se ressaltar que a dialética22 ou lógica de 

Aristóteles é indutiva e dá destaque ao silogismo como instrumento de lógica 

dedutiva. O filósofo dedutivo começa com uma verdade ou lei geral que não 

prova, mas pressupõe. Ele relaciona essa lei geral a um fato particular e da 

relação entre a lei geral e o fato particular tira uma conclusão que, por sua vez, 

torna-se uma nova lei ou verdade geral para ser relacionada a novos fatos. 

Woods Jr. (2008) diz que possivelmente o primeiro escolástico tenha 

sido Santo Anselmo de Cantuária (1033-1109), abade do mosteiro de Bec e 

depois arcebispo de Canterbury que, ao contrário dos demais, não ocupa 

nenhum cargo de docência, mas compartilha com eles do empenho em usar a 

razão para analisar questões filosóficas e teológicas. Em sua obra Cur Deus 

homo, “Porque Deus se fez homem”, examina de um ponto de vista racional 

porque é conveniente e adequado Deus se fazer homem. Santo Anselmo é 

conhecido pela sua prova racional da existência de Deus – o chamado 

argumento ontológico – que intriga e estimula mesmo aqueles que dele 

discordam. 

Para Santo Anselmo23, a existência de Deus é uma consequência 

lógica da própria definição de Deus, porém o maior dos escolásticos é São 

Tomas de Aquino que com a sua obra Suma Teológica, levanta e responde 

várias questões em teologia e filosofia. 

Conforme Olson (2001) destacam-se três características comuns do 

Escolasticismo. A primeira é que o Escolasticismo abraça a razão como 

caminho para o conhecimento, mesmo dentro da teologia. O lema da maioria 

dos escolásticos é “a fé em busca do entendimento” ou “creio para 

compreender”; a segunda é a ocupação em descobrir a relação correta entre 

as filosofias não-cristãs e a revelação divina; e a terceira é o emprego de certo 

estilo de ensinar – a dialética – método de postular um problema ou uma 

questão e debater seus vários aspectos para depois propor uma solução. A 

                                                 
22

 Cf. http //www.b lig.ig.com.br/escolabiblicadomin ical/2009/01/25/metodologia-do-escolasticismo - 

capturado em 17/08/2009, às 09h20. 
23

 Em termos gerais a grande contribuição de Anselmo consist iu no uso que ele faz da razão, não como 

uma maneira de comprovar ou negar a fé, mas de elucidá-la. Em seus melhores momentos este foi o ideal 

da escolástica (Cf. GONZÁLEZ, 1981, Vol. IV, p. 133). 
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lógica é a ferramenta básica da teologia para se chegar às respostas corretas 

de todas as perguntas concebíveis e eliminar as respostas falsas. 

 

 

2.1.2 As Cruzadas 
 

 

No movimento das Cruzadas os homens são chamados de cruzados, 

também conhecidos como soldados de Cristo. Eles recebem da Igreja uma 

indulgência específica, ou seja, o perdão de todos os seus pecados, isso 

significa estar livre das rígidas penitências impostas pela própria Igreja. É a 

oportunidade que eles têm de se libertar tanto das punições eternas – questões 

espirituais – como dos seus crimes – questões sociais. 

“Numa época em que as fronteiras entre o espiritual e o temporal são 

mal traçadas, o papa é o guia das nações no que tange às coisas da fé e aos 

atos da política” (ROUSSET, 1980, p. 14), aproveitando-se dessa prerrogativa, 

“um francês, um monge de Cluny, Eudes de Châtillon, que se tornara papa, 

sete anos atrás sob o nome de Urbano II” (ROPS, 1993, p. 480), em seu 

famoso discurso, no final do Concílio, “em 27 de novembro de 1095” (MELLO, 

1989, p. 20), na cidade de Clermont, na França, após ter sido interrompido em 

sua prédica por este grito: Deus lo Vult24 (é a vontade de Deus), conclama seus 

ouvintes a participar da Primeira Cruzada. 

Embora haja discussões quanto às intenções da Primeira Cruzada, não 

se pode negar que o grito Deus lo vult é habilmente interpretado pelo papa 

Urbano II, como o sinal de aprovação do próprio Deus e “nos meses seguintes, 

representantes do papa viajaram por toda Europa alistando recrutas para ir até 

a Terra Santa lutar contra os turcos, sendo o mais notável dentre esses 

recrutas Pedro, o Eremita” (CLOUSE; PIERARD; YAMAUCHI, 2003, p. 166), e 

“numa sociedade em que a cavalaria desempenhava um papel ativo, não havia 

o menor problema para o recrutamento; bastava sensibilizar os cavaleiros, 

excitar-lhes o fervor e as ambições para conseguir um exército” (ROUSSET, 

1980, p. 15). 

                                                 
24

 Quanto a essa citação e mais detalhes a respeito do discurso do papa Urbano II, vide: Dreher. A Igreja 

no Mundo Medieval, 1994, p. 57; ver ainda, PIERRARD, 1982, p. 106-107. 
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Mello (1989), quanto às intenções do discurso do papa Urbano II, relata 

que o papa quer matar dois coelhos com uma só cajadada: livrar a Europa da 

turbulência de seus guerreiros e socorrer os cristãos do Oriente. No seu apelo, 

mesclam-se atrativos materiais – referências às discórdias por um pedaço de 

terra no Ocidente e às possibilidades de riquezas oferecidas pelo Oriente – e 

religiosos – a libertação do Santo Sepulcro e referências ao cumprimento das 

promessas escatológicas. 

Transcreve-se a síntese do discurso do papa Urbano II, apresentada 

por Franco Jr. (1997, p. 26-27), para que se compreenda não apenas o impacto 

causado nos ouvintes da época, mas também para entender como a Igreja se 

posiciona naquele exato momento, onde a guerra, ao que parece, é inevitável.  

 

Após ter prometido a Deus manter a paz em suas terras e 
ajudar fielmente a Igreja a conservar seus direitos, vocês 
poderão ser recompensados empregando sua coragem noutro 
empreendimento. Trata-se de um negócio de Deus. É preciso 
que sem demora vocês partam em socorro dos seus irmãos do 
Oriente, que várias vezes já pediram a sua ajuda. Como a 
maior parte de vocês sabe, os turcos invadiram aquela região; 
muitos cristãos caíram sob seus golpes, muitos foram 
escravizados. Os turcos destroem as igrejas, saqueiam o reino 
de Deus. Por isso, eu os exorto e suplico – e não sou eu quem 
os exorta, mas o próprio Senhor – a socorrer os cristãos e a 
levar aquele povo para bem longe das nossas terras. A todos 
os que partirem e morrerem no caminho, em terra ou mar, ou 
que perderem a vida combatendo os pagãos, será concedida a 
remissão dos pecados. Que combatam os infiéis os que até 
agora se dedicavam a guerras privadas, com grande prejuízo 
dos fiéis. Que sejam doravante cavaleiros de Cristo os que não 
eram senão bandoleiros. Que lutem agora contra os bárbaros 
os que se batiam contra seus irmãos e seus pais. Que recebam 
recompensas eternas os que até então lutavam por ganhos 
miseráveis. Que tenham uma dupla recompensa os que se 
esgotavam em detrimento do corpo e da alma. A terra que 
habitam é estreita e miserável, mas no território sagrado do 
Oriente há extensões de onde jorram leite e mel. 

 

O exército dos cruzados não tem um chefe natural. Um bispo nomeado 

pelo papa se encarrega da função reservada aos reis e príncipes, pois o 

imperador alemão, Henrique IV e o rei da França, Filipe I estão excomungados 

pela Igreja e não podem estar à frente da Cruzada, conforme pontua Rousset 

(1980, p. 38): 
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O papa designa Ademar de Monteil, bispo de Puy, como seu 
legado junto ao exército dos cruzados, e decretava que os 
bens destes últimos seriam colocados sob a proteção dos 
bispos. [...] A designação de um legado, isto é, de um 
representante do papa, já que não podia este partir 
pessoalmente com os cruzados, indicava claramente o cunho 
inédito da expedição: o empreendimento, imaginado e 
organizado pela Santa Sé, devia permanecer sob a sua 
obediência e conservar até o fim o seu aspecto de 
peregrinação guerreira. [...] Existem aí um paradoxo e uma 
ruptura com a ordem estabelecida, ruptura essa que as 
circunstâncias explicam, mas não justificam. Efetivamente em 
1095, o imperador Henrique IV e o rei da França, Filipe I, os 
dois soberanos mais poderosos do Ocidente, estavam ambos 
excomungados. 

 

Aspectos interessantes para compreender o significado da 

religiosidade dessa época são as representações, os símbolos, isto é, a 

expressão visível que o homem medieval entende como a possibilidade de 

externar a sua fé. Desses símbolos, destaca-se a cruz. 

O símbolo da cruz dá inspiração às Cruzadas e se reveste de todo 

significado religioso e espiritual, identificando o usuário como alguém que 

conhece e serve ao Criador do universo. A sua origem está no pedido feito pelo 

papa Urbano II, logo após o seu discurso, em Clermont, conforme demonstra 

Rousset (1980, p. 37): 

 

O papa pediu àqueles que se propunham responder ao seu 
apelo que cosessem sobre as túnicas um pedaço de pano 
cortado em forma de cruz; inicialmente esse símbolo de 
adesão foi colocado no ombro direito ou entre os dois ombros. 

 

Quanto à importância do uso do símbolo da cruz em sua vestimenta, 

Mello (1989, p. 7), afirma: 

 

A cruz costurada nas vestes, sobre o ombro direito, ou sobre o 
peito, é, sem dúvida, o sinal mais característico desse 
movimento, tanto pela sua repetida presença quanto pelo valor 
representativo nele implícito. Era o testemunho visível e público 
do engajamento individual e particular na empreitada divina. 
Numa civilização onde gestos e figurações visíveis eram 
dotados de profundo sentido simbólico, o ato de revestir-se 
com a insígnia da cruz equivalia a uma garantia do 
cumprimento da missão, como se fora uma assinatura no 
contrato feito entre o indivíduo e Deus. 
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Segundo o entendimento medieval, o homem que tem o símbolo da 

cruz em seu peito ou em seu ombro está autorizado, pelo próprio Deus, a fazer 

a guerra santa, e Deus lhe dá a vitória, visto que o Todo-poderoso está com ele 

e o abençoa em toda a sua jornada. 

A respeito dos objetivos estabelecidos da Primeira Cruzada, González 

(1981, p. 47) assevera: 

 
O objetivo das Cruzadas era derrotar os muçulmanos que 
ameaçavam Constantinopla, salvar o Império do Oriente, unir de 
novo a cristandade, reconquistar a terra santa, e em tudo isto 
ganhar o céu. Os quatro primeiros objetivos foram alcançados 
ainda que temporariamente. Se ganharam o céu ou não, cabe 
ao Supremo Juiz decidir. Todos os outros foram concretizados 
de uma forma ou de outra. Mas nenhum deles de maneira 
permanente. 

 

Observa-se que em 27 de novembro de 1095, quando o papa Urbano II 

faz sua prédica no encerramento do Concílio, em Clermont, na França, 

estimulando os fiéis e príncipes a participarem da Primeira Cruzada, São 

Bernardo de Claraval é uma criança com pouco mais de cinco anos de idade.  

Decorridos pouco mais de meio século, com cinquenta e quatro anos 

de idade, São Bernardo de Claraval é convidado pelo papa Eugênio III, em 

1146, para liderar a Segunda Cruzada, sob o pretexto de libertar Jerusalém das 

mãos dos turcos. Assim o “ideal cruzadístico conseguiu na primeira metade do 

século 12 reunir duas formas de vida até então julgadas irreconciliáveis: a dos 

cavaleiros e a dos monges” (MELLO, 1989, p. 37). 

São Bernardo de Claraval não pode fugir ao seu próprio destino. Ele 

aceita o convite feito pelo vigário de Cristo, sem oferecer qualquer resistência, 

pois “não se deve esquecer de que ele [São Bernardo] nasceu cavaleiro. Filho, 

neto, irmão de cavaleiros” (BARTHELET, 2001, p. 187).  

Submisso à autoridade da Igreja, em sua carta 247 escrita ao papa 

Eugênio III, São Bernardo de Claraval comenta a respeito do sucesso da 

convocação para a Segunda Cruzada: 

 

Obedeci às ordens que me destes e a autoridade do que me 
comandava fez prosperar minha obediência. Falei, preguei, e 
um grande número de pessoas apresentou-se para a 
expedição. As cidades e castelos ficaram desertos e quase 
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resulta impossível que sete mulheres encontrem um só marido, 
por toda parte há viúvas com maridos vivos. 

 

São Bernardo de Claraval para alcançar o seu objetivo de arrebatar os 

fiéis em sua empreitada se expressa da seguinte maneira: “vamos generosos 

soldados, preparai-vos para grandes lutas! Não abandoneis o vosso rei! Que 

digo eu? Não abandoneis o Rei dos céus, por cuja causa o vosso rei 

empreende uma viagem laboriosa” (ROPS, 1993, p. 503). 

A segunda Cruzada é reconhecidamente um fracasso, contudo “sem 

que São Bernardo de Claraval tivesse a menor culpa” , conforme assegura 

Yáñez (2001, p. 62). Quanto ao fracasso da Cruzada, o abade de Claraval dá a 

seguinte interpretação: “se os hebreus tombaram e pereceram por sua 

iniqüidade, por que espantar-nos de que os cruzados, culpados dos mesmos 

crimes, tenham sofrido o mesmo castigo” (Livro II do Tratado da Consideração, 

nº. 1-2, apud SANTOS, 2001, p. 56). 

Para São Bernardo de Claraval a culpa pelo fracasso reside única e 

exclusivamente na pecaminosidade daqueles que participam do movimento, 

pois não há da parte deles nenhum interesse em buscar a santificação de suas 

vidas, soma-se a isso o fato de que “os dois reis Conrado III e Luis VII 

quiseram agir cada um por sua própria conta e não prepararam nada, 

diferentemente da Primeira Cruzada” (ROPS, 1993, p. 503).  

Acredita-se que estes três movimentos apresentados – Vida Monástica, 

Escolasticismo e as Cruzadas –, influenciaram na construção do ethos de São 

Bernardo de Claraval, “pois o tempo e o espaço da existência influenciam 

diretamente a vida, o pensamento e as ações humanas” (LOPES, 2006, p. 33).  

Antes de apresentar a formação e a teologia de São Bernardo de 

Claraval, é oportuno ressaltar que ele é um dos maiores incentivadores e 

divulgadores da vida monástica, fundador de inúmeros mosteiros e um abade 

absolutamente dedicado para seus monges25. 

Por sua vida de dedicação, compromisso e zelo com as coisas 

referentes a Deus, dentro e fora do mosteiro, São Bernardo de Claraval acaba 

sendo o mais destacado de todos os monges da Ordem Cisterciense. 

                                                 
25

 Para maiores detalhes q.v MARÍN, Antonio Royo. Los grandes maestros de la vida espiritual. Madrid: 

Biblioteca de Autores Cristianos, 2002. 
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Esses testemunhos servem de incentivo para que se conheçam um 

pouco mais a respeito da vida, da espiritualidade, do discurso e do pensamento 

de São Bernardo de Claraval, conforme destaca Dreher (1994, p. 77): “uma 

pessoa à qual se deve o reavivamento religioso do século 12”.  

 

 

2.2 A Formação de São Bernardo de Claraval 
 

 

No ocaso do século 11, mais exatamente em 1090, nasce em 

Borgonha, na França, “numa família rica e poderosa” (RICHÉ, 1991, p. 11), 

mais um rebento que é batizado com o “nome do seu avô materno” 

(BARTHELET, 2001, p. 8), Bernardo é o seu nome. 

Conforme apresenta Marín (2002, p. 158), a família de São Bernardo 

está assim constituída: 

 

Seu pai Tecelino era oficial do Duque de Borgonha e sua mãe 
Alete Montbard descendia de nobre linhagem. Bernardo foi o 
terceiro dos sete filhos do casal, a saber: Guido, o primogênito, 
Geraldo, Bernardo, Humbelina, André, Bartolomeu, e Nivaldo.  

 

Quanto à formação de São Bernardo de Claraval, numa época em que 

apenas os filhos dos nobres e senhores feudais tinham acesso à educação, 

sabe-se que seus pais – em especial sua mãe Alete Montbard, mulher piedosa, 

ao perceber o interesse de seu filho por questões religiosas – o “confiam aos 

cônegos de São Vorle, de Châttilon [...] o jovem lê muito e descobre não 

somente a Bíblia, mas também os clássicos Virgílio, Horácio, Cícero” (RICHÉ, 

1991, p. 11-12), lê também os “Padres da Igreja e, sobretudo, Santo Agostinho” 

(ROPS, 1993, p. 96). 

São Bernardo de Claraval recebe não apenas uma boa educação, mas 

a educação clássica da época, Barthelet (2001, p. 9) corrobora com essa ideia 

ao explicitar que: 

 

Aos filhos da nobreza de Borgonha lhes ensinam a ler e a 
cantar os salmos, também a escrever, imitando os autores 
latinos, explicados segundo as regras da gramática, da 
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dialética e da retórica, o trivium de pedagogia medieval, as três 
primeiras artes liberais. 

 

Como é possível perceber, São Bernardo de Claraval “aprende a 

escrever o latim elegante e a estruturar o pensamento num discurso bem-

ordenado” (RICHÉ, 1991, p. 12), dominando assim a arte de escrever e de falar 

com considerável fluência. 

Ele aproveita com maestria a oportunidade de estudar com os mestres 

de São Vorle, pois “não poderia ter adquirido em nenhum outro lugar aquele 

estilo latino claro, brilhante e incisivo que fez dele um dos prosadores mais 

cativantes e originais da Idade Média” (ROPS, 1993, p. 95), “sobressaindo-se 

na retórica e na dialética” (MARÍN, 2002, p. 159). 

Essas informações, ainda que não sejam suficientes, ajudam a 

entender o porquê de São Bernardo ter se destacado tanto em suas pregações 

bem como em seus escritos; assim, não é por acaso que o “seu latim é 

considerado o melhor do século 12” (SANTOS, 2001, p. 40). 

Yáñez relata (2001, p. 8-9) um fato ocorrido na infância de São 

Bernardo que pode ajudar a compreender o temor, a devoção, o carinho, o 

amor e toda a dedicação que transparece em sua vida e em seus textos a 

respeito da pessoa de Jesus Cristo, o seu redentor. 

 

Um episódio memorável que tem sido reproduzido pelos 
artistas em obras de pinturas. Era costume das famílias cristãs 
assistirem aos divinos ofícios na noite de Natal. Bernardo 
acompanhou seus pais no templo e havendo chegado antes 
da hora, acabou dormindo. Então, se esclareceu ante sua 
visão angelical todo o mistério de Belém, merecendo 
contemplar em sua imaginação o recém-nascido nos braços 
de sua Mãe. Por isso, sua devoção para a infância de Cristo, 
pois sua alma ficou impregnada de doçuras inefáveis que 

depositará logo em seus escritos. 

 

Após concluir seus estudos, com os mestres de Châttilon, o jovem 

Bernardo retorna para a casa dos seus pais. O contato com os clássicos da 

literatura permite-lhe uma visão mais clara e expandida do mundo, e os 

ensinamentos que recebe sobre as Sagradas Escrituras despertam ainda mais 

o seu interesse pelas questões espirituais. 
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O regresso ao lar tem para São Bernardo um sabor de tristeza e 

amargura, e não de felicidade e alegria, como geralmente se espera; pois a sua 

mãe, Alete Montbard, “mulher piedosa e dedicada à meditação, que o havia 

destinado ao clericato desde o seu nascimento” (YÁÑEZ, 2001, p. 6), não está 

presente, ela faleceu em “1103 ou 1104 quando ele tinha apenas 13 ou 14 

anos” (SANTOS, 2001, p. 40). 

É claro que esse incidente abala profundamente São Bernardo de 

Claraval. Ele, agora, tem que aprender a conviver com a real ausência da sua 

mãe. 

Tratando, ainda, sobre o regresso de São Bernardo para o castelo da 

família, recorre-se a Riché (1991, p. 12) que afirma: 

 

[...] Bernardo retorna ao castelo da família. É um rapagão 
robusto e espigado, perfeitamente talhado para exercer o ofício 
de cavaleiro. Reencontra seus amigos cobertos com longos 
mantos, falcão em punho, prontos para partir para caça ou 
envergando a couraça guerreira. 

 

Tecelino, seu pai, é cavaleiro a serviço do Duque da Borgonha, e “um 

dos maiores expoentes do espírito de cavalaria da Idade Média” (NICHOLS, 

2004, p. 125), e com “certo destaque entre seus pares, pois possuía o seu 

próprio castelo e parece ter-se tratado de pessoa de inteira confiança” 

(SANTOS, 2001, p. 39). 

Assim, como não poderia deixar de ser, Tecelino quer que São 

Bernardo siga exatamente os seus passos. Ele insiste com seu filho para que 

seja um cavaleiro, pois ser um cavaleiro na Idade Média, além de conseguir 

vários privilégios, é algo extremamente honroso. 

Todavia, ao que parece, São Bernardo não demonstra ter qualquer 

inclinação para esse tipo de vida. Ele não pretende ser um cavaleiro como 

almeja o seu pai, mas também não quer desagradá-lo. 
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2.2.1 A consciência monástica: o despertar de uma 

vocação 
 

 

São Bernardo de Claraval encontra-se num momento absolutamente 

crucial em sua vida. Por um lado, ainda que tenha todas as condições para 

exercer a carreira de cavaleiro, proposta pelo seu pai, e mesmo tendo “especial 

admiração” (MONTENEGRO, 2001, p. 27) por ele, recusa -se a seguir a carreira 

cavalheiresca; por outro, também, não deseja viver a vida que a sociedade lhe 

oferece com todos os seus benefícios e prazeres. 

Diante desse dilema, estabelece-se, no íntimo de São Bernardo, um 

conflito, uma confusão de sentimentos, um misto de vontades e de desejos. Ele 

precisa realmente tomar uma decisão para colocar um fim nesse impasse, que 

de certa forma está castigando a sua alma. 

É chegado o momento de ele escolher um dos dois caminhos que a 

vida lhe apresenta, e assim definir o curso da sua própria história, ou segue a 

carreira de cavaleiro proposta pelo seu pai ou ingressa na vida monástica, 

atendendo ao desejo do seu coração e à vontade da sua falecida mãe, 

contrariando, porém as expectativas e os anseios da família, principalmente os 

de seu pai. “O coração do rapaz hesitou e seu tio, Gaudry recebeu as suas 

confidências. [...] Bernardo começou a pensar que era chamado para o meio 

daqueles que tinham dado tudo a Deus” (ROPS, 1993, p. 97).  

Quanto ao dilema vivido por São Bernardo e a sua decisão pela vida 

monástica, Santos (2001, p. 40) apresenta o seguinte comentário:  

 

O projeto monástico que se vinha formando em seu íntimo, 
talvez alimentado também pela consciência dos perigos de 
uma vida excessivamente mundana, para a qual parece ter 
sentido atração, vacilou por um momento. Com seu coração 
dividido e angustiado, lembrando-se sempre dos desejos de 
sua mãe e sentindo-a reprovar sua inclinação para o mundo, 
entrou em uma igreja e orou. Foi um momento de graça. Sua 
decisão de fazer-se monge tornou-se definitiva e inabalável. 

 

Verifica-se que o mais íntimo e sincero desejo do coração de São 

Bernardo de Claraval é o de ir para um mosteiro. Porém, se ele é influenciado 
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ou não pela vontade da sua mãe, e isso não há como mensurar, apenas 

presumir; a verdade é que ele decide ingressar na vida monástica. 

O mosteiro mais famoso e procurado na época de São Bernardo é o de 

Cluny, mas, ele não quer ir para lá. Com o objetivo de esclarecer as razões 

pelas quais São Bernardo está determinado a não começar a sua carreira 

ministerial em Cluny, passa-se a dar algumas informações sobre esse 

mosteiro. 

Nessa época, de modo geral, muitas pessoas renunciam à proposta de 

vida social que lhes é oferecida na perspectiva de alcançar a salvação, 

retirando-se para locais isolados, pois julgam a sociedade como decadente. 

Elas acreditam piamente que nos mosteiros, nos claustros, vive-se uma vida 

conforme os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, e se encaminham para lá 

desejosos de viverem livres e longe da corrupção que envolve a sociedade. 

Verdade é que as coisas não caminham nesse rumo por muito tempo. 

O que ninguém jamais pode imaginar é que a “corrupção entraria também nos 

mosteiros” (NICHOLS, 2004, p. 88). Diante desse contexto de corrupção, surge 

a necessidade de uma reforma monástica, de um movimento que busca a 

recuperação do ideal monástico. “O início desse movimento regenerador teve 

lugar no século 10º. Nesse tempo, foi fundado no sudeste da França o mosteiro 

de Cluny” (NICHOLS, 2004, p. 88). 

Ao falar a respeito da fundação e da importância do mosteiro de Cluny, 

Pierrard (1982, p. 81) apresenta um fato histórico interessante que expressa, 

ao mesmo tempo, o ideal de reforma monástica e o desejo de liberdade para o 

mosteiro: 

 

Um grande senhor feudal de idade avançada, Guilherme, o Pio, 
duque de Aquitânia, cansado das alegrias deste mundo, 
possuía uma rica vila em Cluny: em 909, faz doação dela, com 
seus servos, seus bosques, suas vinhas e seus moinhos, para 
que fosse construído um monastério em honra de são Pedro e 
são Paulo, onde se estabeleceriam os beneditinos, sob a 
direção de Bernão, reformador da abadia de Beau-me-les-
Messieurs. Uma cláusula capital do ato de doação, outorgando 
a Cluny uma liberdade rica de promessas: o monastério seria 
autônomo em relação a qualquer autoridade civil e religiosa, 
respondendo apenas a Roma. Bernão foi um fervoroso 
religioso. Mas foi com Odão, seu sucessor (927-942), que 
Cluny elevou-se acima de todos os mosteiros do Ocidente. 
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O mosteiro de Cluny nasce sob a promessa de liberdade e que o seu 

abade deve ter autoridade sobre todos os outros mosteiros ligados a ele, o qual 

tem submissão somente a Roma, criando assim a centralidade monasterial. 

Assim com a fundação da Ordem de Cluny passa-se a defender a ideia de um 

abade supremo responsável por todas as casas de uma Ordem. 

Em Cluny, pelo menos no começo, no auge da sua fama, a 

austeridade, a autoridade e a comunhão são suas marcas distintivas, e os 

monges devem cumprir seus votos, conforme relata Nichols (2004, p. 88):  

 

Em Cluny era observada a regra beneditina, na sua severidade 
primitiva, e os monges viviam realmente como deviam viver os 
que assumiam aqueles votos. De Cluny espalhou-se, pela 
França e Alemanha, a consciência do domínio do mal no 
mundo e o propósito de corrigir a vida, até que um grande 
número de conventos fosse purificado. [...] Foi organizada, 
então, o que foi chamada de a congregação de Cluny, um 
grupo de conventos na França, sob o controle do abade de 
Cluny. Todos viviam segundo as regras e o bom exemplo de 
Cluny. 

 

Entretanto a fama de Cluny acaba por lhe trazer vários problemas, 

provocando certo distanciamento a respeito dos objetivos estabelecidos de 

recuperar o ideal da vida monástica. Assim, apesar de ser um “império 

temporal e espiritual” (RICHÉ, 1991, p. 13), Cluny não sabe lidar com essa 

verdade, tornando-se insensível às coisas espirituais, pois se ocupa mais em 

cuidar das coisas transitórias do que das eternas. 

Doações e mais doações chegam de toda parte da Europa para o 

mosteiro de Cluny, a tal ponto que os votos de pobreza e de humildade, 

exigência comum na vida monástica, estão totalmente comprometidos com o 

mundo, desencadeando, assim, um sentimento de profundo descontentamento 

e indignação por parte de alguns monges. 

Assim, mergulhada em questões temporais administrativas e 

valorizando excessivamente os bens patrimoniais em detrimento dos 

espirituais, a ordem cluniacense torna-se incapaz de satisfazer as almas 

daqueles que vêem na penitência e na mortificação da carne o caminho seguro 

e certo para a consagração de suas vidas. 

Diante disso, é possível perceber claramente que a decadência e o 

mundanismo vividos no mosteiro de Cluny, mais acentuadamente no fina l do 
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século 11 e início do 12, são a força motivadora para o movimento de regresso 

às origens do ideal da vida monástica. 

Assim, ciente dos problemas que afetam o mosteiro de Cluny tanto no 

que diz respeito a sua administração como a sua espiritualidade, São Bernardo 

de Claraval recusa a possibilidade de começar a sua vida monástica nesse 

mosteiro. Ele procura um mosteiro que coloca em prática as regras da pobreza, 

do silêncio e da oração, para desenvolver a sua espiritualidade, ele deseja 

viver a regra prescrita por São Bento na sua totalidade e austeridade. 

Montenegro (2001, p. 34-35) insiste na segurança e certeza de que 

São Bernardo de Claraval tem em seguir a carreira monástica ao declarar que:  

 

Para São Bernardo, pode-se chegar a Deus por distintos 
caminhos de santidade, pois o Senhor concede diversas 
vocações aos homens e mulheres. Porém, para o abade de 
Claraval, o meio preferido e que considera mais seguro, ainda 
que não o mais fácil, é a vida monástica. 

 

No mosteiro de Cister, São Bernardo de Claraval encontra o seu lugar, 

a sua verdadeira vocação. São Roberto de Molesme tem uma opinião 

contundente a respeito dos bens materiais que agrada a São Bernardo, ele 

afirma: “à medida que os bens matérias progridem, diminuem os bens 

espirituais” (RICHÉ, 1991, p. 13). 

As regras em Cister são bastante rígidas e severas “uma refeição por 

dia, sem carne, peixe ou ovos; poucas horas de sono, orações até à meia-noite 

e duros trabalhos nos campos” (NICHOLS, 2004, p. 125).  

Portanto, a rigidez consciente e a seriedade da vida monástica 

oferecida pelo mosteiro de Cister são elementos determinantes para São 

Bernardo de Claraval fazer a sua escolha, já que é exatamente isso que 

procura para a sua vida. 

Ao tratar dos sentimentos de São Bernardo de Claraval em relação a 

Deus, e seu desejo em seguir a carreira monástica, Montenegro (2001, p. 23) 

afirma: 

 

[...] enamorado de Deus e da Igreja, São Bernardo luta com 
energia por sua causa onde haja falta; e convencido de que se 
pode alcançar salvação em todos os estados da vida, é no 
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monacato onde os melhores meios são oferecidos, se esforça 
por isso em atrair vocações para ele. 

 

Desse modo, ao se preparar para enfrentar a dura realidade da vida 

monástica, a precariedade e a austeridade oferecidas pelo mosteiro de Cister, 

ao mesmo tempo em que deseja desenvolver as suas aptidões monásticas, 

antes de ingressar na vida monástica, São Bernardo de Claraval, com vinte e 

dois anos de idade, inicia a sua campanha evangelística, e o “seu entusiasmo 

foi tão grande que não se contentou apenas com a própria escolha, mas sentiu-

se impelido a fazer-se um apóstolo da vocação monástica” (SANTOS, 2001, p. 

40). 

Convencido, totalmente, do seu chamado, não demora muito para São 

Bernardo de Claraval colher seus primeiros frutos, antes mesmo de ingressar 

em um mosteiro. Ele não vai sozinho para o mosteiro de Cister, demonstrando 

ter uma capacidade extraordinária para persuadir as pessoas e um dom de 

líder carismático, que mais tarde fascinaria boa parte da Europa, “levou consigo 

para o mosteiro todos os irmãos e mais 30 amigos” (NICHOLS, 2004, p. 125). 

Guido, o seu irmão primogênito, mais tarde o acompanhará em 

algumas viagens, e “quando se planejou a fundação de Claraval, foi um dos 

escolhidos por Santo Estevão Harding para levá-la a cabo” (YÁÑEZ, 2001, p. 

19). 

Conforme demonstra Riché (1991, p. 15-17), todos esses noviços 

estão convencidos de que a vida monástica é a melhor escolha que pode ser 

feita naquele momento. 

 

Na primavera de 1112, esses jovens senhores, encabeçados 
por Bernardo, apresentam-se ao Abade Harding e pedem para 
serem aceitos no noviciado [...] Depois de retornar ao convívio 
do mosteiro, Bernardo entrega-se à oração e à meditação, a 
ponto de não prestar mais atenção à magra alimentação que 
come e de após um ano passado na sala dos noviços, ser 
incapaz de dizer se a sala tem uma abóbada ou um simples 
teto, se a nave que fica atrás do altar tem uma ou três janelas. 

 

Nas palavras de Riché, percebe-se que servir ao Senhor Deus, fazer 

discípulos e viver piedosamente são questões absolutamente c laras e 

decisivas para São Bernardo. Assim pode-se dizer, sem nenhum exagero, que 

não lhe falta uma gota sequer de convicção para se dedicar totalmente à 
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carreira monacal. Esse é o ideal de vida que pretende para si, e ele o faz de 

modo notável. 

Rops (1993) comenta que quando aquele grupo de trinta pessoas 

chega a Cister, o abade Estevão Harding pergunta o que eles desejam. São 

Bernardo, em nome do grupo que o acompanha, ajoelha-se e responde, de 

forma ritual, que deseja ter a misericórdia de Deus e a do abade. Ao entrar em 

Cister, São Bernardo experimenta a alegria indizível que provém da certeza de 

ter correspondido à verdadeira vocação. 

Não é fácil explicar, por exemplo, como um jovem rico, de boa família, 

com boa formação acadêmica e um futuro promissor, com todas as condições 

de conhecer outros países, já que “foi-lhe oferecida então a possibilidade de 

aperfeiçoar seus estudos na Alemanha” (SANTOS, 2001, p. 40), decide 

abandonar todas as mordomias e privilégios oferecidos para viver rudemente 

em um mosteiro e sofrer na própria carne os mais diversos tipos de privações. 

É demasiadamente simplista pensar que a decisão de ir para um 

mosteiro acontece porque São Bernardo quer passar pela experiência de fuga 

mundi26, desejoso que está de se livrar da influência do mundo pecaminoso 

que o cerca ou porque o monaquismo é um movimento de massa para a sua 

época. 

Embora se reconheça que tanto as questões de fuga mundi como as 

do monaquismo possam influenciar ou mesmo induzir qualquer pessoa a 

escolher a vida monástica, ao que parece a escolha de São Bernardo é tão-

somente porque ele deseja agradar a Deus com a sua vida. 

Yáñez (2001, p. 10) apresenta um relato que, ainda que não expresse 

todo o sentimento de São Bernardo, ajuda a entender um pouco melhor o que 

se passa em seu íntimo. 

 

Bernardo realizou uma viagem com seus amigos à procura de 
diversão e acabaram tendo que passar a noite em uma 
pousada. A dona da casa, que tinha fixado em demasia os 
olhos nele, preparou um lugar mais afastado para ele 
descansar. À noite, ela se aproximou dele como uma serpente 
sedutora por três vezes, mas Bernardo gritava: ladrão, ladrão. 
Todos os seus amigos acordaram, acenderam as luzes, mas 
não acharam ninguém. Na manhã seguinte pensaram que 

                                                 
26

 Vai-se para o mosteiro porque o mundo é mau, a sociedade é desumana e corrompida e há muita 

violência em nossa cultura de massa (Cf. SANTOS, 2001, p. 46).  



88 

 

Bernardo tivesse sido vítima de delírios, todavia ele contestou 
que não havia tido delírio nenhum, mas que um inimigo o 
importunava querendo roubar-lhe a jóia que mais estimava: a 
castidade de sua alma. 

 

O mosteiro de Cister é, sem dúvida, o lugar de crescimento e 

aperfeiçoamento espiritual para o jovem Bernardo. Assim, antes mesmo de 

ingressar na vida monástica, o seu comportamento, se não é exemplar, chama 

a atenção para o seu desejo sincero de ter uma vida de consagração a Deus, 

pois “desde moço revelou as qualidades que tornaram sua vida memorável” 

(NICHOLS, 2004, p. 125). 

 

 

2.2.2 O tempo: o senhor do amadurecimento 
 

 

São Bernardo de Claraval, certamente, como qualquer outro noviço, 

não chega perfeito ao mosteiro. Ele está consciente das suas imperfeições e 

fraquezas e isso é facilmente identificado quando faz a seguinte afirmação: 

“envergonha-me ter me comportado tão indignamente com meu progenitor, ter 

sido tão degenerado para com meu pai” (Sermão sobre o Cântico 16.4). 

Diante dessas palavras, pode-se dizer que há uma confissão didática27, 

na qual São Bernardo pretende ensinar aos seus discípulos que o monge não 

deve ter vergonha das suas fraquezas, já que a vida monástica não o isenta 

das suas paixões, nem das suas inclinações para o pecado, muito menos da 

frieza espiritual. 

Todavia, São Bernardo de Claraval acredita e prega que o 

conhecimento de si mesmo leva o monge à humildade. Este é o seu 

testemunho: “Eu também, irmãos, quando me converti me dei conta de que me 

faltavam toda classe de méritos” (Sermão sobre o Cântico 43.2). Com essa 

premissa em mente, em outro lugar, afirma: “se não te conhece a ti mesmo, 

não terás temor de Deus nem humildade” (Sermão sobre o Cântico 36.7). 

                                                 
27

 Por confissão didática entenda-se o reconhecimento que alguém tem do seu próprio erro e que ao 

confessá-lo pretende mostrar não apenas a sua fraqueza, mas ensinar com humildade que ninguém está 

isento de ser tentado, nem mesmo aqueles que dedicam as suas vidas ao serviço de Deus. 
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Esse conhecimento de si mesmo, consequentemente, torna o homem 

desprezível aos seus próprios olhos, conforme entende São Bernardo de 

Claraval: “o verdadeiro humilde deseja que o considerem desprezível e que 

não elogiem a sua humildade” (Sermão sobre o Cântico 16.6), e em outro 

sermão acrescenta: “o conhecimento próprio é um passo para o conhecimento 

de Deus” (Sermão sobre o Cântico 36.6). 

Três anos depois de ter ingressado no mosteiro de Cister, o jovem 

monge Bernardo recebe da liderança do mosteiro o grande desafio de fundar e 

cuidar não apenas de uma nova abadia, mas também de seus noviços, sendo 

ordenado com tal propósito, conforme relata Riché (1991, p. 17): 

 

Em 1115, Estevão Harding toma uma decisão importante. Pede 
a Bernardo, que então tinha 25 anos, que parta em companhia 
de 12 monges, a fim de criar uma nova abadia, a de Claraval. 
Bernardo é então ordenado padre e investido em sua nova 
vocação pelo bispo de Châlons-sur-Marne, Guilherme de 
Champeaux, o ilustre e ancião mestre de São Vitor.  

 

A nova abadia está localizada num lugar inculto e agreste, sendo por 

isso mesmo chamada de Vale do absinto, todavia São Bernardo de Claraval a 

transforma em “vale claro”, ou Claraval, espalhando sua fama por toda a 

França e, posteriormente, pela Europa. 

O desejo de São Bernardo de viver a vida monástica é forte o suficiente 

para influenciar muitas pessoas e a Igreja da sua época, pois a partir das 

primeiras fundações, o número de vocações aumenta de tal maneira que, no 

final da sua vida “havia um total de 350 abadias, das quais 160 foram fundadas 

por Claraval ou suas filiais” (MARÍN, 2002, p. 160).  

São Bernardo de Claraval acredita naquilo que prega, e por isso se 

empenha em cumprir, sob a perspectiva de um espírito paternal, sua vocação 

ministerial. Ele acredita também no que preceitua a Regra de São Bento, 

mostrando de modo consciente seu compromisso com a ordem monástica.  

O modo intenso e sincero de viver a regra monástica de São Bernardo 

de Claraval acaba contagiando pessoas que não só o admiram pela discrição e 

humildade; como, também, almejam segui-lo nesse caminho ascético e 

contemplativo, elas desejam seguir a carreira monástica. 
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Montenegro (2001, p. 44), ao tratar da consciência de vida e regra 

monástica de São Bernardo e o seu cumprimento, explicita: 

 

São Bernardo foi o primeiro modelo de cumprimento da 
doutrina monástica que expunha e defendia; ou pelo menos, foi 
o primeiro modelo em esforçar-se em ser o mais fiel possível a 
ela, principalmente ao ser consciente de sua responsabilidade 
como abade de uma comunidade cada vez mais importante. 

 

Conforme o exposto acredita-se ser pertinente transcrever os dois 

primeiros capítulos da regra beneditina para ter uma ideia acerca das 

responsabilidades e comportamento dos monges e abades. É chamada de 

regra porque dirige os costumes dos que lhe obedecem, afirma São Bento 28: 

 

CAPÍTULO 1: Dos gêneros de monges  

 

[1] É sabido que há quatro gêneros de monges. [2] O primeiro é 
o dos cenobitas, isto é, o monasterial, dos que militam sob uma 
Regra e um Abade. [3] O segundo gênero é o dos anacoretas, 
isto é, dos eremitas, daqueles que, não por um fervor inicial da 
vida monástica, mas através de provação diuturna no mosteiro. 
[4] instruída então na companhia de muitos aprenderam a lutar 
contra o demônio. [5] e, bem adestrados nas fileiras fraternas, 
já estão seguros para a luta isolada do deserto, sem a 
consolação de outrem, e aptos para combater com as próprias 
mãos e braços, ajudando-os Deus, contra os vícios da carne e 
dos pensamentos. [6] O terceiro gênero de monges, e 
detestável, é o dos sarabaítas, que, não tendo sido provados, 
como o ouro na fornalha, por nenhuma regra, mestra pela 
experiência, mas amolecidos como numa natureza de chumbo. 
[7] conservam-se por suas obras fiéis ao século, e são 
conhecidos por mentir a Deus pela tonsura. [8] São aqueles 
que se encerram dois ou três ou mesmo sozinhos, sem pastor, 
não nos apriscos do Senhor, mas nos seus próprios; a 
satisfação dos desejos é para eles lei. [9] visto que tudo quanto 
julgam dever fazer ou preferem, chamam de santo, e o que não 
desejam reputam ilícito. [10] O quarto gênero de monges é o 
chamado dos giróvagos, que por toda a sua vida se hospedam 
nas diferentes províncias, por três ou quatro dias nas celas de 
outros monges. [11] sempre vagando e nunca estáveis 
escravos das próprias vontades e das seduções da gula, e em 
tudo piores que os sarabaítas. [12] Sobre o misérrimo modo de 
vida de todos esses é melhor calar que dizer algo. [13] 
Deixando-os de parte, vamos dispor, com o auxilio do Senhor, 
sobre o poderosíssimo gênero dos cenobitas. 
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 Cf. http://www.osb.org.br/regra.html – capturado em 20/04/2009, às 10h. 
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CAPÍTULO 2 - Como deve ser o Abade 

 

 

[1] O Abade digno de presidir ao mosteiro deve lembrar-se 
sempre daquilo que é chamado, e corresponder pelas ações ao 
nome de superior. [2] Com efeito, crê-se que, no mosteiro ele 
faz às vezes do Cristo, pois é chamado pelo mesmo cognome 
que Este, [3] no dizer do Apóstolo: "Recebestes o espírito de 
adoção de filhos, no qual clamamos: ABBA, Pai”. [4] Por isso o 
Abade nada deve ensinar, determinar ou ordenar, que seja 
contrário ao preceito do Senhor, [5], mas que a sua ordem e 
ensinamento, como o fermento da divina justiça se espalhe na 
mente dos discípulos; [6] lembre-se sempre o abade de que da 
sua doutrina e da obediência dos discípulos, de ambas essas 
coisas, será feita apreciação no tremendo juízo de Deus. [7] E 
saiba o Abade que é atribuído à culpa do pastor tudo aquilo 
que o Pai de família puder encontrar de menos no progresso 
das ovelhas. [8] Em compensação, de outra maneira será, se a 
um rebanho irrequieto e desobediente tiver sido dispensada 
toda diligência do pastor e oferecido todo o empenho na cura 
de seus atos malsãos. [9] absolvido então o pastor no juízo do 
Senhor, diga ao mesmo com o Profeta: "Não escondi vossa 
justiça em meu coração, manifestei vossa verdade e a vossa 
salvação; eles, porém, com desdém desprezaram-me". [10] E 
então, finalmente, que prevaleça a própria morte como pena 
para as ovelhas que desobedeceram aos seus cuidados. [11] 
Portanto, quando alguém recebe o nome de Abade, deve 
presidir a seus discípulos usando de uma dupla doutrina, [12] 
isto é, apresente as coisas boas e santas, mais pelas ações do 
que pelas palavras, de modo que aos discípulos capazes de 
entendê-las proponha os mandamentos do Senhor por meio de 
palavras, e aos duros de coração e aos mais simples mostre os 
preceitos divinos pelas próprias ações. [13] Assim, tudo quanto 
ensinar aos discípulos como sendo nocivo, indique pela sua 
maneira de agir que não se deve praticar, a fim de que, 
pregando aos outros, não se torne ele próprio réprobo, [14] e 
Deus não lhe diga um dia como a um pecador: "Por que narras 
as minhas leis e anuncias o meu testamento pela tua boca? tu 
que odiaste a disciplina e atiraste para trás de ti as minhas 
palavras", [15] e ainda: "Vias o argueiro no olho de teu irmão e 
não viste a trave no teu próprio". [16] Que não seja feita por ele 
distinção de pessoas no mosteiro. [17] Que um não seja mais 
amado que outro, a não ser aquele que for reconhecido melhor 
nas boas ações ou na obediência. [18] Não anteponha o 
nascido livre ao originário de condição servil, a não ser que 
exista outra causa razoável para isso; [19], pois se parecer ao 
Abade que deve fazê-lo por questão de justiça, seja qual for à 
condição social; caso contrário, mantenham todos seus 
próprios lugares, [20] porque, servo ou livre, somos todos um 
em Cristo e sob um só Senhor caminhamos submissos na 
mesma milícia de servidão: "Porque não há em Deus acepção 
de pessoas". [21] Somente num ponto somos por ele 
distinguidos, isto é, se formos melhores do que os outros nas 
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boas obras e humildes. [22] Seja, pois igual à caridade dele 
para com todos; que uma só disciplina seja proposta a todos, 
conforme os merecimentos de cada um. [23] Portanto, em sua 
doutrina deve sempre o Abade observar aquela fórmula do 
Apóstolo: "Repreende, exorta, admoesta", [24] isto é, 
temperando as ocasiões umas com as outras, os carinhos com 
os rigores, mostre a severidade de um mestre e o pio afeto de 
um pai, quer dizer: [25] aos indisciplinados e inquietos deve 
repreender mais duramente, mas aos obedientes, mansos e 
pacientes, deve exortar a que progridam ainda mais, e quanto 
aos negligentes e desdenhosos, advertimos que os repreenda 
e castigue. [26] Não dissimule as faltas dos culpados, mas logo 
que começarem a brotar ampute-as pela raiz, como lhe for 
possível, lembrando-se da desgraça de Heli, sacerdote de Silo. 
[27] Aos mais honestos e de ânimo compreensível, censure por 
palavras em primeira e segunda advertência; [28], porém aos 
ímprobos, duros e soberbos ou desobedientes reprima com 
varadas ou outro castigo corporal, desde o início da falta, 
sabendo que está escrito: "O estulto não se corrige com 
palavras". [29] E mais: "Bate no teu filho com a vara e livrarás a 
sua alma da morte". [30] Deve sempre se lembrar o Abade 
daquilo que é; lembrar-se de como é chamado, e saber que 
daquele a quem mais se confia mais se exige. [31] E saiba que 
coisa difícil e árdua recebeu: reger as almas e servir aos 
temperamentos de muitos; a este com carinho, àquele, porém, 
com repreensões, a outro com persuasões, [32] segundo a 
maneira de ser ou a inteligência de cada um, de tal modo se 
conforme e se adapte a todos, que não somente não venha a 
sofrer perdas no rebanho que lhe foi confiado, mas também se 
alegre com o aumento da boa grei. [33] Antes de tudo, que não 
trate com mais solicitude das coisas transitórias, terrenas e 
caducas, negligenciando ou tendo em pouco a salvação das 
almas que lhe foram confiadas, [34] mas pense sempre que 
recebeu almas a dirigir, das quais deverá também prestar 
contas. [35] E para que não venha, porventura, a alegar falta 
de recursos, lembrar-se-á do que está escrito: "Buscai primeiro 
reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas 
por acréscimo", [36] e ainda: "Nada falta aos que O temem". 
[37] E saiba que quem recebeu almas a dirigir, deve preparar-
se para prestar contas. [38] Saiba como certo que de todo o 
número de irmãos que tiver possuído sob seu cuidado, no dia 
do juízo, deverá prestar contas ao Senhor das almas de todos 
eles, e mais, sem dúvida também da sua própria alma. [39] E 
assim, temendo sempre a futura apreciação do pastor acerca 
das ovelhas que lhe foram confiadas enquanto cuida das 
contas alheias, torna-se solícito para com as suas próprias. [40] 
e enquanto com suas exortações subministra à emenda aos 
outros, consegue ele próprio emendar-se de seus vícios. 

 

Verifica-se, nesses dois primeiros capítulos, que, ao elaborar a sua 

regra, São Bento tem uma visão clara, expandida e total consciência da vida e 

da prática dos monges, mostrando sua preferência aos cenobitas. Quanto ao 
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abade, sua postura, obrigação e dever são apresentados de modo enfático, 

pois o abade – diz a regra – ocupa o lugar de Jesus Cristo e nada deve 

ensinar, estabelecer ou prescrever que seja contrário aos preceitos do Senhor.  

Com esses pressupostos esclarecidos, não é difícil concluir que São 

Bernardo de Claraval faz da regra beneditina o seu manual de vida, desejando 

cumprir com fidelidade todos os seus ensinamentos. 

Montenegro (2001, p. 44) ressalta que São Bernardo de Claraval 

deseja cumprir a Regra prescrita por São Bento em todos os seus detalhes, 

não apenas no início da sua carreia, mas por toda a sua vida ministerial:  

 

Sem dúvida alguma, São Bernardo foi em todo momento um 
monge observador da Regra, austero, disciplinado e exigente 
para consigo mesmo, e entusiasta de uma observância fiel 
também em seu mosteiro e nos demais. 

 

O amadurecimento talhado pelas experiências cotidianas da vida 

permite a São Bernardo de Claraval o equilíbrio espiritual necessário para lidar 

com todas as situações vividas no mosteiro, e não demora muito para que 

comece a exercer influência no âmbito eclesiástico, pois “durante dez anos, o 

estudo, a doença, a penitência e a conduta dos monges preparam Bernardo 

para o papel de „coluna da Igreja‟ que ele desempenhará de 1130 até a sua 

morte, em 1153” (PIERRARD, 1986, p.103). 

 

 

2.2.3 Chamado para mediar: o reconhecimento e o 
prestígio 

 

 

No ano de 1130, morre o papa Honório II, e a sua sucessão provoca 

uma forte crise interna na Igreja de Roma. A Igreja vive um momento delicado, 

conhecido como o “Cisma de Anacleto” (MONTENEGRO, 2001, p. 16), pois 

são eleitos dois papas ao mesmo tempo: Anacleto II e Inocêncio II. “A 

Cristandade está com duas cabeças. Canonicamente, o conflito é insolúvel, 

porque as duas eleições estão manchadas de irregularidades” (ROPS, 1993, p. 

122). 
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Com essa atitude, a Igreja demonstra claramente estar dividida em sua 

liderança eclesiástica e administrativa. Assim, se instaura a luta pelo poder e 

domínio eclesiástico; e, isso, sem dúvida, é motivo de escândalos para a 

maioria dos fiéis. 

Ao se dar conta da divisão que se estabelece e do perigo que ela 

representa não apenas para os fiéis, mas principalmente para a Igreja tanto no 

que diz respeito a sua autoridade como poder, Luis VI, “rei da França, reuniu 

um concílio especial na cidade de Étampes, convocando como conselheiro 

especial desse concílio o abade de Claraval que teve uma atuação decisiva” 

(SANTOS, 2001, p. 27). Nesse concílio estão reunidos “bispos, abades e 

grandes feudatários para reconhecerem o papa legítimo” (BARTHELET, 2001, 

p. 105). 

São Bernardo de Claraval, com autoridade e discernimento, invoca 

argumentos de três espécies a favor de Inocêncio II: é moralmente mais digno; 

é eleito pela parte mais saudável do Sacro Colégio, a maioria dos cardeais-

bispos, aos quais o decreto de Nicolau II confere, desde 1059, um papel 

eminente na eleição de Pontífice; e é sagrado pelo bispo e Óstia, segundo a 

tradição (ROPS, 1993). 

O concílio aceita a sentença, e Luis VI proclama a sua fidelidade a 

Inocêncio II, selando com isso a sua eleição. E os “partidários de Anacleto II 

passaram a ser considerados oficialmente como cismáticos” (SANTOS, 2001, 

p. 27). 

Esse acontecimento é decisivo na vida do abade de Claraval, dando-

lhe condições de viajar por vários países da Europa, tornando-o ainda mais 

conhecido e popular, pois “durante uns trinta anos foi chamado constantemente 

por eclesiásticos e civis para resolver os disti ntos problemas que surgiam” 

(MONTENEGRO, 2001, p. 89). 

A influência de São Bernardo na política eclesiástica pode ser 

percebida com mais evidência em 1145, por ocasião da morte do papa 

Inocêncio II. Nesse ano, “um antigo monge de Claraval, Bernardo Paganel li é 

eleito papa sob o nome de Eugênio III” (RICHÉ, 1991, p. 57).  
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Atento a esse acontecimento, em sua carta 238, ao recém eleito papa 

Eugênio29 III, São Bernardo, usando uma linguagem paternal afirma: 

 

Não ouso mais dizer a meu filho, pois o filho transformou-se 
em pai, e o pai tornou-se filho. Aquele que veio depois de mim 
passou à minha frente, mas não o invejo, pois o que me 
faltava, espero encontrar naquele que veio não apenas depois 
de mim, mas para mim, pois se me permites dizê-lo, fui eu que 
te gerei de certa maneira pelo Evangelho. Qual é, com efeito, 
minha esperança, minha alegria e minha coroa de glória? Não 
és acaso tu diante de Deus? Na verdade um filho sábio é a 
glória de seu pai. De agora em diante não mais serás 
chamado meu filho, dar-te-ão um nome novo, aquele que 
recebeste do Senhor. [...] Tudo isto é a obra de Deus, que tira 
o pobre do monturo e levanta da poeira o indigente, para fazê-
lo sentar-se com os nobres de seu povo e colocá-lo num trono 
de glória. 

É possível perceber, nessa missiva, a humildade, o reconhecimento, a 

alegria e a satisfação de São Bernardo de Claraval em ter e ver um dos seus 

filhos, gerado pela graça de Deus, na pregação do Evangelho, no posto mais 

elevado da hierarquia da Igreja, ou seja, o papado. 

São Bernardo de Claraval tem plena consciência, independentemente 

do sucesso que a carreira monacal pode oferecer, que o monge deve se 

dedicar ao silêncio o qual “ocupa um lugar destacado para criar um ambiente 

propício para a oração, uma vez que é resultado dela, pois a aproximação de 

Deus incita manter essa relação de intimidade, evitando o que possa distrair” 

(MONTENEGRO, 2001, p. 38), e à prática do jejum e da oração para crescer 

na sua vida espiritual, na piedade e no amor. 

Por isso, em sua carta 142 endereçada aos monges de Aulps, França, 

São Bernardo de Claraval expressa-se desta maneira: 

 

Nossa Ordem é abnegação, é humildade, é pobreza 
voluntária, é obediência, paz, alegria no Espírito Santo. Nossa 
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 Eugênio III nasceu em Montemano, Pisa, Itália. Foi eleito em 18 de fevereiro de 1145, substituto do 

Papa Lúcio II (1144-1145), fo i o promotor da Segunda Cruzada. Entrou muito jovem para o convento, 

tornando-se abade de Santa Atanásio, em Roma, e foi nomeado cônego na catedral de Pisa, mas depois 

resolveu abandonar sua vida de cônego (1138) para se tornar monge da Ordem Cisterciense e discípulo de 

São Bernardo de Claraval, refo rmador da vida monástica e fundador do mosteiro de Claraval, na França. 

Crescendo espiritualmente junto a São Bernardo, fo i enviado como superior do mosteiro dos santos 

Vicente e Anastácio, em Roma, onde se tornou conhecido por seus dotes da virtude, de sabedoria e 

santidade (Cf. http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/PPEugen3.html - capturado em 27/05/2009, às 

09h40). 
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Ordem é ser submisso ao mestre, ao abade, à regra, à 
disciplina. Nossa ordem é amar o silêncio, praticar o jejum, as 
vigílias, as orações, o trabalho manual e, sobretudo seguir o 
mais excelente caminho, que é o amor. Em uma palavra: 
progredir em tudo isso dia a dia, e perseverar assim até o fim 
da vida. 

 

Na declaração acima, é possível perceber como é vivida a ordem no 

mosteiro e como São Bernardo vê na disciplina, na observação da regra o meio 

de alcançar a graça divina. 

 

 

2.2.4 A regra e a arte: simplicidade monacal 
 

 

São Bernardo de Claraval vive tão rigorosamente a regra cisterciense 

que a sua saúde fica muito debilitada, e a enfermidade o acompanha durante 

todo o tempo de sua vida. Ele “viveu, exemplarmente, o ideal ascético. Em sua 

juventude, leva tão a sério que destruiu seu estômago e o paladar, a ponto de 

não mais sentir o sabor dos alimentos” (DREHER, 1994, p. 77). 

No que diz respeito à Ordem Cisterciense, a sua marca distintiva é a 

simplicidade. “O desejo de simplicidade e autenticidade, com exclusão de todo 

o supérfluo, marcou desde o início a Ordem Cisterciense. O rigor cisterciense 

abrangerá todos os domínios, desde o cotidiano ao sacral” (SANTOS, 2001, p. 

125)  

Fiel a sua vocação monacal, São Bernardo de Claraval leva a sério a 

simplicidade na vida do mosteiro, por isso é rigoroso em relação ao uso de 

esculturas, imagens, pinturas ou qualquer tipo de representação artística em 

lugares religiosos. 

Toda essa resistência de São Bernardo de Claraval em relação à arte 

pode ser percebida, com maior clareza, neste registro apresentado por Santos 

(2001, p. 126): 

 

[...] Proibimos que se façam esculturas ou pinturas em nossas 
igrejas ou em outros locais do mosteiro porque, enquanto se 
olha para elas, negligencia-se freqüentemente a atitude de uma 
boa meditação e a disciplina da gravidade religiosa. 
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O desejo de São Bernardo de Claraval é fazer que os homens se 

libertem das coisas terrenas e exerçam a sua fé em Deus, adorando-o de 

forma intensa e espiritual, já que eles são a mais digna de todas as Suas 

criaturas. 

 

O homem foi criado como a mais digna criatura. Quando não 
reconhece sua própria dignidade se assemelha por sua 
ignorância aos animais e se degrada até ser com eles 
participante de sua corrupção e de sua mortalidade. Aquele 
que não vive como nobre criatura, dotado de inteligência se 
identifica com os brutos animais (Livro sobre o amor de Deus, 
2.4). 

 

O mesmo cuidado de São Bernardo, quanto ao uso de esculturas em 

lugares sagrados, pode ser observado também em Santo Agostinho 30: 

 

Que multidão inumerável de encantos não acrescentaram aos 
homens às seduções da vista, com a variedade das artes. [...] 
com pinturas e esculturas variadas, com que ultrapassam o uso 
necessário moderado e a piedosa representação dos objetos. 
No exterior correm atrás das suas obras. No interior esquecem 
Aquele que os criou e destroem o que por meio d‟Ele fizeram 
(Confissões, Livro X, 34, 53, p. 295). 

 

Ainda nesse mesmo contexto, Riché (1991, p. 34) aponta a visão 

crítica que São Bernardo tem em relação à ostentação e ao luxo nas igrejas 

clunicenses: 

 

A igreja resplandece em suas muralhas, mas carece de tudo 
para os seus pobres. Ela reveste de ouro suas pedras e deixa 
desnudos os seus filhos; toma-se dos indigentes para com isso 
lisonjear os olhos dos ricos. Dizei-me, pobres, se ainda sois 
verdadeiros pobres: que faz o ouro em vossos santuários? 
Quando os olhos se escancaram de admiração ao contemplar 
as relíquias dos santos engastadas no ouro, as bolsas se 
abrem por sua vez para deixar fluir o ouro. Expõe-se a estátua 
de um santo ou de uma santa e julga-se que é muito mais 
santa se for carregada de cores. À guisa de candelabros, 
vêem-se verdadeiras árvores de bronze trabalhadas com uma 

                                                 
30

 Santo Agostinho é sem dúvida o maior pai da Igreja e d isputa com São Tomás de Aquino o primeiro 

posto entre os teólogos da Igreja Católica. Agostinho nasceu em Tagaste (África), em 13 de novembro de 

354, no seio de uma família de poucos recursos. Seu pai, Patrício, era membro da cúria municipal. Sua 

mãe, Santa Mônica, era cristã fervorosa e exerceu sobre ele influência decisiva , Agostinho morreu em 28 

de agosto de 430 (Cf. MARÍN, 2002, p. 101-104). 
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arte admirável que deslumbram não tanto pelo brilho das 
pedrarias, mas por aquele dos círios de que são carregadas.  

 

E mais adiante Riché (1991, p. 34) apresenta o contraste que faz São 

Bernardo em seu favor, ao afirmar “tu desejas ver – então, ouve antes. A 

audição representa um degrau para a visão. Por isso, ouve e inclina o teu 

ouvido para que, pela obediência do ouvido, chegues à glória da visão”.  

Dessa afirmação depreende-se que para São Bernardo de Claraval, a 

busca espiritual e a contemplação exigem a mortificação da carne, dos 

sentidos propriamente dito, por isso há uma condenação enfática para as 

coisas supérfluas, para as riquezas e para as ornamentações nas Igrejas. 

As críticas de São Bernardo de Claraval não se restringem apenas às 

Igrejas. Ele critica, também, toda a ostentação que há nos claustros, lugar de 

leitura, meditação, recolhimento e comunhão íntima do monge com Deus.  

A insatisfação de São Bernardo de Claraval diante do que está 

acontecendo dentro dos mosteiros fica evidente nesta citação apresentada por 

Santos (2001, p. 134). 

 

Por que estão nos claustros dos monges esses grous e lebres, 
gamos e cervos, pegas e corvos? Esses não são os 
instrumentos dos Antão e dos Macário, mas o divertimento de 
mulheres. Nada disso é conforme à pobreza monástica e só 
serve para distrair os olhos curiosos. Se alguém, preferindo a 
pobreza do Cristo Jesus a todos os prazeres dos olhos, quis 
manter-se nos limites do necessário, e se, em lugar desses 
edifícios de dimensões vãs e supérfluas, escolheu essas 
pequenas construções de pobres religiosos, se, quando entra 
em um oratório feito de pedras grosseiras não encontra aí nem 
esculturas, nem pinturas, nem tapetes sob um piso de 
mármore, nem paredes ornadas de púrpura, decoradas com 
cenas históricas e de batalhas ou mesmo das Sagradas 
Escrituras, se o brilho das luzes não o encanta, assim como o 
esplendor dos metais dos objetos de culto, se, ao contrário, 
tudo o que vê lhe parece pobre e se queixa de estar banido do 
paraíso e mergulhado no horror de um cárcere sombrio, de 
onde lhe vem essa tristeza de alma? De onde lhe vem esse 
sofrimento? Se tivesse, pergunto-vos, aprendido com o Senhor 
Jesus a ser doce e humilde de coração e a contemplar, como 
diz o Apóstolo “não as coisas visíveis, mas as invisíveis”, pois 
as visíveis são passageiras enquanto as invisíveis são eternas. 
Se tivesse colocado sua alma sob o jugo do amor de Deus, ali 
onde interiormente o doce mestre faz provar toda sua doçura, 
pergunto-vos, continuaria a apegar-se a essas miseráveis 
belezas exteriores. 
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“A arte cisterciense na realidade se caracterizou por uma tendência de 

austeridade, de sobriedade, evitando a superficialidade na decoração, sem cair 

na iconoclastia em relação à presença de imagens nas igrejas” 

(MONTENEGRO, 2001, p. 43). 

O grande objetivo de São Bernardo de Claraval é fazer com que a sua 

Igreja viva conforme as Sagradas Escrituras e, por isso, procura resgatar os 

princípios de simplicidade da Igreja do primeiro século. Assim, ele ressalta a 

humildade condenando inclusive o princípio de propriedade eclesiástica. 

Para São Bernardo de Claraval a castidade, a humildade e a caridade 

devem ser as marcas distintivas da vida piedosa de todos os clérigos 

indistintamente; por isso demonstra, de maneira enfática, a sua inquietação 

diante do luxo e da ostentação nos palácios dos bispos, denunciando-os 

conforme Riché (1991, p. 51), nestes termos: 

 

Vós me fechareis a boca, dizendo que não cabe a um monge 
julgar os bispos. Praza a Deus que vós me fecheis também os 
olhos, para que eu não possa ver o que vós me proibis que eu 
condene. Quando, porém, eu me calasse, os pobres, os 
desnudos, os famintos se levantariam para gritar: Dizei-me, 
pontífices, que faz o ouro nos freios dos vossos cavalos? 
Enquanto nós padecemos miseravelmente frio e fome, por que 
tantas roupas de reservas estendidas nas vossas perchas ou 
dobradas em vossos guarda-roupas? Nós somos os vossos 
irmãos e é da porção de vossos irmãos que vós olhais assim 
com avidez. Tudo o que se acrescente às vossas vaidades é 
um delito cometido contra as nossas necessidades. 

 

Ainda nas pegadas de Riché (1991, p. 58), incansável e convicto sobre 

o ideal de humildade e simplicidade na vida monástica, São Bernardo escreve 

uma carta ao Papa Eugênio III, recomendando-lhe deixar o luxo e a ostentação 

para viver uma vida simples: 

 

Se alguém reparasse na pompa que te cerca, julgar-te-ia antes 
sucessor de Constantino ao invés do sucessor de são Pedro. 
Contempla-te com um olhar desnudo na tua primeira nudez, 
pois tu nasceste nu das entranhas de tua mãe. Porventura 
nasceste já com a tiara na cabeça, cheia de jóias, brilhantes, 
cintilando sob a seda, coroado de plumas ou com metais 
preciosos formando uma constelação? Afasta todos esses 
ornamentos, dissipa-os como as efêmeras nuvens negras 
matutinas. Então não verás mais que um homem nu, pobre, 
infeliz, lastimável, um homem nascido da mulher e, portanto, 
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herdeiro do pecado, destinado a uma vida breve e, por 
conseguinte, no medo. 

 

São Bernardo de Claraval deseja que o Papa Eugênio III tenha plena 

consciência da efemeridade da vida e da sua condição de homem herdeiro do 

pecado adâmico, e, por isso mesmo, deve se empenhar, com toda sua força, 

para viver uma vida de humildade e de simplicidade, zelando pela pureza da 

Igreja, usando do poder papal para manter a hierarquia da mesma.  

 

 

2.2.5 Consciência do dever eclesiástico: a defesa da fé 

cristã 
 

 

Atento a tudo ao que acontece a sua volta e com uma sensibilidade 

apurada, não é difícil para São Bernardo de Claraval perceber que as suas 

constantes saídas podem levar muitas pessoas a interpretar erroneamente a 

sua vocação, “pois um dos princípios da regra beneditina é a estabilidade, que 

obriga o monge a permanecer a vida inteira no mosteiro onde se acha” 

(RICHÉ, 1991, p. 21-22). 

Por força da situação, as suas múltiplas atividades fazem que São 

Bernardo de Claraval passe a maior parte do tempo longe do mosteiro em 

viagem pela Europa, mas sem que se descuide das questões que envolvem a 

abadia de Claraval bem como a vida espiritual dos seus filhos. 

Quanto às constantes saídas de São Bernardo de Claraval do 

mosteiro, Montenegro (2001, p. 18) esclarece que: 

 

Sem deixar em nenhum momento de ser essencialmente um 
monge contemplativo e um místico, São Bernardo dificilmente 
pode ocultar-se das solicitações que, de forma quase contínua, 
lhe faziam muitas pessoas, vendo-se obrigado, com bastante 
freqüência, a sair de seu querido mosteiro para atender a 
necessidade da Igreja de seu tempo.  

 

Consciente dessa incômoda verdade, São Bernardo de Claraval cunha 

a seguinte frase a respeito de si mesmo: “sou a quimera do meu século, pois 
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não vivo como clérigo nem como leigo. Levo o hábito de monge, porém faz 

tempo que abandonei esse gênero de vida” (Carta 250).  

Porém, quando o assunto em discussão tem alguma coisa a ver com a 

causa de Deus ou da Igreja, São Bernardo de Claraval está presente com um 

conselho e com uma ação. Com propriedade faz esta afirmação: “não sou tão 

importante para ter assuntos em Roma, porém não considero alheio a mim 

mesmo quando se relaciona com Deus” (Carta 20). 

Não é difíci l perceber que São Bernardo de Claraval ocupa-se com 

vários assuntos de interesse da Igreja. Ciente do seu dever de defender a fé 

cristã e manter a paz da santa Igreja, ele critica todos aqueles que dão mais 

créditos para a cultura e para a razão do que para a teologia, por isso contesta: 

“seja a sabedoria de Cristo a tua maior doçura, para que não te arraste nem a 

glória do mundo nem os prazeres da carne” (Sermão sobre o Cântico 20.4). 

Montenegro (2001, p. 17), ao tratar do prestígio e do envolvimento de 

São Bernardo de Claraval nas questões que envolvem a fé cristã e a defesa da 

mesma, afirma: 

 

São Bernardo foi ganhando uma fama cada vez maior, graças 
ao seu impulso vital e sua profundidade espiritual, rapidamente 
foi chamado por laicos e eclesiásticos como mediador e 
pacificador em conflitos, conselheiro em determinados 
assuntos, defensor da fé diante dos hereges. 

 

No final do século 11, as escolas de filosofia e teologia, dominadas 

pela paixão da discussão e por um espírito de independência, tornaram-se uma 

verdadeira arena pública, provocando questionamentos políticos e religiosos. 

Essa exaltação da razão humana e do racionalismo acha um ardente e 

poderoso partidário em Pedro Abelardo “um dos dialéticos mais celebres do 

seu tempo” (YÁÑEZ, 2001, p. 48). 

São Bernardo “atacou Abelardo por julgar que, em seu método 

dialético, existia perigosa tendência destruidora da fé cristã” (DREHER, 1994, 

p. 80). Diferentemente de Abelardo31, o abade de Claraval ensina: “esta é 

                                                 
31 Pedro Abelardo (1079-1142) filósofo e teólogo escolástico. Nasceu em Le Pallet, perto de Nantes, 

França. Apaixonado pela filosofia estudou lógica entre 1094 e 1106, em Loches, Paris. Lecionou dialética 

em Melum, Corbiel e Paris. Escreveu o Sic et Non, que é uma coletânea de textos tirados dos Pais da 

Igreja (Cf. GONZALEZ, Uma História do Pensamento Cristão , Vol. II, p. 161-163). 
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minha filosofia mais sutil e mais profunda: conhecer a Jesus, e este crucificado” 

(Sermão sobre o Cântico 43.3). 

Em sua obra Unidade e a Trindade divinas, Pedro Abelardo pretende 

aplicar os recursos da dialética para as questões da fé, mas a obra é 

condenada no “concílio de Soissons, em 1121, tamanho era o espanto que 

esse método ousado causava” (RICHÉ, 1991, p. 53). O próprio Abelardo, em 

público, lança o seu livro no fogo “por ordem do concílio” (BARHTELET, 2001, 

p. 127), mas em 1139, ele defende novos erros. 

Informado por Guilherme de Saint-Thierry, São Bernardo de Claraval 

escreve para Pedro Abelardo, que responde de forma ofensiva, pedindo uma 

discussão pública para se defender. São Bernardo o denuncia ao papa 

Inocêncio II, que convoca um concílio geral para “02/06/1140” (YÁÑEZ, 2001, 

p. 49), em Sens. 

São Bernardo de Claraval empreende todos os recursos e meios de 

que dispõe para vencer o debate, refuta os erros que detecta nos ensinos do 

seu oponente com clareza e força de lógica de tal forma que Abelardo não 

pode lhe dar qualquer resposta, sendo obrigado, depois de condenado, a se 

retirar. 

Em uma carta 193, ao cardeal Ivo, São Bernardo de Claraval não 

economiza palavra duras e sem cerimônia afirma ser indigno que Pedro 

Abelardo receba ou tenha qualquer tipo de proteção na Cúria romana, 

demonstrando com isso toda a sua aversão aos pensamentos heréticos.  

 

O mestre Pedro Abelardo é um monge sem regra, prelado sem 
cargo pastoral que não observa a disciplina nem se submete a 
norma alguma. É um homem contraditório: em seu interior é um 
Herodes e por fora é outro João; é a pura ambigüidade, e de 
monge só tem o nome e o hábito. Há ainda outra coisa que não 
posso calar, e que muito importa a todos os que amam a 
Cristo: Abelardo prega abertamente a iniqüidade, corrompe a 
integridade da fé e ofende a pureza da Igreja. Ele ultrapassa os 
limites postos por nossos pais na fé. Ao discutir e escrever 
sobre a doutrina cristã, modifica, acrescenta ou tira, de acordo 
com sua vontade. Em seus livros e demais escritos, não passa 
de um fabricador de mentiras e inventor de doutrinas 
deletérias. Em suma, é um herético, menos por seus erros do 
que pela maneira insólita com que os defende. Além disso, é 
um homem que quer ser mais do que é. E que, com suas 
palavras capciosas, arruína a força da doutrina de Cristo. De 
tudo o que há no céu e na terra, não ignora nada, a não ser a si 
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mesmo. Foi condenado em Sens, ele e a sua obra, na 
presença do legado da Igreja de Roma. Mas, como se não lhe 
bastasse essa condenação, age no sentido de provocar uma 
outra, e seu novo erro é bem mais grave do que o primeiro. 
Apesar de tudo isso, esse homem continua tranqüilo, baseado 
no fato de ter tido por discípulos clérigos que hoje pertencem à 
cúria romana. Por isso, toma, como defensores de seus erros 
passados e presentes, aquelas mesmas pessoas cujo 
julgamento deveria temer. 

 

Por conta desse episódio com Pedro Abelardo, as opiniões a respeito 

da competência intelectual de São Bernardo de Claraval se dividem, há 

aqueles que afirmam que ele é “rude, sem cultura e inimigo da atividade 

intelectual [...] e outros reconhecem seus dons para o estudo e o saber, porém 

o apresentam como incapaz de compreender os valores da Dialética e da 

Filosofia em geral” (MONTENEGRO, 2001, p. 25). 

O papa Inocêncio II confirma o julgamento do concílio, Abelardo 

submete-se sem resistência a essa decisão, e se retira para o mosteiro de 

Cluny, onde vive sob a autoridade de Pedro, o Venerável. Pedro Abelardo 

“morreu dois anos depois, porém antes se reconciliou com São Bernardo” 

(RICHÉ, 1991, p. 57). 

E mais adiante Riché (1991, p. 8-9) acrescenta: 

 

Agora é o abade de Claraval que fecha os olhos e os monges 
fazem os preparativos para enterrá-lo solenemente. [...] No 
silêncio da sua cela, enquanto ribomba a salva de artilharia, 
Godofredo de Auxerre relembra o destino fabuloso de 
Bernardo de Claraval, aquele que, na sucessão dos tempos, 
se tornaria São Bernardo. 

 

Em 20 de agosto de 1153, com sessenta e três anos de idade, São 

Bernardo de Claraval entrega sua alma a Deus, na abadia de Claraval, cercado 

de amigos e monges. “A notícia desse triste evento se espalha primeiro no 

mosteiro, depois aos poucos em todas as 67 abadias fundadas pelo abade e 

nas 98 filiais dessas abadias” (RICHÉ, 1991, p. 5).  
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2.2.6 O reconhecimento do seu trabalho: títulos 

merecidos 
 

 

Antes de tratar da sua teologia de São Bernardo de Claraval, julga-se 

pertinente apresentar alguns títulos que ele recebe em razão do seu trabalho 

ao longo dos anos. 

Em janeiro de 1174, vinte e um anos após a sua morte, o papa 

Alexandre III inclui solenemente São Bernardo no catálogo dos santos, e ao 

mesmo tempo publica a missa e o ofício para a nova festa, celebrada em 20 de 

agosto, dia e mês da sua morte. Em 1508, é chamado pela primeira vez de 

Doutor Melífluo32, por Teófilo Reynauld. Recebe também o título de Doutor da 

Igreja, pelo papa Inocêncio III, e por comum consentimento é chamado de 

último Pai da Igreja (PASCUAL, 1983, p. 157-160, in: Introducción general y 

Tratados (1º)). 

Portanto, de acordo com todas as informações apresentadas, pode-se 

afirmar que São Bernardo de Claraval tem uma vida intensa e comprometida 

com a sua fé. 

 

 

2.3 A Teologia de São Bernardo de Claraval 
 

 

Preliminarmente se faz necessário esclarecer que São Bernardo de 

Claraval não tem a preocupação de sistematizar a sua teologia quando ensina, 

por exemplo, sobre: cristologia, eclesiologia, soteriologia ou qualquer outra 

doutrina dogmática, embora isso não signifique que ele escreva os seus 

pensamentos de forma desordenada; mas que trata de cada um dos assuntos 

à medida que são apresentados e faz isso com coerência, profundidade e 

solidez, objetivando sempre saciar a sede dos seus discípulos e ouvintes, 

“porque não me preocupa tanto desenvolver o comentário dos textos como 

                                                 
32

 São Bernardo não é um autor de doçuras, mas é alguém que como as abelhas, sabe extrair paciente e 

laboriosamente o mel das Sagradas Escrituras, abordada não com os métodos da exegese moderna, mas 

na linha da tradição patrística dos quatro sentidos, literal, moral, alegórico e anagógico ou referente à 

consumação escatológica (Cf. SANTOS, 2001, p. 102).  
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chegar aos corações. Saibam que meu dever é tirar água do poço e dar-lhes 

de beber” (Sermão sobre o Cântico 16.1). 

Outro assunto que requer esclarecimento é que a reflexão teológica de 

São Bernardo de Claraval deve ser estudada sob o contexto da vida espiritual 

monástica do século 12. Assim essa reflexão é endereçada primeiramente aos 

seus monges, mas obviamente nada impede que seja aplicada, com proveito, 

também para as outras pessoas, pois São Bernardo de Claraval as expõe de 

forma clara e simples. 

Não se deve esquecer que São Bernardo de Claraval tem formação 

tradicional monástica e, como não poderia deixar de ser, conhece o modelo de 

hermenêutica da sua época, a Quadriga, ou seja, os quatro sentidos das 

Escrituras: 1) o literal ou histórico no qual os textos são entendidos pelo seu 

sentido evidente; 2) o alegórico ou cristológico que consiste em estudar as 

passagens que apresentam obscuridade ou dificuldade de compreensão 

doutrinária e interpretá-las espiritualmente; 3) o tropológico ou moral que 

pretende determinar o comportamento dos cristãos sob uma orientação e 

interpretação ética; 4) o anagógico ou escatológico que tem o objetivo de 

apontar o cumprimento das promessas divinas na vida da Igreja, por isso o 

cristão deve acreditar piamente nas coisas vindouras. 

O divisor de águas que se estabelece nessas interpretações é a 

diferença entre os sentidos literal e espiritual, todavia além das dedicadas 

horas de estudo, adoração, reverência, temor, piedade e santidade requerida 

para um expositor das Sagradas Escrituras, São Bernardo de Claraval, para 

fazer a sua explanação bíblica, usa predominantemente como recurso 

homilético o sentido alegórico, “como pode ser encontrado no livro Sermão 

sobre Cântico dos Cânticos” (McGRATH, 2005, p. 214). 

Apresentar-se-á uma visão panorâmica do pensamento teológico de 

São Bernardo de Claraval, pois se reconhece a dificuldade em tratar da sua 

teologia “seja porque sua obra é muito vasta, seja também porque suas ideias 

não foram apresentadas de forma sistemática e articuladas, devendo ser 

colhidas ao longo dos seus escritos” (SANTOS, 2001, p. 102). 

Com esses pressupostos esclarecidos, para fundamentar e discorrer a 

respeito do pensamento teológico de São Bernardo de Claraval utilizar-se-á as 

seguintes obras: “Sermões sobre Cântico dos Cânticos”, “Cartas” e 
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“Introducción general y Tratados”, acredita-se encontrar nelas o material 

necessário para compreender a teologia bernardiana tanto no que diz respeito 

ao amor de Deus – que se materializou na encarnação de seu Filho Jesus 

Cristo – quanto no seu desejo de salvar o homem caído, mas criado a sua 

imagem e semelhança, pois “o homem, criatura de Deus, é um ser que Deus 

tem dado uma dignidade e uma nobreza que o faz superior aos animais” 

(MONTENEGRO, 2001, p. 59). 

 

 

2.3.1 A encarnação de Cristo: um ato de amor 
 

 

O fato de Jesus Cristo ter assumido a natureza humana é, para São 

Bernardo de Claraval, a maior manifestação de amor que Deus poderia 

demonstrar para a humanidade corrompida por conta da sua natureza 

adâmica. 

A encarnação do Filho de Deus é entendida pelo monge cisterciense 

como um ato amoroso que parte do próprio Deus para o bem da raça humana, 

pois “se ele não tivesse me amado com ternura, não teria me buscado sua 

majestade em meu cárcere” (Sermão sobre o Cântico 20.2), e também porque 

Deus quer ser amado espiritualmente pelo homem, já que “ofereceu carne aos 

que saboreiam a carne, para que aprendam a gostar do espírito” (Sermão 

sobre o Cântico 6.1). 

São Bernardo de Claraval explica a sua compreensão a respeito da 

encarnação de Jesus Cristo, de forma simples e contundente, nestes termos: 

 

Quanto a mim, creio que a principal razão pela qual o Deus 
invisível quis ser visto na carne e ser homem entre os homens, 
foi antes de tudo atrair ao amor salutar de sua própria carne 
todas as afeições dos homens carnais que só podem amar 
dessa maneira e, desta forma, conduzi-los gradualmente ao 
amor espiritual (Sermão sobre o Cântico 20.6). 

 

Nessas palavras proferidas por São Bernardo de Claraval, é possível 

perceber a referência feita a, pelo menos, dois personagens da Bíblia. A 
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primeira é ao profeta Jeremias33 que, ao falar do amor de Deus para Israel, 

afirma: “de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te 

amei; por isso, com benignidade te atraí” (Jeremias 31.3); a segunda referência 

é ao Apóstolo João34, que escreve em seu evangelho: “Porque Deus amou ao 

mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele 

crê não pereça, mas tenha a vida eterna” (João 3.16) . 

Deus quer se relacionar com o seu povo, e Jesus Cristo é o caminho 

apontado para o reencontro da criatura com o seu Criador. Conforme o registro 

do apóstolo João, Jesus Cristo afirma: “Eu sou o caminho, e a verdade, e a 

vida; ninguém vem ao Pai senão por mim” (João 14.6).  

Assim, São Bernardo de Claraval desenvolve sua teologia baseada no 

amor de Deus, o qual perpassa toda a sua obra, mas é no livro Cântico dos 

Cânticos, que ele encontra a sua maior fonte de inspiração para apresentar o 

amor de Deus aos homens; embora, reconheça que estudar esse livro não é 

tarefa simples: 

 

[...] Salomão nos oferece um pão magnífico e muito saboroso 
por certo: refiro-me ao livro de Cântico dos Cânticos. É indigno 
que o impuro se intrometa nessa leitura santa. [...] Como a luz 
invade inutilmente os olhos cegos ou fechados, assim o 
homem animalizado não percebe o que compete ao espírito 
de Deus. [...] Concluímos, pois que se trata de uma obra 
composta não por pura engenhosidade humana, mas pela arte 
do Espírito Santo, de modo que é difícil compreendê-la, porém 
é um prazer analisá-la. [...] Finalmente é incapaz de cantá-la 
ou escutá-la uma alma imatura, neófita, recém convertida do 
mundo. É para um espírito avançado já em sua formação que, 
com a ajuda de Deus tem crescido em seus progressos até 
chegar à idade perfeita (Sermão sobre o Cântico 1.1). 

 

Para São Bernardo de Claraval, aquele que desejar estudar o livro 

Cântico dos Cânticos deve saber que está diante de delicioso banquete, mas 

para saboreá-lo é preciso que homem tenha alcançado certo grau de 

                                                 
33

 Em meados do século 7º antes de Cristo, provavelmente entre os anos de 650 e 645, nasceu no seio de 

uma família sacerdotal de Anatote, pequeno lugar próximo a Jerusalém, o menino que, mais tarde, seria 

conhecido como o profeta Jeremias (Cf. Bíb lia de Estudo Almeida, 1999, p. 788).  
34

 O autor deste Evangelho foi, provavelmente, um judeu. Ele exibe um profundo conhecimento dos 

costumes, festas e crenças judaicas. A tradição da Igreja primit iva, tal como os textos de Irineu no século 

2º, atribui este Evangelho de forma constante e explícita ao apóstolo João (Cf. Bíblia de Estudo de 

Genebra, 1999, p. 1226). 
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crescimento espiritual, ou seja, ele não pode ser um iniciante nos estudos das 

Sagradas Escrituras. 

 

 

2.3.2 A aproximação ao Criador: uma vontade divina 
 

 

Em linhas gerais, na Idade Média, em relação à teologia, a ideia 

predominante é a compreensão de um Deus absoluto ou como alguns teólogos 

preferem chamar: Teocentrismo, isto é, Deus está no centro de todas as 

coisas, inclusive na vida do homem, mas, como se aproximar desse ser 

transcendente e absoluto? Como resolver a questão imperativa da distância 

entre o Criador e a criatura? Como entender o relacionamento do Ser infinito 

com o finito? 

Numa época em que se preza pela elaboração de regras e severas 

disciplinas, como meio de alcançar a salvação e agradar a Deus, São Bernardo 

de Claraval ensina uma aproximação ao Criador de forma mais pessoal, mais 

mística. “Esse grande homem de ação e extraordinário condutor de homens, 

em que se encarna o gênio religioso da sua época inteira, é um dos fundadores 

da mística medieval” (GILSON, 1998, p. 362). 

As Escrituras afirmam que “quando ouviram a voz do Senhor Deus, 

que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do 

Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim” (Gênesis 

3.8). 

Por isso, o ponto capital para São Bernardo de Claraval desenvolver a 

sua teologia é o pecado original, pois em decorrência da queda, cria-se uma 

distância, dificultando a volta da comunhão entre a criatura e o seu Criador, 

entretanto ele acredita que Deus deseja que o homem se aproxime e mantenha 

comunhão com Ele. 

Para que essa aproximação aconteça, o abade apresenta dois 

princípios básicos fundamentais: a vontade de Deus e a vontade do homem. 

Quanto à vontade de Deus, o abade declara: “ela quer nos atrair por amor, não 

por temor” (Sermão sobre o Cântico 7.3), diante dessa verdade, afirma: “a 

vontade humana há de corresponder a esse amor, amando a Deus sem 
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medida porque o objeto do nosso amor é ele mesmo, um ser imenso e infinito” 

(Libro sobre el amor a Dios, 15); e, em outro lugar, acrescenta: “devo amá-lo 

com todo meu ser: graças a ele existo, vivo e saboreio as coisas. Minha 

ingratidão seria algo indigno” (Sermão sobre o Cântico 20.1). 

São Bernardo de Claraval, em seu Sermão 84.1, expressa o privilégio e 

a alegria dessa busca constante ao Criador e o bem que ela causa para a 

alma: 

 

É um grande bem buscar a Deus, eu não conheço outro 
semelhante para a alma. Este é o primeiro dom que se recebe 
e o último em consegui-lo plenamente. Creio que nem ainda 
quando o encontrarmos deixaremos de buscá-lo. O feliz 
encontro não extingue os santos desejos: os prolonga. 
Transbordará de alegria, porém não se esgota o desejo da 
busca. 

 

Essa busca é impossível para o homem caído e afastado da presença 

do seu Criador por conta do pecado. O homem é incapaz de buscar a Deus por 

sua própria vontade. Por isso, São Bernardo de Claraval faz estes 

questionamentos: “homem quer retornar? Se tudo depende da vontade, por 

que pedes auxílio? Por que mendigas o que tens em abundância”? (Sermão 

sobre o Cântico 84.3). 

São Bernardo de Claraval reconhece que o homem depende 

totalmente da ação graciosa de Deus, o qual é rico em misericórdia. 

Reconhece, também, que é Deus quem oferece essa possibilidade de busca 

ao pecador, tomando a iniciativa salvadora de ir ao seu encontro:  

 

É rico para todos os que o invocam, porém sua maior riqueza 
é ele mesmo [...] O maravilhoso é que ninguém pode buscar-te 
sem haver te encontrado antes. Queres ser achado para que 
te busquemos, e ser buscado para que te encontremos. 
Podemos buscar-te e encontrar-te, mas não nos adiantamos a 
ti (Libro sobre el amor a Dios, 7.22). 

 

A verdade bíblica registrada em 1 João 4.8 que ensina: “Deus é amor” 

parece estar, absolutamente, clara na mente de São Bernardo de Claraval. 

Essa busca não pode ser realizada verdadeiramente se a sua base não estiver 

alicerçada no amor a Deus. Para o monge cisterciense, o fundamental nesse 



110 

 

relacionamento de busca-procura entre Deus e o homem, é que Deus ama o 

homem desde a eternidade, ou seja, o ama com amor infinito “amou a quem 

ainda não existia” (Sermão sobre o Cântico 20.2). 

 

 

2.3.3 Compreendendo o amor de Deus 
 

 

Como não amar aquele que nos cria e nos salva? Essa é a grande 

questão para São Bernardo de Claraval. Ele reconhece que toda a sua 

existência está em Deus, ao afirmar: 

 

Em sua primeira obra me deu meu próprio ser, na segunda o 
seu. [...] Que posso oferecer a Deus por Deus mesmo? Ainda 
que me ofereça mil vezes, que sou eu comparado a Ele? (Libro 
sobre el amor a Dios, 15). 

 

Deus deve ser amado sem medida, já que Ele ama o homem de uma 

maneira que supera toda a compreensão humana, derramando sobre a criatura 

a sua infinita misericórdia. 

Assim, São Bernardo de Claraval reconhece, por um lado, a sua 

limitação em amar a Deus; por outro, a misericórdia do Senhor sobre a sua 

vida, por isso confessa: “não posso amar como devo nem me obriga a mais do 

que posso” (Libro sobre el amor a Dios, 16). 

Com essas questões bem definidas em sua mente, São Bernardo de 

Claraval, em seu livro Introducción general y Tratados, desenvolve o tema: por 

que se deve amar a Deus? Conforme seu entendimento: “há pelo menos duas 

razões claras para se amar a Deus; a primeira porque não há nada mais justo; 

a outra, porque nada se pode amar com mais proveito” (Libro sobre el amor a 

Dios, 1). 

É a partir dessa compreensão que o abade de Claraval propõe quatro 

graus do amor para o homem chegar à perfeição, pois “muito merece de nós 

quem se nos deu sem que o merecêssemos (Libro sobre el amor a Dios, 1).  

Apresenta-se, agora, uma síntese dos quatro graus do amor, conforme 

entende São Bernardo de Claraval. 
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2.3.3.1 O homem se ama por si mesmo 
 

 

Como a natureza é tão frágil e enferma, a própria necessidade o 

impulsiona a amar-se a si mesmo em primeiro lugar. É o amor carnal, pelo qual 

o homem ama a si mesmo antes que qualquer outra coisa. Esse amor não se 

intima com nenhum preceito: é nato. Quem aborrece a sua própria carne? Para 

que o amor ao próximo seja perfeito, é necessário que nasça de Deus e que 

ele seja a sua causa. De outra sorte, como poderá amar sinceramente ao 

próximo quem não ama a Deus. Convém, pois, amar a Deus primeiramente, 

para amar ao próximo nele. 

 

 

2.3.3.2 O homem ama a Deus por si mesmo 
 

 

O homem carnal, que só sabe amar a si mesmo começa também a 

amar a Deus por seu próprio interesse: experimenta com frequência que Nele 

pode tudo o que é bom e sem Ele nada pode. É uma grande prudência 

compreender o que se pode por si mesmo, e o que se pode com a ajuda de 

Deus e tratar de não ofender ao que te mantém íntegro. Quando as tribulações 

são numerosas, recorre-se sem cessar a Deus e Dele recebe-se a salvação. 

Como comove essa graça salvadora o peito e o coração mais duro a fazer que 

o homem ame a Deus, agora não apenas por si mesmo, mas também por Ele? 

 

 

2.3.3.3 O homem ama a Deus por Ele mesmo 
 

 

A contínua dificuldade obriga o homem a recorrer a Deus com súplicas 

incessantes. Esse costume cria uma satisfação. E a satisfação permite 

experimentar quão suave é o Senhor Deus. Desse modo, a experiência de sua 

bondade, muito mais do que o próprio interesse, o impulsiona a amar 

sinceramente a Deus. Diga a sua carne: agora não amo a Deus por tuas 
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necessidades, mas porque eu mesmo tenho provado e sei quão doce é o 

Senhor. 

A carne fala, de certa maneira, por meio de suas necessidades e 

confessa cheia de gozo os favores que experimenta em si mesma. Quem 

assim se sente afetado, cumpre sem dificuldade o preceito de amar o próximo. 

Ama a Deus de verdade e, em consequência, tudo o que é de Deus. 

Ama com pureza e não lhe pesa cumprir um mandamento puro, porque 

a obediência do amor purifica o coração. É puro porque não é apenas de 

palavras, mas de obras e de verdade. É justo, pois dá tanto como recebe. 

Quem louva o Senhor não porque seja bom para si, mas porque Deus é bom, 

esse ama verdadeiramente a Deus por Deus e não por si. Este é o terceiro 

grau do amor: amar a Deus por Ele mesmo. 

 

 

2.3.3.4 O homem ama a si mesmo por Deus 
 

 

Feliz quem tem merecido chegar até o quarto grau, no qual o homem 

só ama a si mesmo por Deus. Esse amor é um monte elevado, um monte 

excelso. Pode conseguir isso a carne e sangue, o vaso e o barro e a morada 

terrena? Quando experimentará a alma um amor divino tão grande e 

embriagador que, esquecida de si e estimando-se como um cachorro inútil se 

lance sem reservas a Deus e, unindo-se ao Senhor seja um espírito com ele e 

diga: desfalece minha carne e meu coração, Deus de minha vida e minha 

herança para sempre? Feliz e santo quem tem tido semelhante experiência 

nessa vida mortal. Não é possível amar ao Senhor teu Deus de todo o teu 

coração, de toda alma e com todas as tuas forças, enquanto o coração não 

estiver livre dos cuidados do corpo. 

É impossível que a alma se recolha toda em Deus e contemple 

continuamente seu rosto, enquanto viver ocupada e distraída, servindo a esse 

corpo frágil e carregado de misérias. Esse quarto grau de amor não espere a 

alma consegui-lo. Ver-se-á agraciada por ele no corpo espiritual e imortal, no 

corpo íntegro. É uma graça que procede do poder divino e não do esforço 

humano. 
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São Bernardo de Claraval reconhece a impossibilidade humana de 

chegar à perfeição do amor. Ele tem total consciência dessa verdade ao 

declarar: “não se pode amar a Cristo segundo a carne sem o Espírito Santo, 

contudo esse amor não chega à plenitude (Sermão sobre o Cântico 20.7). 

Essa impossibilidade humana não impede São Bernardo de Claraval 

de buscar a Deus com todo o seu entendimento e força; ao contrário, ele se 

empenha em agradar ao Senhor, pois o amor a Deus é a razão de todo o seu 

esforço espiritual. 

 

Só aquele que recebeu, ao menos uma vez, da boca de Cristo 
o beijo espiritual, voltará a desejar essa experiência pessoal e 
a repetirá de boa vontade. Tenho para mim que ninguém pode 
saber o que é isso senão o que recebeu (Sermão sobre o 
Cântico 3.1). 

 

A intenção de vida de São Bernardo de Claraval é buscar e agradar a 

Deus, esforçando-se para desenvolver e viver um ritmo de vida espiritual, 

mística e contemplativa. Ele deseja e ensina a importância dessa experiência 

espiritual com o Senhor Jesus Cristo para todos os monges na sua teologia 

mística: 

 

Se alguém entre vós sente viva essa experiência, sabe que 
assim lhe fala o Espírito, cujas palavras e obras nunca estão 
em desarmonia entre si. Compreende o que ele diz, porque 
sente interiormente (Sermão sobre o Cântico 37.3). 

 

Portanto é seguro afirmar que São Bernardo de Claraval “foi um 

homem de profunda vida interior e isso se reflete em seus textos, chegando a 

várias ocasiões ao êxtase” (MONTENEGRO, 2001, p. 55).  
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2.3.4 A oração: um projeto de vida 
 

 

São Bernardo de Claraval acredita que uma das maneiras de agradar a 

Deus e experimentá-lo é por meio da oração. Ele ensina: 

 

Não posso temer o seu rosto, porque tenho experimentado seu 
amor. Como não sentir o desejo de buscá-lo, se tenho 
experimentado sua clemência e estou persuadido de sua paz? 
(Sermão sobre o Cântico 84.6). 

 

A oração é para São Bernardo de Claraval um ato teológico, um olhar 

de admiração ao mistério divino, um exercício de fé. Ele acredita que é possível 

conversar com Deus e sentir a sua doce presença por meio da ascese 

monástica, isto é, uma vida mística ou de união com o Criador; por isso, afirma: 

“estar junto de Deus é o mesmo que ver a Deus, e isso só se concede aos 

puros de coração, como uma felicidade inigualável” (Sermão sobre o Cântico 

7.7). 

O desejo de buscar a Deus, por meio da oração, é de fundamental 

importância para o crescimento espiritual dos monges. Eles devem dedicar as 

suas vidas a essa busca e isso deve ser feito com base no amor a Deus, já que 

amá-lo gera benefícios incomparáveis para a alma, conforme São Bernardo de 

Claraval explicita: “é um grande bem buscar a Deus, eu não conheço outro 

semelhante para a alma” (Sermão sobre o Cântico 84.1). 

As longas horas dedicadas à Lectio Divina35 – a leitura meditada das 

Escrituras – permite que São Bernardo desenvolva a sua espiritualidade, pois 

“o ritmo do mosteiro cisterciense está organizado em função do encontro 

pessoal do monge com Deus. [...] O desejo de estar unido a Deus em todo 

tempo é precisamente a vida da caridade” (SANTOS, 2001, p. 49).  

O mosteiro, então, é o caminho ideal para o homem buscar a sua 

restauração com Deus. A dinâmica da vida monástica oferece excelentes 

                                                 
35

 O primeiro a utilizar a expressão lectio divina foi Orígenes (c. 185-254), teólogo, que afirmava que 

para ler a Bíblia com proveito era necessário fazê -lo  com atenção, constância e oração. A lectio divina, ou 

leitura espiritual é o método da oração a partir do texto da Sagrada Escritura, sem exclusão de outros 

textos religiosos. Consiste em ler atentamente a Palavra de Deus, passando em seguida à sua meditação, 

contemplação e ao diálogo com o seu Autor. Os monges ocidentais têm na lectio o principal elemento de 

sua espiritualidade, cultivando-a com fidelidade e prioridade. Para mais detalhes q.v. Diálogo com Deus: 

introdução à Lectio Divina, de Garcia M Colombás. São Paulo : Pau lus, 1996.  
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condições para quem deseja estudar a Bíblia. Assim o monge deve cultivar a 

virtude da obediência e da leitura da Palavra de Deus para alcançar o seu 

crescimento espiritual. 

A espiritualidade de São Bernardo de Claraval está fundada em dois 

princípios, a saber: o amor e a simplicidade. Ele apela para a simplicidade das 

Escrituras Sagradas. A sua proposta teológica é “louvar a Deus e orar” (RICHÉ, 

1991, p. 13). 

São Bernardo de Claraval acredita que o homem precisa passar pelo 

processo de purificação para poder restaurar em si a imagem de Deus, e essa 

restauração é uma busca contínua de conformação da vontade humana à 

divina. 

Quanto a essa busca contínua, Santos (2001, p. 116-117) afirma que 

ela é o fio condutor da teologia monástica: 

 

O monge deve percorrer um itinerário que o leva da vontade 
própria, enquanto contrária ao querer de Deus, à vontade 
comum ou comunhão plena com a vontade divina. [...] 
Submetendo-se às práticas monásticas corporais (vigílias, 
jejuns, silêncio, salmodia, trabalho manual) e espirituais, 
sobretudo à obediência, a vontade do monge vai progressiva e 
quase insensivelmente sendo moldada através da renúncia ao 
próprio querer e conformando-se à divina, numa contínua 
doação, pois tudo é vivido na perspectiva da união com Deus. 

 

É, exatamente, nesse processo de conhecimento de si mesmo que 

nasce a humildade, a qual torna o homem desprezível diante dos seus próprios 

olhos, portanto esse conhecimento de si mesmo é para São Bernardo de 

Claraval o princípio da conversão: 

 

Quanto a mim quando olho para mim mesmo, meus olhos 
ficam na tristeza, mas se levanto a cabeça e chamo com o 
olhar a ajuda divina, a amargura de me ver miserável é 
suavizada imediatamente pela alegria de ver a Deus. [...] Não 
é pouca coisa fazer experiência de um Deus que é bom e 
atende à prece, pois é por uma tal experiência que se adquire 
um conhecimento salutar de Deus. O homem começará a se 
ver na necessidade e clamará a Deus e este lhe responderá: 
Eu te livrarei e haverás de louvar-me. É desta forma que o 
conhecimento de si mesmo é um degrau para o conhecimento 
de Deus, e em sua imagem renovada em ti Ele se fará ver de 
forma que, contemplando com segurança a glória do Senhor, 
tu serás transformado nesta mesma imagem de claridade em 
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claridade pelo Espírito do Senhor (Sermão sobre o Cântico 
36.6). 

 

São Bernardo de Claraval prega que, ao reconhecer as suas fraquezas 

e as suas impossibilidades, o homem pode experimentar o grande amor de 

Deus, que se manifesta na encarnação de Jesus Cristo, seu Filho amado. 

 

Buscou-nos na carne, amou-nos no espírito, resgatou-nos 
valorosamente. [...] Quando assume a carne se rebaixa a seu 
nível; evitando toda culpa defendeu sua dignidade; aceitando a 
morte satisfez ao Pai (Sermão sobre o Cântico 20.3). 

 

Na encarnação de Cristo Jesus, São Bernardo de Claraval reconhece a 

graça de Deus para salvar o homem, pois é no Verbo Encarnado que o homem 

pode encontrar a sua única possibilidade de redenção. Ele ensina: 

 

Se o imitas não andarás nas trevas, mas terás a luz da vida. O 
que é a luz da vida senão a verdade? A verdade ilumina a todo 
o homem que vem a este mundo; indica onde está a vida 
verdadeira (Los grados de humildad y soberbia, 1). 

 

Conforme o testemunho de São Bernardo de Claraval a graça de Deus 

é absolutamente necessária para que o homem faça o bem, entretanto ele 

reconhece a distância que há entre o saber e o fazer, ao afirmar:  

 

Um dia falando em público ensinava a ação da graça de Deus 
em mim. Reconheci que ele me predispõe para o bem, me faz 
progredir e me dá esperança de alcançar a perfeição. Um dos 
presentes me perguntou: Que faz você ou que recompensa 
espera se tudo é feito por Deus? O que me aconselha? 
Respondi eu. Ele me contestou: glorifica a Deus que te 
predispõe e viva de tal maneira que não seja ingrato aos 
benefícios recebidos, mas sim digno de recebê-los sem 
cessar. Eu lhe expliquei: o teu conselho é excelente, por que 
não me injeta forças também para cumpri-lo? Porque uma 
coisa é saber o que se deve fazer, e outra muito distinta é 
fazê-lo (La gracia y el libre albedrio 1). 

 

São Bernardo de Claraval não despreza o estudo da Palavra de Deus 

nem os momentos de reclusão para se fortalecer em oração e desenvolver a 

sua espiritualidade e santidade. Ele confia plenamente na existência de Deus, 
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o Criador do céu e da terra, e no seu infinito amor oferecido ao homem caído, 

mas criado a sua imagem e semelhança. 

Para o monge cisterciense a manifestação do amor de Deus 

materializa-se na encarnação do seu Filho Jesus Cristo, revelando o desejo 

reconciliador do Criador com a criatura, pois “nele [Cristo] está Deus 

reconciliando consigo o mundo. Morreu por nossos pecados e ressuscitou para 

devolver-nos a justiça, e justificados pela fé ficaremos em paz com Deus” 

(Sermão sobre o Cântico 2.4). 

Portanto, conclui-se, de modo seguro, que a teologia de São Bernardo 

de Claraval é uma profunda reflexão a respeito das verdades fundamentais da 

fé cristã registrada nas Sagradas Escrituras, e que ele crê na sua salvação e 

ressurreição, ao declarar: “confio totalmente em quem quis, soube e me pode 

salvar. [...] Porque ele pode derrotar a morte, a invasora universal” (Sermão 

sobre o Cântico 20.2). Certamente, a fé de São Bernardo de Claraval está 

depositada no Cristo vivo e vencedor. 

No capítulo primeiro, o objetivo foi discorrer sobre a Análise do 

Discurso de linha francesa. Depois sobre Formação Ideológica e Discursiva; 

Enunciação; Enunciado; Enunciatário. Discorreu-se, também, sobre o conceito 

de ethos em Aristóteles e em alguns teóricos; o conceito de ethos de 

seriedade; de virtude e de competência os quais são traços constitutivos do 

ethos de credibilidade. Discorreu-se, ainda, sobre o ethos e os procedimentos 

enunciativos elocutivo; alocutivo e delocutivo. 

No capítulo segundo, foi apresentado o contexto histórico de São 

Bernardo de Claraval, sua vida e a sua teologia com o propósito de torná-lo 

conhecido do leitor. 

Passa-se, agora, para o terceiro e último capítulo, pretendendo fazer as 

análises dos textos de São Bernardo de Claraval, sob os pressupostos teóricos 

da AD de linha francesa, percebendo a construção do ethos discursivo como 

uma apropriação vocacional. 
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CAPÍTULO 3 

A CONSTRUÇÃO DO ETHOS DISCURSIVO NOS 

TEXTOS DE SÃO BERNARDO DE CLARAVAL: UMA 
APROPRIAÇÃO VOCACIONAL 

 

 

Além da persuasão por argumentos, a 
noção de ethos permite, de fato, refletir 
sobre o processo mais geral da adesão de 

sujeitos a uma certa posição discursiva.  
 

Maingueneau 

 

 

O presente capítulo tem por objetivo analisar, sob a forma de recortes, 

à luz dos pressupostos da AD de linha francesa, os textos de São Bernardo de 

Claraval, as seguintes obras: os sermões 16; 36; 43; 61 e 84, da obra 

“Sermones sobre o Cantar de los Cantares”; a “Carta 247”, endereçada ao 

papa Eugênio III; e, o tratado de Como se deve amar a Deus, extraído do “Libro 

sobre el amor a Dios”, da obra “Introducción general y Tratados”. 

A análise está fundamentada nos pressupostos teóricos da AD de linha 

francesa. Os conceitos teóricos de Charaudeau e Maingueneau constituem as 

bases das análises deste capítulo que abordará: o lugar que o sujeito-

enunciador atribui para si em seu discurso; a construção do ethos discursivo de 

São Bernardo de Claraval: a imagem de si no discurso; a construção do ethos 

de credibilidade; de seriedade; de virtude e de competência em São Bernardo 

de Claraval. 

Pretende-se explicitar que a consciência da vocação se apropria do 

sujeito-enunciador São Bernardo de Claraval na construção do ethos 

discursivo. 

O critério adotado para a seleção do corpus deve-se ao fato de que os 

sermões, a carta e o tratado teológico serem gêneros discursivos inseridos no 

campo discursivo religioso, podendo ser percebida a elaboração de enunciados 

construídos a partir de uma formação discursiva e ideológica cristã , e que 

nesses textos há um “eu”, sujeito-enunciador que atribui um lugar para si em 

seu discurso, construindo uma imagem de si mesmo e em contrapartida há um 
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“tu”, que recebe este discurso, interpretando-o e interagindo com o sujeito-

enunciador. 

 

 

3.1 O lugar que o sujeito-enunciador atribui para si em 
seu discurso 

 

 

Na busca da melhor compreensão de um texto, antes de ele ser 

analisado, é necessário mencionar o seu quadro enunciativo e as condições de 

produção do enunciado para se aproximar da verdade enunciativa desejada 

pelo sujeito-enunciador, pois “enunciar não é somente expressar idéias, é 

também construir e legitimar o quadro de sua enunciação” (MAINGUENEAU, 

2005, p. 93). 

Assim, deve-se lembrar que o sujeito-enunciador São Bernardo de 

Claraval foi um homem religioso que viveu no século 12, um abade dedicado à 

vida monacal e à Regra de São Bento; por isso mesmo, a sua vida e obra 

devem ser vistas sob o contexto da vida espiritual monástica da Idade Média. 

A Idade Média cobre um período histórico longo, suas origens datam 

do final do Império Romano – começo do século 5º, estendendo-se até o 

século 15, que se caracteriza pela expansão e predomínio do Cristianismo. 

Este período de aproximadamente mil anos “que transcorreu entre o fim da 

Antiguidade e o Renascimento” (WOODS JR., 2008, p. 12), também é 

chamado, de modo pejorativo de Idade das Trevas. 

Um dos motivos do uso do termo pejorativo “Idade as Trevas” se dá 

porque o período da Idade Média é compreendido como a época de retrocesso 

do pensamento humano, época marcada pelo domínio da fé cristã que 

obscurece a razão, emperrando o progresso e o avanço do pensamento 

científico, segundo a concepção de alguns pesquisadores. 

Observa-se que o sujeito-enunciador São Bernardo de Claraval tem 

como fundamento principal da sua teologia o conhecimento que o homem deve 

ter de Deus e de si mesmo para alcançar a verdadeira sabedoria e a felicidade, 

e que os textos em análise, especialmente os sermões, são proferidos em um 

mosteiro, tendo originalmente como enunciatários os monges; e que, segundo 
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a compreensão da época, o mosteiro é o lugar propício para o desenvolvimento 

da santidade e da piedade, é o lugar de encontro da criatura com o seu 

Criador. 

Perceber o lugar que o sujeito-enunciador atribui para si em seu 

discurso passa obrigatoriamente pela compreensão da formação discursiva e 

ideológica que se materializam em seu enunciado, pois “o lugar que engendra 

o ethos é o discurso, o logos do orador, e esse lugar se mostra apenas 

mediante escolhas feitas por ele” (AMOSSY, 2008, p. 31).  

De acordo com Fiorin (2005), quando um enunciador comunica alguma 

coisa tem em vista agir no mundo. Ao exercer seu fazer informativo, produz um 

sentido com a finalidade de persuadir o outro. Deseja que o enunciatário creia 

no que ele diz, faça alguma coisa, mude de comportamento ou de opinião. Ao 

comunicar, age no sentido de fazer-fazer. Entretanto, mesmo que não pretenda 

que o destinatário aja, ao fazê-lo saber alguma coisa, realiza uma ação, pois 

torna o outro detentor de certo saber.  

Assim, pelo enunciado construído na formação discursiva o sujeito-

enunciador se deixa perceber em seu discurso, revelando a sua ideologia e a 

sua visão de mundo. Ele revela, também, que aceita as relações contratuais do 

grupo social no qual está inserido, concordando com as suas representações e 

práticas de linguagem, organizando e enunciados os seus discursos. 

Charaudeau (2009) afirma que entre os modos de organização do 

discurso, o modo enunciativo evidencia como o sujeito-enunciador se apropria 

da língua para organizar o seu discurso, e que são três as funções do modo 

enunciativo: 1) ato elocutivo revela o ponto de vista do sujeito-enunciador – 

relação direta entre o sujeito-enunciador e o que é dito; 2) ato alocutivo 

estabelece uma relação de influencia entre o sujeito-enunciador e o 

enunciatário; 3) ato delocutivo testemunha a fala de uma terceira pessoa. 

Ainda, segundo o autor o sujeito-enunciador combina a enunciação elocutiva e 

alocutiva para ganhar a confiança de seus enunciatários. 

Assim, com base nos pressupostos teóricos de Charaudeau, quanto ao 

modo de organização do discurso, transcreve-se o recorte do Sermão sobre o 

Cântico 61.3 que será dividido em três sub-recortes para facilitar a sua 
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análise36, objetivando perceber o lugar que o sujeito-enunciador São Bernardo 

de Claraval atribui para si em seu discurso.  

 

“Falando com franqueza, onde há verdadeiro 

repouso e firme segurança para os enfermos e os fracos, senão nas chagas do 

Salvador? Eu tão mais seguro habito ali, quanto mais poderoso é para me 

salvar. O mundo clama, o corpo me oprime, o Diabo me assedia. Eu não caio, 

porque me firmo sobre a rocha firme. Se cometo algum pecado grave, minha 

consciência se turva, porém não ficará confusa porque me lembrarei das 

chagas do Senhor”. 

 

Passa-se, para a análise do primeiro sub-recorte do Sermão sobre o 

Cântico 61.3: 

 

“Falando com franqueza, onde há verdadeiro 

repouso e firme segurança para os enfermos e fracos, senão nas chagas do 

Salvador”? 

 

No enunciado: “falando com franqueza, onde há verdadeiro 

repouso e firme segurança para os enfermos e fracos, senão nas chagas 

do Salvador”, o sujeito-enunciador afirma que é por causa do sofrimento, da 

dor, das chagas que este “Salvador” traz em seu próprio corpo que ele se 

torna habilitado a oferecer verdadeiro repouso para os enfermos e fracos.  

Estrategicamente, de forma imperativa, na sequência enunciativa, o 

sujeito-enunciador recorre à seguinte pergunta retórica: “onde há verdadeiro 

repouso e firme segurança para os enfermos e fracos, senão nas chagas 

do Salvador”? 

Com esse procedimento, observa-se que o sujeito-enunciador tem a 

pretensão de ativar a memória dos seus enunciatários para um fato ocorrido no 

passado, isto é, que o sofrimento de alguém, nesse caso Jesus Cristo, 

expresso nestes termos: “nas chagas do Salvador”, tem implicações reais no 

presente, podendo oferecer agora o “verdadeiro repouso” e “firme 

                                                 
36

 Em todas as análises deste terceiro capítulo algumas palavras ou expressões aparecerão destacadas em 

itálico ou em negrito com o propósito de chamar a atenção do leitor.  
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segurança” a todos aqueles que se sentem “enfermos e fracos”, ou seja, 

aqueles que não são soberbos ou presunçosos aos seus próprios olhos, 

aqueles que desejam afastar de si mesmos toda espécie de arrogância, 

aqueles que não depositam sua confiam em suas forças. 

Considerando que o contexto da enunciação é de um sermão, pode-se 

dizer que ao enunciar: “fracos e enfermos” o sujeito-enunciador se refere 

diretamente aos seus enunciatários, os monges, os quais ingressaram para a 

vida religiosa exatamente porque desejam encontrar em Jesus Cristo a força 

para vencer as suas tentações. 

Pode-se dizer, então, que a intenção do sujeito-enunciador, ao elaborar 

tal enunciado, é convencer os seus enunciatários, mostrando-lhes que o 

“verdadeiro repouso e firme segurança para os enfermos e fracos” estão 

unicamente na pessoa do “Salvador”, identificado no texto como aquele que 

carrega em seu próprio corpo as “chagas”, as marcas do seu sofrimento e da 

sua dor. 

Verifica-se também que o sujeito-enunciador não deseja que haja uma 

interpretação ambígua em seu enunciado, ao enunciar “onde há verdadeiro 

repouso e firme segurança para os enfermos e fracos, senão nas chagas 

do Salvador”? Afirma-se isso por conta do emprego da preposição “senão”, a 

qual deve ser entendida como exceto, ou seja, não pode haver verdadeiro 

repouso e firme segurança fora das “chagas do Salvador”. 

Ao observar o conteúdo léxico-semântico do trecho em análise, 

percebe-se que o sujeito-enunciador reconhece que há uma ação suficiente e 

eficaz deste “Salvador” em benefício de todos os seus seguidores, 

proporcionando-lhes o verdadeiro alívio para suas almas cansadas, fracas e 

doentes, ao perguntar: “onde há verdadeiro repouso e firme segurança 

para os enfermos e fracos, senão nas chagas do Salvador”?  

Deve-se pontuar que a expressão: “verdadeiro repouso” se justapõe 

a “enfermos e fracos” de um lado, e “senão nas chagas do Salvador” do 

outro, pois, os temas “sofrimento” e “debilidade humana” remetem a ambos, 

sugerindo dor física, amargura, angústia, aflição e fraqueza. 

Todavia, é exatamente pelas “chagas do Salvador”  que esse 

verdadeiro repouso tão desejado para a alma enferma e fraca se torna possível 

de ser alcançado, conforme entende o sujeito-enunciador. 
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O sofrimento do Salvador caracterizado pelo enunciado: “chagas do 

Salvador”, o habilita e o capacita a ser o Salvador de enfermos e fracos, 

garantindo verdadeiro repouso e firme segurança para todos aqueles que o 

seguirem. 

Outra questão a respeito da expressão: “verdadeiro repouso” que 

deve ser observada é que o sujeito-enunciador adjetiva o repouso desejado, 

atribuindo-lhe o status, a condição de verdadeiro , ou seja, “nas chagas do 

Salvador” a pessoa não encontra apenas o repouso para o descanso da sua 

alma, ela encontra o “verdadeiro repouso” para a sua alma, o que implica em 

dizer que fora das chagas do Salvador pode-se encontrar repouso, mas não o 

repouso verdadeiro. 

Dito de outra forma, este Salvador é o verdadeiro abrigo que deve ser 

procurado por todos aqueles que estão cansados, fracos ou doentes, nele não 

há ilusão ou enganos. Ele conquistou para os seus seguidores aquilo que eles 

procuram. Assim, o verdadeiro repouso está em reconhecer e aceitar que este 

“Salvador” já sofreu todas as dores e aflições pelos seus seguidores, seus 

pecados foram pagos. As “chagas do Salvador” são a prova cabal dessa 

verdade. 

Pode-se dizer que o efeito de sentido desejado pelo sujeito-enunciador 

é que os enunciatários creiam que nas “chagas do Salvador”, o descanso 

que as suas almas anseiam é verdadeiro e seguro, a despeito de suas 

fraquezas pessoais, por isso mesmo devem crescer na vida espiritual e na 

carreira monacal que lhes é proposta. 

Observa-se no enunciado: “senão nas chagas do Salvador” , o 

discurso religioso institucional da Igreja cristã que ressalta a confiança na vida 

e obra da pessoa de Jesus Cristo. Assim, o sujeito-enunciador ancora-se na fé 

evangélica, evocando o conhecimento de seus enunciatários a respeito do 

sofrimento de Jesus Cristo, que conforme ensina o relato bíblico foi obediente 

até a morte, e morte de cruz37, sofrendo voluntariamente em seu próprio corpo 

vários açoites, podendo por meio do seu sofrimento oferecer verdadeiro 

repouso para todos os seus seguidores, no caso a salvação das suas almas. 

                                                 
37

 Queira ver mais detalhes na Epístola de Pau lo aos Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8.  
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Quanto à questão de atribuições de lugares no discurso, encerra-se a 

análise do primeiro sub-recorte, observando que o sujeito-enunciador constrói 

seu enunciado a partir da ideologia cristã, atribuindo para si o lugar de homem 

religioso e sincero, que sabe o que diz. Um sujeito-enunciador que sabe, por 

experiência própria, que o repouso tão desejado para os enfermos e fracos 

está verdadeiramente “nas chagas do Salvador”. 

Já o lugar atribuído ao enunciatário não é de um pecador inveterado 

que vive pecando, que está distante de Deus, afastado da sua presença por 

conta do pecado e, por isso mesmo, condenado; mas, sim, o lugar de um fiel 

que deve se sentir convidado a descansar e desfrutar dos benefícios que as 

chagas do Salvador oferecem aos seus seguidores, ou seja, o verdadeiro 

repouso para aqueles que se sentem enfermos e fracos e o buscam. 

O enunciado é apresentado com argumentos que trazem elementos 

que caracterizam certeza, por parte daquele que enuncia: “falando com 

franqueza, onde há verdadeiro repouso e firme segurança para os 

enfermos e fracos, senão nas chagas do Salvador”, provocando em seu 

enunciatário o desejo de aderir ao ensino proposto no discurso, visto que o 

conteúdo enunciado é posto como certo e seguro, pois o sujeito-enunciador é 

alguém que sabe o que diz “onde há verdadeiro repouso e firme segurança 

para os enfermos e fracos, senão nas chagas do Salvador”. 

Passa-se, agora, para a análise do segundo sub-recorte do Sermão 

sobre o Cântico 61.3, objetivando perceber o lugar que o sujeito-enunciador 

São Bernardo de Claraval atribui para si em seu discurso. 

 

“Eu tão mais seguro habito ali, quanto mais 

poderoso é para me salvar. O mundo clama, o corpo me oprime, o Diabo me 

assedia. Eu não caio, porque me firmo sobre a rocha firme”.  

 

De acordo com Brandão (1991), a imagem do sujeito no texto, ou seja, 

aquele que é o responsável pelo dizer, pelo acontecimento da enunciação é 

identificado por meio das marcas de pessoa, pois é a ele que se refere o 

pronome “eu” e as outras marcas da primeira pessoa. 
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Conforme Charaudeau (2008, p. 174), o procedimento enunciativo que 

permite ao sujeito-enunciador se colocar na cena enunciativa é a enunciação 

elocutiva, a qual se expressa: 

 

Com a ajuda de pronomes pessoais de primeira pessoa 
acompanhados de verbos modais, de advérbios e de 
qualificativos que revelam a implicação do orador e descrevem 
seu ponto de vista pessoal: “eu contesto”, “eu estou certo de 
que juntos venceremos”, “nós somos capazes de modernizar 
nosso país”, “Eu decidi ser candidato”, “Eu confesso a vocês 
que [...]”. “Ao menos é a minha opinião” (grifo do autor). 

 

Assim, na análise do segundo sub-recorte Sermão sobre o Cântico 

61.3, essas marcas são evidenciadas da seguinte forma: pronome pessoal do 

caso reto: “Eu tão mais seguro habito ali”; “Eu não caio”. Pronome pessoal do 

caso oblíquo: “Quanto mais poderoso é para me salvar”. “O mundo clama, o 

corpo me oprime, o Diabo me assedia. Eu não caio, porque me firmo sobre a 

rocha firme”. Desinências número-pessoal dos verbos (1ª pessoa do singular): 

“Eu tão mais seguro habito ali”, “Eu não caio, porque me firmo sobre a rocha 

firme”. 

Diante das informações apresentadas, a análise do enunciado: “Eu tão 

mais seguro habito ali, quanto mais poderoso é para me salvar. O mundo 

clama, o corpo me oprime, o Diabo me assedia. Eu não caio, porque me 

firmo sobre a rocha firme”, permite perceber o relato convicto da experiência 

mística religiosa de um sujeito-enunciador que reconhece que a sua segurança 

e salvação dependem totalmente de alguém que sofreu por ele. 

Ao recorrer ao uso do pronome pessoal da primeira pessoa do singular 

“eu”, para a elaboração inicial do enunciado: “Eu tão mais seguro habito ali, 

quanto mais poderoso é para me salvar”, o sujeito-enunciador se insere na 

cena enunciativa propositadamente por meio do procedimento enunciativo 

elocutivo com a intenção de apresentar, de forma convincente, a sua própria 

experiência pessoal com alguém que é poderoso para salvá-lo. É sob esta 

certeza que ele descansa seguro, podendo testemunhar de si mesmo para a 

legitimação do seu discurso. 
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O emprego do advérbio de lugar “ali” remete os enunciatários para as 

“chagas do Salvador” , local que o sujeito-enunciador pretende deixar claro 

que encontrou verdadeiro repouso para a sua vida. 

Observa-se que a intenção do sujeito-enunciador quando enuncia: “O 

mundo clama, o corpo me oprime, o Diabo me assedia. Eu não caio, 

porque me firmo sobre a rocha firme” , é a de mostrar para os seus 

enunciatários que ele está plenamente consciente da existência de um embate 

entre duas forças, a do bem e a do mal. 

Esse embate se estabelece do seguinte modo, de um lado, a força do 

bem, representada implicitamente na pessoa de Jesus Cristo, com o uso da 

metáfora “rocha firme”; e do outro lado, a força do mal, representada 

explicitamente pelo mundo que clama, pelo corpo que oprime e pelo 

assédio do Diabo. 

Portanto, a legitimação do discurso do sujeito-enunciador é evocada 

diante de seus enunciatários pelo testemunho da sua experiência íntima e 

pessoal com esse Salvador, essa rocha firme, que lhe proporciona segurança 

por meio do seu sofrimento, das suas chagas. 

O procedimento enunciativo elocutivo: “eu tão mais seguro habito ali”, 

evidencia que o sujeito-enunciador vive os efeitos positivos dessa segurança 

oferecida nas chagas do Salvador, na rocha firme. 

Assim sendo, o resultado desta experiência íntima e pessoal é o 

reconhecimento consciente do poder salvífico que esse Salvador tem 

assegurado àqueles que nele esperam, por isso, na sequência do enunciado, o 

sujeito-enunciador afirma: “quanto mais poderoso é para me salvar” . 

Desta maneira, o sujeito-enunciador São Bernardo de Claraval testifica 

sua experiência religiosa com a intenção de compartilhar com os seus 

enunciatários a total confiança que ele sente neste Salvador que é poderoso 

para salvá-lo. 

A certeza da segurança que o sujeito-enunciador tem nas ”chagas do 

Salvador” é explicitada e identificada pelo uso dos advérbios de intensidade 

“tão” e “quanto”, nas seguintes expressões: “eu tão mais seguro habito ali”, 

“quanto mais poderoso é para me salvar”. 

O sujeito-enunciador ratifica a ideia de que em nenhum outro lugar se 

pode encontrar realmente a verdadeira segurança que é oferecida “nas 
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chagas do Salvador”, e quanto mais esse “Salvador” for buscado, mais 

seguro estará aquele que o buscar. O enunciado “mais seguro habito ali”, 

confirma essa hipótese. 

Ao enunciar: “quanto mais poderoso é para me salvar”, o sujeito-

enunciador São Bernardo de Claraval, com o recurso o procedimento 

enunciativo elocutivo, se coloca mais uma vez na cena enunciativa com a 

intenção de explicitar que ele tem consciência da total incapacidade de obter 

por si mesmo a sua salvação, como já havia declarado: “falando com 

franqueza, onde há verdadeiro repouso e firme segurança para os 

enfermos e fracos, senão nas chagas do Salvador”, lançando assim toda a 

sua confiança nos méritos deste Salvador, que é poderoso para salvá-lo. 

Com essa atitude, o sujeito-enunciador São Bernardo de Claraval 

reconhece diante de seus enunciatários, sem qualquer dificuldade, a sua 

condição de perdido e, por isso mesmo, necessitado de um Salvador, ou seja, 

ele reconhece por um lado a sua fraqueza, a sua debilidade humana; e, por 

outro, a firmeza que o seu Senhor tem para vencer o Diabo, o maior inimigo 

dos enfermos e fracos. 

Com esse procedimento o sujeito-enunciador ensina que o verdadeiro 

repouso para os enfermos e fracos não pode estar alicerçado no 

conhecimento ou razão humana, mas sim naquele que carrega em seu corpo 

“as chagas” do seu próprio sofrimento. 

Diante disso, infere-se que o sujeito-enunciador pretende que seus 

enunciatários exerçam a sua fé neste Salvador, que tenham total confiança que 

a salvação de suas almas está na pessoa deste Salvador, que sofreu por eles. 

As suas chagas revelam esta verdade, sendo ele por isso mesmo poderoso 

para salvar. Ele quer que seus enunciatários recebam essa verdade com 

gratidão em suas vidas, pois este Salvador fez por eles aquilo que eles não 

poderiam fazer. 

O sujeito-enunciador São Bernardo de Claraval objetiva esclarecer 

para os seus enunciatários que há uma luta constante contra aqueles que 

querem seguir a este Salvador que traz em seu corpo as marcas do seu 

sofrimento, e que ninguém, independentemente de ser religioso ou não, está 

isento das investidas do Diabo sobre a sua vida, razão pela qual ele se insere 

no enunciado, pelo procedimento enunciativo elocutivo, para se identificar com 
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os seus enunciatários e adverti-los: “O mundo clama, o corpo me oprime, o 

Diabo me assedia”. 

Todavia, o sujeito-enunciador São Bernardo de Claraval não tem a 

intenção de causar pânico ou desesperança em seus enunciatários quando 

enuncia: “o mundo clama, o corpo me oprime, o Diabo me assedia”, por 

isso lhes assegura que esse Salvador é alguém poderoso, alguém capaz de 

oferecer segurança e salvação às pessoas, ainda que o mundo clame, o corpo 

oprima e o Diabo assedie, ao declarar: “Eu tão mais seguro habito ali, 

quanto mais poderoso é para me salvar”. 

No enunciado: “Eu não caio, porque me firmo sobre a rocha firme”, 

o sujeito-enunciador não pretende fazer uma apologia a sua autoconfiança ou 

aos seus méritos pessoais. Não há um sentimento de arrogância ou de 

orgulho, ao afirmar categoricamente: “eu não caio”; ao contrário, além de 

evidenciar que o Diabo tem investido contra ele, contra a sua vida, sem 

sucesso é verdade, mostra que ele não cai porque está firmado na “rocha 

firme” e não em seus próprios méritos ou forças. 

A cena enunciativa que se constrói neste enunciado: “O mundo 

clama, o corpo me oprime, o Diabo me assedia. Eu não caio, porque me 

firmo sobre a rocha firme”, é de um embate, de uma luta espiritual, onde o 

objetivo do Diabo é derrubar o sujeito-enunciador, mas ele não cai. 

Constata-se a veracidade de o sujeito-enunciador não cair pela 

maneira contundente da sua afirmação: “eu não caio”; entretanto, a razão de 

ele permanecer firme, de permanecer em pé não tem absolutamente nada a 

ver com as suas próprias forças, capacidade ou méritos; mas, porque ele está 

firmado em Jesus Cristo, a quem chama metaforicamente de: “rocha firme”. 

É por conta da força que reside na pessoa de Jesus Cristo, 

apresentado como uma “rocha firme”, que o sujeito-enunciador não cai 

quando o Diabo o assedia, assim se seus enunciatários não quiserem cair 

devem estar alicerçados nessa rocha firme, Jesus Cristo. 

Portanto, no enunciado: “O mundo clama, o corpo me oprime, o 

Diabo me assedia. Eu não caio, porque me firmo sobre a rocha firme”, o 

sujeito-enunciador ensina que a confiança para vencer o assédio do Diabo não 

pode estar em si mesmo; mas na pessoa de Jesus Cristo, somente ele é forte o 
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suficiente para derrotar o Diabo e oferecer verdadeiro repouso para os 

enfermos e fracos. 

A compreensão do ensino apresentado permite a todo homem 

alcançar, de fato, o verdadeiro repouso que tanto procura para a sua vida, para 

a sua alma; todavia, a confiança na pessoa do “Salvador” identificado como 

uma “rocha firme”; e, por isso mesmo, poderoso para salvar aqueles que o 

buscam, não exclui, de modo algum, as lutas e as tentações que qualquer 

homem pode enfrentar nesta vida. 

Ao usar a metáfora “rocha firme” para legitimar o seu discurso, o 

sujeito-enunciador pretende ressaltar a segurança que os seus enunciatários 

devem ter “nas chagas Salvador” que é poderoso para salvar todos aqueles 

que o buscam até mesmo do assédio do Diabo. 

O uso do recurso enunciativo elocutivo: “Eu não caio, porque me 

firmo sobre a rocha firme” , enfatiza que o sujeito-enunciador também 

enfrenta o assédio do Diabo em sua vida, ao mesmo tempo em que demonstra 

a sua confiança nesse Salvador, que é a causa da sua firmeza: “porque me 

firmo sobre a rocha firme”. 

Assim, se de um lado há os “enfermos e fracos”, ou seja, aqueles 

que precisam de ajuda, de socorro na luta espiritual que enfrentam nesta vida, 

e esta luta não exclui abades, monges, religiosos e homens em geral “o 

mundo clama, o corpo me oprime, o Diabo me assedia”; do outro, há uma 

“rocha firme” em quem todos podem ter segurança, em quem todos podem 

ter confiança, pois firmados nessa rocha não cairão quando as provações, as 

tentações chegarem. 

A metáfora pode ser entendida como a substituição de uma palavra por 

outra. Consiste, então, na transferência do nome de um elemento para outro, 

em vistas de uma relação de semelhança entre ambos; todavia, acredita-se 

que a metáfora, como recurso linguístico, não pode ser entendida apenas como 

a substituição de uma palavra por outra; mas, sim, como outra possibilidade de 

significado e interpretação de sentido, criada pelo contexto de enunciação de 

acordo com a intenção do sujeito-enunciador enquanto elabora seu enunciado, 

dando sentido a ele, nas palavras de Fiorin (1989, p. 86) “a metáfora é 

procedimento discursivo de constituição de sentido”. 
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Na análise da metáfora “rocha firme” percebe-se a intenção de 

construir uma imagem de solidez e consistência para uma pessoa. Para tanto, 

o sujeito-enunciador São Bernardo de Claraval toma emprestadas duas 

palavras simples “rocha” e “firme”, de uso comum e do conhecimento dos seus 

enunciatários para, ao juntá-las, provocar certo efeito de sentido, dando-lhes 

outro significado. 

O contexto da enunciação é de um sermão proferido dentro de um 

mosteiro por um abade para a instrução e edificação dos seus monges. Assim, 

ao enunciar: “rocha firme”, o sujeito-enunciador São Bernardo de Claraval 

não se refere a uma massa rígida e compacta, a uma pedra grande e dura, 

tampouco pretende tratar de questões da geologia com seus enunciatários. 

Parte-se do pressuposto, pela situação enunciativa, que os enunciatários não 

têm dificuldade alguma em perceber que o sujeito-enunciador se refere à 

pessoa de Jesus Cristo, apresentado como uma “rocha firme”. 

Sujeito-enunciador e enunciatários têm um contrato, um acordo e uma 

competência linguística que lhes permitem o uso de recurso metafórico e a sua 

compreensão. “Os sentidos das palavras estão num contrato, num acordo entre 

os falantes pertencentes a grupos específicos (MAINGUENEAU, 1997). Por 

isso é que determinadas palavras que têm um significado relevante para um 

grupo, pode não significar nada, em termos de comunicação e interação, para 

outro grupo. 

Retoma-se a noção de contrato apresentada por Charaudeau (2009, p. 

56) para reforçar a ideia de competência linguística entre sujeito-enunciador e 

enunciatário: 

 

A noção de contrato pressupõe que os indivíduos pertencentes 
a um mesmo corpo de práticas sociais estejam suscetíveis de 
chegar a um acordo sobre as representações linguageiras 
dessas práticas sociais. Em decorrências disso, o sujeito 
comunicante sempre pode supor que o outro possui uma 
competência linguageira de reconhecimento análogo à sua. 
Nesta perspectiva, o ato de linguagem torna-se uma 
proposição que o EU faz ao TU e da qual ele espera uma 
contrapartida de conivência (grifo do autor). 

 

Conclui-se que o Salvador é apresentado como uma “rocha firme” 

não no modo de parecer, já que na aparência ele é um homem; mas, em seu 
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modo de ser, ou seja, ele é aquele que dá segurança, aquele que é firme como 

uma rocha, em quem os enunciatários podem confiar. Ele vence o Diabo. 

Com argumentação metafórica, o sujeito-enunciador pretende 

encorajar os seus enunciatários a se firmarem na pessoa deste Salvador, 

ensinando-lhes que ele é o único que pode oferecer-lhes segurança 

verdadeira, comparando a sua firmeza como a de uma rocha. Em Jesus Cristo, 

o sujeito-enunciador declara ter total confiança para vencer as investidas do 

Diabo sobre a sua vida. 

Observa-se que o enunciado “o mundo clama, o corpo me oprime, o 

Diabo me assedia. Eu não caio, porque me firmo sobre a rocha firme” é 

enunciado a partir de um lugar ideológico que valoriza a experiência cristã, sob 

a perspectiva de uma vitoriosa luta espiritual, a vitória de Jesus Cristo sobre o 

Diabo. 

Essa experiência cristã vitoriosa é testemunhada pela segurança, 

intimidade e comunhão que o sujeito-enunciador tem com o seu Salvador: “Eu 

tão mais seguro habito ali, quanto mais poderoso é para me salvar” e “Eu 

não caio, porque me firmo sobre a rocha firme” . 

Encerra-se a análise do segundo sub-recorte, observando que o 

sujeito-enunciador usa o pronome da primeira pessoa do singular “eu” e o 

pronome oblíquo “me” atribuindo para si o lugar de homem vitorioso, relatando 

a sua própria experiência mística e espiritual com Deus, mostrando ser um 

vencedor nas lutas contra o Diabo não pelas suas próprias forças, “eu tão mais 

seguro habito ali, quanto mais poderoso é para me salvar. O mundo clama, o 

corpo me oprime, o Diabo me assedia. Eu não caio, porque me firmo sobre a 

rocha firme”, mas porque ele se firma na “rocha firme” que é Jesus Cristo. 

Acredita-se que ao enunciatário é atribuído o lugar de um vencedor, 

podendo ter a mesma experiência de vitória sobre o assédio do Diabo em sua 

vida, bastando para isso “habitar seguro em Jesus Cristo”, ele não é um 

derrotado, um fracassado, ele é um vencedor. 

Passa-se, agora, à análise do terceiro e último sub-recorte do Sermão 

sobre o Cântico 61.3: 
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“Se cometo algum pecado grave, minha consciência 

se turva, porém não ficará confusa porque me lembrarei das chagas do 

Senhor”. 

 

Sem conhecer o contexto não se pode saber, por exemplo, quem é 

essa pessoa que comete “pecado grave”, muito menos o que ela quer dizer 

com “chagas do Senhor”. É, exatamente, por isso que a situação enunciativa 

precisa ser explicitada pelo contexto de enunciação, caso contrário pode-se 

inferir compreensões equivocadas sobre a mensagem enunciada. 

Assim, esclarece-se que o enunciado: “se cometo algum pecado 

grave, minha consciência se turva, porém não ficará confusa porque me 

lembrarei das chagas do Senhor” foi proferido por um líder religioso, um 

abade, alguém que conhece, estuda e tem familiaridades com os textos das 

Escrituras Sagradas. Alguém que é responsável pela formação e instrução 

teológica de seus alunos, alguém que sabe as implicações que o pecado traz 

para a vida espiritual e psicológica das pessoas. 

Com a elaboração do enunciado: “se cometo algum pecado grave”, 

não parece que o sujeito-enunciador pretende escandalizar os enunciatários, 

sugerindo que ele tem uma vida pervertida e desregrada, uma vida de 

insubmissão ou rebeldia à ordem beneditina; mas que o ato de pecar está 

ligado à corrupção da natureza humana, razão pela qual todas as pessoas 

estão sujeitas a cometerem pecados, independentemente dos títulos que 

possuam, sejam elas abades ou monges. 

Para se aproximar dos seus enunciatários identificando-se com eles 

em suas fraquezas, o sujeito-enunciador São Bernardo de Claraval apóia-se no 

procedimento enunciativo elocutivo: “se cometo algum pecado grave, minha 

consciência se turva”. Inserindo-se na cena enunciativa, se apresentando 

como um pecador, como alguém sujeito ao pecado, mercê a inclinação para o 

mal por conta da sua fraqueza humana. 

O enunciado: “Se cometo algum pecado grave, minha consciência 

se turva, porém não ficará confusa porque me lembrarei das chagas do 

Senhor” revela um sujeito-enunciador que se reconhece como uma pessoa 

sujeita ao pecado, uma pessoa que tem conhecimento da sua miséria e a 

corrupção da natureza humana. Revela, também, uma pessoa que sofre os 
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efeitos negativos que o pecado cometido causa em sua mente: “minha 

consciência se turva”. 

Dito de outra maneira, a possibilidade de pecar não está distante da 

realidade deste sujeito-enunciador; ao contrário, ele deixa claro que a 

possibilidade de pecar está constantemente presente em sua vida. O uso da 

conjunção condicional “se” na verdade confirma essa ideia. 

“Se cometo algum pecado grave”, pode ser entendido da seguinte 

forma: “quando cometo algum pecado grave”, ou ainda: “caso eu cometa 

algum pecado grave”. Deste modo, o sujeito-enunciador é percebido como 

alguém que reconhece e confessa a sua fragilidade humana, a sua propensão 

e inclinação para o pecado ao mesmo tempo em que se identifica com os seus 

enunciatários nas suas angústias, lutas e aflições. O procedimento enunciativo 

elocutivo atesta esta verdade: “se cometo algum pecado grave”. 

A classificação do pecado como: “pecado grave” pode sugerir a ideia 

da quebra das regras do mosteiro. Pode sugerir, também, que o pecador seja 

impenitente e não aceite as correções e os castigos impostos para a sua 

correção. Pode sugerir, ainda, que aquele que peca tem uma luta interna, e 

que não consegue se livrar dos pecados que estão em sua mente, 

potencialmente ainda não realizados, mas que o atormentam com força 

incontrolável e cruel, “se cometo algum pecado grave, minha consciência 

se turva”. 

O sujeito-enunciador São Bernardo de Claraval sabe das lutas, dos 

embates que os seus enunciatários enfrentam todos os dias. Ele sabe da 

opressão que o pecado faz em suas mentes, por isso compartilha a sua própria 

experiência para legitimar o seu discurso quando confessa: “minha 

consciência se turva”. É como se estivesse dizendo para os seus 

enunciatários: eu também peco. 

Dessa confissão se depreende que o ato de pecar incomoda o sujeito-

enunciador. Ele é um abade, um homem religioso, mas que tem plena 

consciência da possibilidade de cometer pecado, não há como se livrar do 

pecado que o assedia pelas suas próprias forças, não há como viver sem pecar 

por conta da natureza humana, é isso que ele pretende dizer aos seus 

enunciatários ao enunciar: “se cometo algum pecado grave , minha 

consciência se turva”. 
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Ao recorrer ao pronome possessivo “minha”, para a elaboração do 

seu enunciado: “minha consciência se turva”, o sujeito-enunciador 

demonstra que vive a realidade das tentações do pecado em sua própria vida e 

que sofre com os efeitos negativos que o pecado causa em sua mente. 

Com essa atitude, a intenção do sujeito-enunciador é conquistar a 

confiança dos seus enunciatários, não se apresentando como alguém infalível 

e que está longe de pecar, mas como alguém sujeito ao pecado, como 

qualquer um deles. 

O sujeito-enunciador se identifica com seus enunciatários, 

compartilhando das mesmas lutas que eles têm, isto é, das investidas que o 

Diabo faz em suas vidas; entretanto, ele não tem a intenção de que seus 

enunciatários fiquem escravizados em suas próprias mentes por conta dos 

pecados que cometem, por isso declara que a mente humana não pode 

permanecer turvada por causa do pecado cometido, ao afirmar: “minha 

consciência se turva, porém não ficará confusa, porque me lembrarei das 

chagas do Senhor”. 

O sujeito-enunciador ensina que ninguém pode ficar preso 

mentalmente em seus pecados “porque me lembrarei das chagas do 

Senhor”, os pecados não podem escravizar ninguém; ao contrário, as pessoas 

estão libertas pelas “chagas do Senhor”, deste modo nem o pecado cometido 

ou sequer a consciência podem acusar ninguém de coisa alguma. Nas chagas 

do Senhor encontra-se o perdão para o pecado. 

O sujeito-enunciador São Bernardo de Claraval pretende demonstrar 

para os seus enunciatários que ele não é apenas alguém que discursa sobre o 

pecado, que filosofa sobre a fraqueza e a corrupção humana. Ele se apresenta 

como alguém que sofre as investidas do Diabo sobre a sua vida, como alguém 

sujeito ao pecado, mas que encontrou nas “chagas do Senhor” o alívio para a 

sua mente, a qual “não ficará confusa”, exatamente por conta da experiência 

que ele tem com o seu Senhor, razão pela qual pode afirmar: “porque me 

lembrarei das chagas do Senhor”. 

A memória dos enunciatários é ativada para lembrarem o ato sacrificial 

de Jesus Cristo representado aqui pelas “chagas do Senhor”. Ele, Jesus 

Cristo, é quem dá ao pecador a consciência e a certeza de que os seus 
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pecados estão perdoados. Desta verdade o sujeito-enunciador São Bernardo 

de Claraval não esquece: “porque me lembrarei das chagas do Senhor”. 

O uso da conjunção “porque” explica a razão, o motivo pelo qual a 

mente do pecador não deve ficar confusa; ela deve se lembrar do que foi feito 

por ela. Assim, o sujeito-enunciador é alguém que acredita que o seu pecado 

foi perdoado nas “chagas” do seu “Senhor”. 

Observa-se que esse “Salvador” assume a condição de “Senhor”, 

exatamente, por conta do seu sofrimento, das chagas que carrega em seu 

corpo. Deste modo, seu senhorio está vinculado aos seus sofrimentos, os quais 

o habilitaram a essa mudança de estatuto, legitimando sua condição de 

Salvador. Acredita-se que seja esta a conclusão que o sujeito-enunciador quer 

que seus enunciatários cheguem ao construir o enunciado: “Eu tão mais seguro 

habito ali, quanto mais poderoso é para me salvar. O mundo clama, o corpo me 

oprime, o Diabo me assedia. Eu não caio, porque me firmo sobre a rocha 

firme”. 

No enunciado: “Se cometo algum pecado grave, minha consciência 

se turva, porém não ficará confusa porque me lembrarei das chagas do 

Senhor”, observa-se o ensino sobre a doutrina do perdão dos pecados. Para o 

sujeito-enunciador, o perdão dos pecados está vinculado aos méritos daquele 

que sofreu em seu próprio corpo todas as dores, todas as “chagas” para se 

tornar “Senhor” dos seus seguidores, daqueles que o buscam. 

Portanto, nenhum pecado pode ou deve ser visto como algo maior do 

que o sacrifício feito pelo “Senhor” e os benefícios que dele decorrem, ou seja, 

o perdão dos pecados e a salvação eterna, conforme ensina a Igreja cristã. 

Ao enunciatário é atribuído o lugar de segurança, de confiança e não 

de desespero pelo pecado cometido, pois há alguém maior do que ele, maior 

do que o seu pecado. Existe alguém que está pronto para perdoar os pecados, 

foi por isso que ele sofreu em seu próprio corpo todas as chagas. 

O enunciatário é levado a crer, com toda a segurança, que reside na 

pessoa desse sujeito que é apresentado como Salvador “senão nas chagas 

do Salvador” e como Senhor “chagas do Senhor” o perdão para os seus 

pecados. Quem enuncia está habitado para tratar do assunto perdão de 

pecados, pois ele enuncia sob o estatuto de abade, de líder religioso, aquele 
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que deve levar seus discípulos aos pés do seu Senhor, aquele que está 

investido de autoridade para falar em nome de Deus. 

Deste modo, este texto de São Bernardo de Claraval se reveste de 

legitimidade, porque enuncia sob o estatuto de abade, tendo o respaldo 

institucional da Igreja cristã, demonstrando ter consciência das suas obrigações 

de abade, dentro e fora do mosteiro, e para tudo o que se refere às coisas da 

religião, conforme pode ser percebido na seguinte afirmação: “não sou tão 

importante para ter assuntos em Roma, porém não considero alheio a mim 

mesmo quando se relaciona com Deus” (Carta 20). 

O sujeito-enunciador São Bernardo de Claraval apresenta-se para seus 

enunciatários; não apenas como um teólogo que conhece as verdades divinas 

e que está investido de autoridade eclesiástica, mas também como um homem 

humilde que reconhece seus limites, sua pequenez e fraqueza. 

No estatuto de teólogo, o sujeito-enunciador é aquele que possui o 

saber teológico e está disposto a transmiti-lo para os seus discípulos, os quais 

ingressaram na carreira monacal para receber formação e educação teológica. 

No estatuto de abade, ele compartilha das suas experiências espirituais, 

assumindo a responsabilidade na educação dos seus fi lhos, ensinando-lhes o 

caminho da humildade e da sabedoria, reconhecendo em Jesus Cristo toda 

força para vencer o inimigo. 

Encerra-se a análise do terceiro sub-recorte, percebendo que o sujeito-

enunciador, em seu discurso, atribui para si o lugar de alguém consciente 

sobre a impossibilidade de não pecar. Alguém consciente das consequências 

nefastas que o pecado provoca na mente humana, “se cometo algum pecado 

grave, minha consciência se turva”. 

O sujeito-enunciador São Bernardo de Claraval se apresenta como 

alguém consciente sobre o perdão de pecados oferecido pelo Senhor em suas 

chagas. Por isso, o pecado não pode dominá-lo, a sua mente não pode ficar 

escravizada pelo pecado que cometeu. A consciência da vitória do seu Senhor 

sobre o pecado por meio dos sofrimentos que recebeu em seu próprio corpo 

para que o pecador fosse liberto, o fará se lembrar disso. 

Considerando o gênero sermão como uma modalidade discursiva 

usada pela instituição religiosa cristã com o propósito de persuadir os fiéis à fé 

e à prática cristã, sendo, em certo sentido, um instrumento de dominação e 
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poder; e que as representações sociais impõem ao sujeito-enunciador não só o 

que ele deve e pode dizer, mas também a maneira que ele deve e pode se 

representar no mundo, a análise do recorte, parte do princípio de que o 

enunciado apresenta uma formação ideológica e discursiva eminentemente 

cristã, construída intencionalmente de tal maneira que aponta para uma 

determinada conclusão em detrimento de outra, ou seja, a vitória de Jesus 

Cristo sobre o pecado, dando aos seus seguidores o perdão e a certeza da 

salvação. Os seus sofrimentos apontam para isso. 

Entende-se que o recorte: “Falando com franqueza, onde há 

verdadeiro repouso e firme segurança para os enfermos e fracos, senão 

nas chagas do Salvador? Eu tão mais seguro habito ali, quanto mais 

poderoso é para me salvar. O mundo clama, o corpo me oprime, o Diabo 

me assedia. Eu não caio, porque me firmo sobre a rocha firme. Se cometo 

algum pecado grave, minha consciência se turva, porém não ficará 

confusa porque me lembrarei das chagas do Senhor”, do Sermão sobre o 

Cântico 61.3, está inscrito numa formação ideológica e discursiva cristã, 

podendo por isso mesmo ser analisado sob a perspectiva da soteriologia38 

cristã, tendo como material de análise os pressupostos teóricos de Charaudeau 

quanto ao procedimento enunciativo às funções elocutiva, alocutiva e 

delocutiva do discurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38

 A palavra soteriologia vem do grego e significa salvação, libertação de um perigo iminente, livramento 

do poder da mald ição do pecado, restituição do homem à plena comunhão com Deus.  
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3.2 A construção do ethos discursivo de São Bernardo 

de Claraval: a imagem de si no discurso 
 

 

Neste tópico será analisada a construção do ethos discursivo de São 

Bernardo de Claraval, tendo como material privilegiado o Sermão sobre o 

Cântico 36.6, da obra “Sermones sobre o Cantar de los Cantares”. A análise 

desse texto será feita, sob a forma de três sub-recortes, observando os 

pressupostos teóricos da AD de linha francesa, mais especificamente a noção 

de ethos, tal como é concebida por Maingueneau, bem como as noções de 

cenografia, de sujeito-enunciador e enunciatário. 

Analisar um discurso significa buscar compreender e explicar como se 

constrói o sentido de um texto e como o mesmo se articula com a história e a 

sociedade que o produziu. De acordo com Orlandi (2003, p. 64), os textos para 

o analista do discurso “não são documentos que ilustram idéias pré-

concebidas, mas monumentos nos quais se inscrevem as múltiplas 

possibilidades de leituras”. 

A construção do ethos está ligada às escolhas que o sujeito-enunciador 

faz no ato da enunciação bem como à ideia que faz do seu auditório, para 

elaborar o seu discurso com o objetivo de persuadi-lo, e assim construir uma 

imagem positiva diante dos seus enunciatários. 

Retoma-se o ensino de Aristóteles (2007), o qual afirma que uma das 

características do ethos é exatamente o poder do orador de evidenciar o seu 

caráter pessoal, o que tornará o seu discurso digno de crença. Portanto, quanto 

mais digno for o sujeito-enunciador, mais aceitável e persuasivo será o seu 

discurso diante dos seus enunciatários. 

Deste modo, o sujeito-enunciador que pretende convencer os seus 

enunciatários, por meio dos seus discursos, deve prezar pela integridade do 

seu caráter. Essa premissa é fundamental para o processo persuasivo, 

conforme pontua Aristóteles (2007, p. 23-24): 

 

O caráter pessoal do orador alcança a persuasão, quando ele 
nos leva a crer no discurso proferido. Acreditamos mais nos 
homens de bem por serem mais preparados e íntegros. [...] O 
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seu caráter pode ser chamado de o mais eficiente meio de 
persuasão que ele possui. 

 

Na concepção de Aristóteles o ethos, compreendido como a imagem 

de si no discurso, está ligado ao caráter do orador, na confiança que ele pode 

gerar no auditório e que esse caráter desempenha um papel importante na 

persuasão, mas que não equivale necessariamente ao caráter do orador.  

Para Maingueneau (2008) estabelece-se no discurso, ao mesmo tempo 

em que o ethos está ligado ao estatuto do locutor, à questão de sua 

legitimidade, ou melhor, o processo de sua legitimação pela fala, pois a 

maneira de dizer autoriza a construção de uma verdadeira imagem de si e, na 

medida em que o locutário se vê obrigado a depreendê-la a partir de diversos 

índices discursivos, ela contribui para o estabelecimento de uma inter-relação 

entre o locutor e seu parceiro. 

Acredita-se que pelo modo recorrente de dizer, o qual remete para o 

modo recorrente de ser e perceber o mundo, São Bernardo de Claraval 

constrói o ethos de um sujeito-enunciador inscrito num contexto religioso 

cristão, que enuncia a partir de uma formação discursiva e ideológica cristã, 

convicto da sua vocação e de suas responsabilidades ministeriais. 

Conforme compreende Maingueneau (2008) não existe um ethos pré-

estabelecido, mas sim um ethos construído no âmbito da atividade discursiva, 

desdobrando-se no registro do “mostrado” e, eventualmente, no do “dito”, 

sendo que sua eficácia decorre do fato de envolver de alguma forma a 

enunciação sem ser explicitado no enunciado. 

Sob essa perspectiva, a imagem de si é um fenômeno que se constrói 

dentro da instância enunciativa no momento em que o sujeito-enunciador toma 

a palavra e se mostra por meio do seu discurso. 

Assim, ainda que o caráter do sujeito-enunciador seja desconhecido 

para o enunciatário, é possível levantar estimativas prévias quanto ao ethos 

discursivo a partir do gênero do discurso e da posição ideológica em que um 

texto se ancora. 

Ao propor a sistematização do conceito de ethos para a AD, 

Maingueneau (1997) afirma que o ethos está ligado ao tom que engendra o 

discurso. Esse tom, por sua vez, está ligado a uma corporalidade e ao caráter 
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do enunciador. Pode-se dizer, então, que a tríade: tom, caráter e corporalidade 

constituem o cerne da concepção sobre ethos. 

Nos textos escritos não há a representação direta dos aspectos físicos 

do sujeito-enunciador, mas há pistas que indicam e levam o enunciatário a 

atribuir uma corporalidade e um caráter ao sujeito-enunciador, categorias essas 

que interagem no campo discursivo.  

De acordo como Maingueneau (2008), a consequência dessa 

corporificação é denominada fiador, que, por meio do seu tom, atesta o que é 

dito, possibilitando ao enunciatário formar uma imagem do sujeito-enunciador e 

não, é claro, do corpo do produtor efetivo do texto, por meio de indícios textuais 

de várias ordens. 

O termo tom tem a vantagem de valer tanto para o escrito como para 

oral, legitimando o que é enunciado. Essa imagem exerce o papel de fiador do 

que é dito. Quanto à corporalidade, ela está associada a um conjunto de 

representações sociais, a uma organização física e a uma forma de se vestir 

(MAINGUENEAU, 2008, grifo nosso). 

A adesão a um discurso, isto é, a possibilidade de que os co-

enunciadores nele se reconheçam, presume que esse discurso esteja 

associado a uma vocalidade que pode se manifestar em uma multiplicidade de 

tons aos quais estão associados um caráter e uma corporalidade, entendidos 

como estereótipos que circulam em uma dada cultura (MAINGUENEAU, 2008).  

Esclarece-se que as condições de produção do discurso relacionam-se 

aos sujeitos, como protagonistas envolvidos na enunciação e a situação que se 

enquadram na estrutura social estabelecendo uma relação de interação entre o 

enunciador, o enunciatário e o contexto. 

A condição de produção do discurso está alicerçada na coerência do 

que é dito, observando se, naquele momento determinado, uma ou outra 

expressão é a mais adequada; e, em um segundo, o conhecimento dos 

envolvidos a respeito do assunto tratado. O espaço da condição de produção 

do discurso é social. 

Para entender como o ethos do sujeito-enunciador é construído no 

discurso, deve-se analisar a cena de enunciação, pois o ethos e a cenografia 

são construídos, ao mesmo tempo, pelo interlocutor, que não somente 
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decodifica o sentido de um texto, como também participa fisicamente do 

mesmo mundo que o fiador (MAINGUENEAU, 2008). 

Assim, o co-enunciador captado pelo ethos de um discurso está 

implicado em sua cenografia. Seja pela postura, seja pelo estilo, o ethos 

pressupõe uma troca entre os participantes e, deste modo, entra na 

constituição da cena de enunciação, por sua vez, requerida pelo discurso que a 

torna válida. 

A cena de enunciação de um texto conforme explicita Maingueneau 

(2008, p. 115-117) envolve então três cenas: 

 
A primeira, denominada de cena englobante é aquela que 
corresponde ao tipo de discurso, a seu estatuto pragmático. 
Quando recebemos um panfleto na rua, devemos ser capazes 
de determinar se se trata de algo que remete ao discurso 
religioso, político, publicitário, etc. [...] A segunda, chamada 
cena genérica, está relacionada ao tipo de gênero anúncio, 
bilhete, poema, etc. [...] A terceira, a cenografia, com a qual se 
defronta diretamente o co-enunciador, é instituída no próprio 
enunciado. [...] Esta última engloba uma topografia, um lugar e 
uma cronografia, um momento, um enunciador e um co-
enunciador, imagens de um eu e um tu construídas na 
enunciação. 

 

Quanto à questão da diversidade presente na cenografia, Maingueneau 

(2008) relaciona tal diversidade à finalidade dos gêneros discursivos que 

podem dispor de uma cenografia complexa como a do discurso publicitário que, 

por sua natureza, recorre a cenas, imagens, representações diversificadas a 

cada campanha lançada conforme o desenho obtido pela incorporação da 

identidade imaginária do público alvo. Também é possível haver uma 

cenografia trivial como a de uma receita culinária, contornada por um modelo 

convencional de discurso funcional a ser seguido. 

Ainda que Maingueneau (2008) privi legie a vocalidade no discurso 

escrito, importante em sua reflexão é entender que a cenografia não implica a 

oposição entre o oral e o escrito, pois o que prevalece é sempre a enunciação 

e seu modo particular de inclusão ou existência no interdiscurso . Assim, a 

cenografia está envolvida em um processo paradoxal, de duas vias; 

simultaneamente, o discurso tem origem na cenografia e gera suas cenas de 

inscrição que podem legitimá-lo. 
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De posse desses pressupostos teóricos, transcreve-se abaixo o recorte 

do Sermão sobre o Cântico 36.6, com o propósito de observar a construção do 

ethos discursivo no texto de São Bernardo de Claraval. 

 

“Quanto a mim quando olho para mim mesmo, meus 

olhos ficam na tristeza, mas se levanto a cabeça e chamo com o olhar a ajuda 

divina, a amargura de me ver miserável é suavizada imediatamente pela 

alegria de ver a Deus. Não é pouca coisa fazer experiência de um Deus que é 

bom e atende à prece, pois é por uma tal experiência que se adquire um 

conhecimento salutar de Deus. O homem começará a se ver na necessidade e 

clamará a Deus e este lhe responderá: Eu te livrarei e haverás de louvar-me”. 

 

Passa-se para a análise do primeiro sub-recorte do Sermão sobre o 

Cântico 36.6: 

 

“Quanto a mim quando olho para mim mesmo, meus 

olhos ficam na tristeza, mas se levanto a cabeça e chamo com o olhar a ajuda 

divina, a amargura de me ver miserável é suavizada imediatamente pela 

alegria de ver a Deus”. 

 

A frase inicial do texto é significativa, pois o fiador que se manifesta no 

enunciado evoca a figura de alguém que se declara entristecido, amargurado 

pelo reconhecimento do seu estado de miséria: “quanto a mim quando olho 

para mim mesmo, meus olhos ficam na tristeza”, porém aliviado por saber 

que pode buscar a Deus e ao contemplá-lo encontrar a ajuda necessária para 

se libertar desse sentimento de tristeza e amargura que sente, “mas se 

levanto a cabeça e chamo com o olhar a ajuda divina, a amargura de me 

ver miserável é suavizada imediatamente pela alegria de ver a Deus”. 

Confessando ter conhecimento sobre si mesmo, sobre a sua condição 

de pecador, mas que tem na pessoa de Deus a alegria e o alívio necessário 

para sua alma, o sujeito-enunciador se apresenta como alguém digno da 

confiança de seus enunciatários. 

A construção do ethos pode ser observada como a consequência de 

um propósito explícito ou implícito do sujeito-enunciador de fazer o outro lhe 



143 

 

atribuir sua confiança por considerá-lo digno de credibilidade pela maneira 

como se dá a conhecer, “quanto a mim quando olho para mim mesmo, 

meus olhos ficam na tristeza”. Assim, o sujeito-enunciador se apresenta 

como alguém triste por conta da sua condição de pecador. 

De acordo com Maingueneau (2008) a questão do ethos está ligada à 

construção da identidade. Cada tomada da palavra implica ao mesmo tempo 

levar em conta representações que os parceiros fazem um do outro, e a 

estratégia de um locutor que orienta o discurso de forma a sugerir por meio 

dele certa identidade. 

Assim, no enunciado: “quanto a mim quando olho para mim 

mesmo, meus olhos ficam na tristeza”, há implícita evidência da 

determinação do sujeito-enunciador de produzir a imagem de alguém 

humildade, de alguém que não confia em si mesmo, de alguém que não confia 

em suas próprias forças. Alguém que está disposto a olhar para si mesmo e se 

reconhecer com pecador. Esse reconhecimento é a causa da sua tristeza, 

“quando olho para mim mesmo, meus olhos ficam na tristeza”. 

Com essa atitude o sujeito-enunciador remete os seus enunciatários ao 

ethos da humildade, convidando-os a não olharem para si mesmo com olhares 

de soberba, de altivez ou de presunção, pensando ser alguém que não são por 

conta do lugar em que estão, no caso um mosteiro, ou do título que recebem, o 

de monge. 

Os enunciatários são convidados a olharem para si mesmos com 

humildade e verem as suas próprias fraquezas, verem as suas condições de 

miseráveis diante de Deus. O sujeito-enunciador tem essa atitude consigo 

mesmo, “quando olho para mim mesmo, meus olhos ficam na tristeza”. A 

humildade é o caminho para que a pessoa saiba verdadeiramente quem ela é. 

Na sequência do enunciado: “quanto a mim quando olho para mim 

mesmo, meus olhos ficam na tristeza”, aparece o emprego da conjunção 

adversativa “mas” permitindo perceber a necessidade que o homem tem de se 

reconhecer como miserável diante de Deus: “mas se levanto a cabeça e 

chamo com o olhar a ajuda divina, a amargura de me ver miserável é 

suavizada imediatamente pela alegria de ver a Deus”. O que conforta a 

condição pecadora do homem é saber que ele pode levantar a cabeça e olhar 

para Deus e receber a ajuda de que precisa para continuar a sua caminhada. 
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Assim, pode-se afirmar que a intenção do sujeito-enunciador é ensinar 

a necessidade que o homem tem de reconhecer a si mesmo como um pecador, 

ter consciência da sua natureza pecaminosa e buscar a presença de Deus em 

sua vida para que a sua condição pecador e miserável possa ser “suavizada 

imediatamente pela alegria de ver a Deus”, ou seja, o conhecimento sobre si 

mesmo leva o homem pecador a se aproximar e a desfrutar da presença do 

Deus. 

Objetivando enfatizar o seu ensino sobre a necessidade que o homem 

tem de humildemente se reconhecer como pecador, o sujeito-enunciador se 

coloca na cena enunciativa ao fazer a seguinte declaração: “quanto a mim, 

quando olho para mim mesmo, meus olhos ficam na tristeza”, “mas se 

levanto a cabeça e chamo”, “a amargura de me ver miserável é suavizada 

imediatamente pela alegria de ver a Deus”. 

Para o sujeito-enunciador o reconhecimento da condição pecadora do 

ser humano passa a ser condição indispensável para que de fato ocorra o 

encontro entre a criatura e o Criador, alcançando a criatura o refrigério tão 

desejado para a sua alma, “mas se levanto a cabeça e chamo” , “a 

amargura de me ver miserável é suavizada imediatamente pela alegria de 

ver a Deus”. 

As escolhas léxicas desta sequência enunciativa “quanto a mim”, 

“quando olho para mim mesmo”, “meus olhos ficam na tristeza” , “mas se 

levanto a cabeça”, “e chamo com o olhar”, “a ajuda divina”, “a amargura 

de me ver miserável”, “é suavizada imediatamente”, “pela alegria de ver a 

Deus”, conferem ao enunciado um tom de confissão, de reconhecimento, de 

sinceridade, de humildade e de experiência, fazendo emergir, a imagem de um 

fiador confesso, sincero, humilde e experiente que se reconhece como um 

pecador que precisa da presença de Deus para que a sua vida possa ter 

sentido. 

Com esse recurso o sujeito-enunciador legitima seu discurso diante 

dos seus enunciatários, mostrando-lhes a necessidade de ter consciência das 

suas limitações humanas, das suas fraquezas bem como ser sincero e humilde 

para confessá-las, contudo só age desta maneira aquele que de fato tem 

experiência com Deus, “só aquele que recebeu, ao menos uma vez, da boca 

de Cristo o beijo espiritual, voltará a desejar essa experiência pessoal e a 
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repetirá de boa vontade. Tenho para mim que ninguém pode saber o que é isso 

senão o que recebeu” (Sermão sobre o Cântico 3.1). 

Todos os indícios inscrevem o enunciado: “quanto a mim quando 

olho para mim mesmo, meus olhos ficam na tristeza, mas se levanto a 

cabeça e chamo com o olhar a ajuda divina, a amargura de me ver 

miserável é suavizada imediatamente pela alegria de ver a Deus”, no 

universo do discurso religioso que como tal deve “encarnar por sua própria 

enunciação aquilo que evoca apoiando-se em estereótipos carregados de 

valor” (MAINGUENEAU, 2008, p. 88). Assim, o ethos do fiador experiente, 

confesso, sincero e humilde apóia-se na experiência relacional com um ser 

transcendente. 

Observa-se no enunciado: “mas se levanto a cabeça e chamo com o 

olhar a ajuda divina”, a valorização do silêncio. Há a ausência total de palavras 

de confissão, de arrependimento, isso talvez tenha ocorrido porque o sujeito-

enunciador quer fazer uma referência direta ao ensino de Jesus Cristo: “não 

useis de vãs repetições, como os gentios; porque presumem que pelo seu 

muito falar serão ouvidos39”. 

É como se o sujeito-enunciador pretendesse ensinar que, diante do 

Criador, muito mais do que proferir palavras bem articuladas, o que realmente 

importa é o verdadeiro sentimento de contrição que o homem deve ter por 

conta do reconhecimento do seu estado de pecado e miséria. 

A cenografia de alguém que se reconhece triste e amargurado por 

conta da sua condição de pecador e pela sua fraqueza coloca em cena a 

figurada de um fiador em movimento, em um espaço social e religioso 

determinado, isto é, o espaço institucional da igreja cristã que ensina que o 

pecado afasta a criatura do Criador40, tendo por isso mesmo a criatura a 

necessidade de fazer confissão de pecados, de se reconhecer como pecadora 

para poder gozar novamente da presença de Deus em sua vida. 

Este fiador é apresentado de maneira tal que o enunciatário não 

somente decodifica o sentido do seu texto, como também se sente compelido a 

participar da realidade enunciada, reconhecendo suas limitações e fraqueza 

                                                 
39

 Conforme registrado no Evangelho de São Mateus capítulo 6, versículo 7.  
40

 Quanto às consequências do pecado para a vida do ser humano e o seu afastamento da presença de 

Deus, queira ver mais detalhes no primeiro livro da Bíblia chamado Gênesis em seu capítulo de número 3.  
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diante de Deus, sendo convencido a olhar para Deus com esperança de 

encontrar nele a alegria para a sua vida, “a amargura de me ver miserável é 

suavizada imediatamente pela alegria de ver a Deus”. 

Um procedimento para provocar a adesão no discurso consiste em 

fazer um “eu”, no caso São Bernardo de Claraval, monge, líder religioso, 

fundador de mosteiros e abade do mosteiro de Claraval, assumir o texto: 

“Quanto a mim quando olho para mim mesmo, meus olhos ficam na 

tristeza, mas se levanto a cabeça e chamo com o olhar a ajuda divina, a 

amargura de me ver miserável é suavizada imediatamente pela alegria de 

ver a Deus”, para tratar, por exemplo, da necessidade do conhecimento que 

as pessoas devem ter sobre si mesmas e se reconhecerem como pecadoras 

para desfrutarem de uma vida de comunhão com Deus. 

Esse procedimento objetiva servir de lugar de inscrição de um 

enunciatário convidado a fazer a confissão de seus pecados, reconhecendo-se 

como um pecador, porém perto de Deus que o recebe se for buscado por 

aquele que está com o coração contristado em razão do seu próprio pecado. 

Considerando que o sujeito-enunciador São Bernardo de Claraval 

enuncia sob o estatuto de abade, e por isso mesmo consciente da sua vocação 

ministerial e que seus enunciatários a priori são monges, acredita-se que a 

imagem do ethos de abade se projeta e se incorpora em seu enunciado, 

ficando indissociável do sujeito-enunciador o seu título de abade conforme lhe 

confere a instituição religiosa à qual pertence.  

Assim, o ethos de abade confesso e humilde que emerge na superfície 

do enunciado: “quanto a mim quando olho para mim mesmo, meus olhos 

ficam na tristeza, mas se levanto a cabeça e chamo com o olhar a ajuda 

divina, a amargura de me ver miserável é suavizada imediatamente pela 

alegria de ver a Deus” é construído para evidenciar a imagem de um abade 

preocupado com o crescimento e o desenvolvimento espiritual de seus filhos, a 

imagem de um abade humilde que conhece o caminho da santidade e que 

deseja conduzir seus filhos a esse caminho. 

O tom do enunciado é pautado pela humildade e pelo conhecimento de 

si mesmo. Com esse procedimento, o sujeito-enunciador São Bernardo de 

Claraval pode ser percebido como um abade que humildemente se reconhece 

como fraco e pecador diante dos seus filhos “quanto a mim quando olho 
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para mim mesmo, meus olhos ficam na tristeza”, precisando por isso 

mesmo da intervenção divina em sua vida “se levanto a cabeça e chamo 

com o olhar a ajuda divina”; mas, também, pode ser percebido como um 

abade que tem autoridade para aconselhar seus fi lhos a seguirem o caminho 

da busca pela santidade para terem comunhão com Deus, exatamente porque 

ele dá exemplo não tendo medo nem vergonha de confessar a sua própria 

fraqueza. 

A análise desse primeiro sub-recorte permite perceber que o sujeito-

enunciador São Bernardo de Claraval constrói, por meio do seu próprio 

exemplo, o ethos de um sujeito-enunciador inscrito num contexto religioso 

cristão, que enuncia a partir de uma formação discursiva e ideológica cristã, 

com o propósito de persuadir seus enunciatários a buscarem a Deus e a se 

reconhecerem como pecadores necessitados, criando em seu enunciado a 

imagem de um abade humilde que tem consciência da sua própria fraqueza e 

pecado, deixando de lado a autoconfiança.  

Passa-se para a análise do segundo sub-recorte do Sermão sobre o 

Cântico 36.6: 

 

“Não é pouca coisa fazer experiência de um Deus 

que é bom e atende à prece, pois é por uma tal experiência que se adquire um 

conhecimento salutar de Deus”. 

 

O sujeito-enunciador não pretende que seus enunciatários tenham 

dúvidas quanto à bondade de Deus com aqueles que o buscam e se 

reconhecem como pecadores e miseráveis, por isso ressalta a importância que 

é para o homem ter sua própria experiência íntima e pessoal com Deus, dando 

o seu ponto de vista: “não é pouca coisa fazer experiência de um Deus que 

é bom e atende à prece”. 

Reclamando à necessidade da experiência pessoal que os seus 

enunciatários devem ter com Deus, o sujeito-enunciador São Bernardo de 

Claraval apresenta-o como bondoso e atencioso “um Deus que é bom e 

atende à prece”. Um ser solícito e disposto a se relacionar com as pessoas, 

ele “atende à prece” que lhe é dirigida. 
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Para o sujeito-enunciador é essa experiência com Deus que possibilita 

ao homem adquirir conhecimento do próprio Deus, conforme declara: “pois é 

por uma tal experiência que se adquire um conhecimento salutar de 

Deus”. 

Enunciado numa época em que se prezava pela obediência às regras 

bem como às severas disciplinas como meio de se alcançar a salvação, ter 

comunhão e agradar a Deus, o sujeito-enunciador ensina uma aproximação a 

Deus de forma pessoal. Uma aproximação pelo caminho da comunhão, da 

oração, do diálogo com Deus, “não é pouca coisa fazer experiência de um 

Deus que é bom e atende à prece”. 

Nota-se que a intenção do sujeito-enunciador é fazer com que seus 

enunciatários creiam que Deus está próximo deles, que é possível ter uma 

experiência pessoal com ele, com esse ser transcendente que “atende à 

prece”. É possível desenvolver uma vida espiritual, uma vida de santidade, de 

comunhão, uma vida de oração que agrade a Deus, por isso o incentivo: “não 

é pouca coisa fazer experiência de um Deus que é bom”. 

Para não deixar que paire qualquer tipo de dúvida sobre a necessidade 

de se ter uma experiência pessoal com Deus e efetivamente usufruir da sua 

bondade, tendo as suas preces respondidas e ainda adquirir conhecimento a 

respeito do próprio Deus para o crescimento da sua vida espiritual, o sujeito-

enunciador dá a sua opinião: “é por uma tal experiência que se adquire um 

conhecimento salutar de Deus”. É pela experiência da comunhão com Deus 

que se tem conhecimento do próprio Deus. 

Infere-se pela sequência lógica do enunciado: “Não é pouca coisa 

fazer experiência de um Deus que é bom e atende à prece, pois é por uma 

tal experiência que se adquire um conhecimento salutar de Deus”, um tom 

de aconselhamento pastoral e paternal, um convite ao exercício da fé em Deus. 

Um convite à busca pelo transcendente, fazendo emergir, assim, a imagem de 

um fiador conselheiro que convida seus enunciatários a terem uma experiência 

grandiosa com esse ser transcendental, pois “não é pouca coisa” ter 

experiência com Deus. 

Observa-se que o ethos de abade conselheiro e experiente aflora na 

superfície do texto: “Não é pouca coisa fazer experiência de um Deus que é 

bom e atende à prece, pois é por uma tal experiência que se adquire um 
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conhecimento salutar de Deus”, objetivando construir a imagem de um pai 

que sabe aconselhar seus filhos a terem uma vida de oração e assim 

crescerem espiritualmente, alcançando um “conhecimento salutar de Deus”. 

Constrói-se a imagem de um abade experiente espiritualmente, que 

tem comunhão com Deus, já que tem as suas orações ouvidas e respondidas. 

É pela comunhão que ele tem com Deus, que pode afirmar: “Deus que é 

bom”. 

O tom do enunciado “não é pouca coisa fazer experiência de um 

Deus que é bom e atende à prece, pois é por uma tal experiência que se 

adquire um conhecimento salutar de Deus” é marcado pelo 

aconselhamento e pela experiência pessoal. O sujeito-enunciador pode ser 

percebido como um abade conselheiro e experiente espiritualmente para 

indicar o caminho correto para que seus filhos tenham experiências pessoais 

com Deus, o que em sua opinião “não é pouca coisa”. 

Deste modo, a análise do segundo sub-recorte permite perceber que o 

sujeito-enunciador São Bernardo de Claraval constrói em seu discurso o ethos 

de um sujeito-enunciador experiente que tem comunhão com Deus, 

asseverando a importância que é para o homem ter uma experiência pessoal 

com Deus, com esse ser bondoso e atencioso, que está próximo da sua 

criatura para atender as suas preces. 

Analisa-se, agora, o terceiro sub-recorte do Sermão sobre o Cântico 

36.6, objetivando perceber a construção do ethos discursivo no texto de São 

Bernardo de Claraval. 

 

“O homem começará a se ver na necessidade e 

clamará a Deus e este lhe responderá: Eu te livrarei e haverás de louvar-me”. 

 

Pretendendo despertar a importância da experiência com Deus para se 

ter uma vida de comunhão com ele, o sujeito-enunciador São Bernardo de 

Claraval chama à atenção dos seus enunciatários para a necessidade de 

buscá-lo em oração: “o homem começará a se ver na necessidade e 

clamará a Deus”. A partir dessa experiência o homem desfrutará da 

comunhão com Deus que lhe responderá às orações: “e este lhe 

responderá”. 
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O resultado dessa busca pelo transcendente traz para o homem o 

benefício da comunhão e a certeza de resposta de oração: “e este lhe 

responderá”. Esses benefícios alcançam o patamar da ação protetora de 

Deus sobre a vida dos seus seguidores: “Eu te livrarei”. 

O homem que recebe de Deus todos esses benéficos cabe uma atitude 

de adoração, a qual é exigida pelo próprio Deus, conforme o enunciado: 

“haverás de louvar-me”. 

Ao inserir o pronome do caso reto da primeira pessoa do singular “eu” 

e o pronome oblíquo átono também da primeira pessoa do singular “me” em 

sua enunciação, atribuindo-lhes ao ser de Deus, o sujeito-enunciador São 

Bernardo de Claraval provoca o efeito de sentido da presença de Deus em seu 

enunciado. É como se fosse a voz do próprio Deus dizendo aos enunciatários: 

“Eu te livrarei”, “haverás de louvar-me”. Com esse recurso há o 

apagamento do sujeito-enunciador, dando lugar à voz de Deus. 

Deve-se ressaltar que o enunciado: “O homem começará a se ver na 

necessidade e clamará a Deus e este lhe responderá” aparece depois da 

sequência enunciativa que afirma a necessidade de o homem ter conhecimento 

de si mesmo, reconhecendo-se como um pecador e por isso necessitado do 

perdão divino, sendo incentivado a ter uma experiência com Deus, “não é 

pouca coisa fazer experiência de um Deus que é bom e atende à prece, 

pois é por uma tal experiência que se adquire um conhecimento salutar 

de Deus”. 

Evidencia-se que a intenção do sujeito-enunciador São Bernardo de 

Claraval é mostrar que só depois de ter consciência da sua fraqueza, da sua 

condição de pecador miserável diante de Deus, é que o homem sentirá a 

necessidade de clamar a Deus: “o homem começará a se ver na 

necessidade e clamará a Deus”. 

Para Aristóteles (2007) uma das características do ethos é o poder do 

orador de evidenciar o seu caráter pessoal, o que tornará o seu discurso digno 

de crença, portanto, quanto mais digno for o sujeito-enunciador, mais aceitável 

e persuasivo será o seu discurso diante dos seus enunciatários. 

Considerando que o contexto do enunciado é de um sermão dirigido 

aos monges, em um mosteiro, onde o sujeito-enunciador se apresenta 

inicialmente como alguém consciente a respeito da sua condição de pecador 



151 

 

ao afirmar: “Quanto a mim quando olho para mim mesmo, meus olhos 

ficam na tristeza, mas se levanto a cabeça e chamo com o olhar a ajuda 

divina, a amargura de me ver miserável é suavizada imediatamente pela 

alegria de ver a Deus”, e que a construção do ethos está ligada às 

determinadas escolhas que o sujeito-enunciador faz no ato da enunciação bem 

como à ideia que faz do seu auditório, é possível pensar que o sujeito-

enunciador São Bernardo de Claraval estrategicamente ao enunciar: “o 

homem começará a se ver na necessidade e clamará a Deus” pretende 

construir a imagem de um homem piedoso que tem necessidade de clamar a 

Deus. Imprimindo, portanto, em seus enunciatários o desejo de seguirem o seu 

exemplo, de reconhecerem as suas condições de pecadores e miseráveis bem 

como o desejo de buscarem a Deus, pois ele é bom e atende a oração, “não é 

pouca coisa fazer experiência de um Deus que é bom e atende à prece, 

pois é por uma tal experiência que se adquire um conhecimento salutar 

de Deus”. 

Acredita-se que o sujeito-enunciador pretende ensinar que o homem 

perceberá a necessidade de clamar a Deus quando se vir miserável e pecador, 

quando tiver tal conhecimento sobre si mesmo. O emprego do verbo 

“começar” conjugado no futuro do presente permite pensar deste modo: “o 

homem começará a se ver na necessidade e clamará a Deus”. 

Maingueneau (2008) assevera que o ethos está ligado ao estatuto do 

locutor, à questão de sua legitimidade, ou melhor, o processo de sua 

legitimação pela fala, pois a maneira de dizer autoriza a construção de uma 

imagem de si. Portanto, sob o estatuto de abade o sujeito-enunciador legitima o 

seu enunciado como alguém que está autorizado a dizer como Deus age em 

relação àquele que o busca: “Eu te livrarei” e, também o que Deus requer 

dele: “e haverás de louvar-me”, criando assim o ethos de intimidade. 

O efeito de sentido ao usar o pronome pessoal da primeira pessoa 

“eu” se referindo a Deus no enunciado: “eu te livrarei” pode ser percebido 

como se fosse o próprio Deus falando, levando o enunciatário a crer que Deus 

o livrará das lutas, dos embates, das investidas e assédios do Diabo. 

A resposta de Deus para aqueles que o buscam vem em forma de 

livramento, desabilitando o enunciatário a crer em suas próprias forças. Deus o 

livrará de todas as suas fraquezas e temores, todas as vezes que for clamado.  
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O sujeito-enunciador São Bernardo de Claraval ensina que Deus 

deseja ser louvado “e haverás de louvar-me” por aqueles que recebem 

livramento “eu te livrarei”. O louvor expressa o reconhecimento de que o 

homem foi livrado das lutas, dos embates, das investidas e assédios do Diabo 

não por si mesmo, mas por Deus. Esse procedimento objetiva servir de lugar 

de inscrição de um enunciatário convidado a crer que Deus responde à oração 

e livra todos aqueles que o buscam. 

O ethos de abade piedoso aparece no enunciado: “O homem 

começará a se ver na necessidade e clamará a Deus e este lhe 

responderá: Eu te livrarei e haverás de louvar-me”, construindo a imagem 

de um homem piedoso, um homem de oração que tem intimidade com Deus, 

de quem recebe os livramentos, por isso o louva. Um homem que tem 

conhecimento das suas fraquezas e, que, por isso sente necessidade de 

clamar a Deus, “o homem começará a se ver na necessidade e clamará a 

Deus”. 

O tom do enunciado: “O homem começará a se ver na necessidade 

e clamará a Deus e este lhe responderá: Eu te livrarei e haverás de louvar-

me” é marcado pela piedade e intimidade pessoal do sujeito-enunciador com 

Deus. Deste modo, o sujeito-enunciador pode ser percebido como um homem 

piedoso e íntimo de Deus, a quem ele dirige as suas orações, um líder que 

sabe aconselhar seus seguidores, os monges, à vida de piedade e intimidade 

com Deus. 

Encerra-se a análise do terceiro sub-recorte, percebendo que São 

Bernardo de Claraval constrói um ethos discursivo que corrobora com a sua 

maneira de ver e perceber a sua própria vocação de abade, o ethos de um 

sujeito-enunciador piedoso que tem intimidade com Deus, asseverando para os 

seus enunciatários a importância que é para o homem diante da sua 

necessidade clamar a Deus e louvá-lo pelos livramentos recebidos. 

Assim, sob a orientação teórica dos pressupostos da AD de linha 

francesa, quanto à noção de ethos, conforme concebe Maingueneau, bem 

como as noções de cenografia, de sujeito-enunciador e enunciatário, entende-

se que no recorte do Sermão sobre o Cântico 36.6: “Quanto a mim quando 

olho para mim mesmo, meus olhos ficam na tristeza, mas se levanto a 

cabeça e chamo com o olhar a ajuda divina, a amargura de me ver 
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miserável é suavizada imediatamente pela alegria de ver a Deus. Não é 

pouca coisa fazer experiência de um Deus que é bom e atende à prece, 

pois é por uma tal experiência que se adquire um conhecimento salutar 

de Deus. O homem começará a se ver na necessidade e clamará a Deus e 

este lhe responderá: Eu te livrarei e haverás de louvar-me” há um sujeito-

enunciador inscrito num contexto religioso cristão, construindo um ethos que 

corrobora com a sua maneira de ver e perceber a sua vocação de abade. O 

ethos de um sujeito humilde, piedoso, conselheiro e experiente. O ethos de 

sujeito que tem intimidade com Deus e consciência das suas limitações e 

fraquezas, por isso mesmo ressalta a importância e a necessidade de se ter 

uma experiência pessoal com Deus. 

A condição de produção do discurso considera a posição em que se 

enuncia e o contexto, e ambas estão direcionadas ao posicionamento 

ideológico, maneira de ver o mundo, dos envolvidos e a formação discursiva, 

maneira de dizer o mundo, e está relacionada ao jogo de imagens entre sujeito-

enunciador e enunciatário. A cenografia englobante é a de um culto a Deus, 

sendo a mensagem proferida por um abade que cria no ato da sua enunciação 

a imagem de um sujeito-enunciador humilde, experiente e que tem intimidade 

com Deus. 

 

 

3.3 A construção do ethos de credibilidade em São 

Bernardo de Claraval 
 

 

No processo enunciativo todo aquele que toma a palavra para se 

comunicar cria uma imagem de si mesmo pelo discurso que profere. Isso 

implica em dizer que o discurso carrega as marcas do sujeito-enunciador, as 

quais são percebidas no ato da enunciação. Assim, a imagem do sujeito-

enunciador criada no discurso age no campo discursivo, já que ele é parte 

constituinte do processo enunciativo. 

A construção do ethos no discurso está ligada à intenção do sujeito-

enunciador, passando pela enunciação, pois pela sua maneira de dizer, usando 

seus recursos linguísticos para persuadir o seu enunciatário, o sujeito-
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enunciador cria uma imagem de si mesmo ao mesmo tempo em que busca a 

sua aceitação e interação social diante do seu grupo. 

O enunciado é o produto da enunciação. É o que é dito ou escrito e 

tem como objetivo agir sobre o outro, sendo produzido de modo organizado por 

um sujeito-enunciador que se dirige a um enunciatário, pretendendo persuadi-

lo por meio do seu discurso. Enunciar é, portanto, um modo de se posicionar 

diante de algo já dito, agindo sempre responsivamente, com a intenção de 

persuadir. 

Aristóteles (2007) ensina que uma das características do ethos é 

exatamente o poder do orador de evidenciar o seu caráter pessoal, o que 

tornará o seu discurso digno de crença portanto, quanto mais digno for o 

sujeito-enunciador, mais aceitável e persuasivo será o seu discurso diante dos 

seus enunciatários. 

Para alcançar o propósito de persuasão discursiva o sujeito-enunciador 

deve procurar se identificar com o seu auditório para dar a impressão de 

pertencer a ele, conforme pontua Maingueneau (2008, p. 15): 

 

A persuasão não se cria se o auditório não puder ver no orador 
um homem que tem o mesmo ethos que ele: persuadir 
consistirá em fazer passar pelo discurso um ethos 
característico do auditório, para lhe dar a impressão de que é 

um dos seus que ali está. 
 

A persuasão efetivamente alcança o seu objetivo quando o sujeito-

enunciador imprime em seu auditório não apenas a identificação com ele, mas 

demonstrando ter credibilidade para tratar dos assuntos que pretende tratar. 

Observa-se que a credibilidade é um elemento fundamental para a 

persuasão no discurso religioso em virtude da pretensão do sujeito-enunciador 

de se apresentar diante dos seus enunciatários como alguém verdadeiro sobre 

aquilo que discursa. Alguém de fato em quem se pode confiar. 

A credibilidade, conforme explicita Charaudeau (2008), não é uma 

qualidade ligada à identidade social do sujeito; ao contrário, ela é o resultado 

da construção de uma identidade discursiva pelo sujeito-enunciador, realizada 

de tal modo que os outros sejam conduzidos a julgá-lo digno de crédito. 

De maneira geral, um indivíduo pode ser julgado digno de crédito se 

houver condições de verificar que aquilo que ele diz corresponde sempre ao 
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que ele pensa, portanto deve haver coerência entre o discurso e aquele que o 

profere. Discurso e sujeito-enunciador fazem parte de uma mesma realidade. A 

credibilidade repousa sobre um poder fazer, e mostrar-se crível é mostrar ou 

apresentar a prova de que se tem esse poder. 

Essa credibilidade é complexa e envolve três condições, a saber: a 

condição de sinceridade que obriga a dizer a verdade; a condição de 

performance que é feita de promessas, obriga a aplicar o que se promete; a 

condição de eficácia que obriga a provar que o sujeito tem os meios de fazer o 

que promete e que os resultados serão positivos. Assim, para responder a 

essas condições, o sujeito-enunciador procura construir para si o ethos de 

sério, de virtuoso e de competente que são os traços do ethos de credibilidade 

(CHARAUDEAU, 2008). 

Apoiando-se nesses pressupostos teóricos bem como nos atos 

elocutivo, alocutivo e delocutivo do modo enunciativo do discurso, todos 

desenvolvidos por Charaudeau, proceder-se-á a análise dos textos em que se 

acredita que o sujeito-enunciador São Bernardo de Claraval para persuadir os 

seus enunciatários constrói, em seus discursos, o ethos de credibilidade sob os 

traços do ethos de sério, do ethos de virtude e do ethos de competência. 

 

 

3.3.1 A construção do ethos de sério em São Bernardo 

de Claraval: a imagem do equilíbrio 
 

 

O ethos de sério está atrelado às representações que cada grupo 

social faz de quem é sério e de quem não é. 

Conforme explica Charaudeau (2008) os traços de ethos de sério são 

construídos com a ajuda de diversos índices corporais e mímicos: certa rigidez 

na postura do corpo, uma expressão raramente sorridente; índices 

comportamentais que revelam capacidade de autocontrole diante das críticas, 

sangue-frio diante das adversidades, não se entregar a acessos de cólera; 

índices verbais: um tom firme e comedido, sem muitos efeitos oratórios, sem 

frases de efeito que desacreditam o sujeito. 
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O ethos de sério se constrói com a ajuda de declarações a respeito de 

si mesmo. Há, entretanto, um limite para que essa imagem de sério não seja 

percebida de maneira negativa, esse limite é o da austeridade 

(CHARAUDEAU, 2008). 

Cada discurso permite uma distribuição pré-estabelecida de papéis, por 

exemplo, “no discurso político o candidato de um partido pode falar a seus 

eleitores como homem do povo, como homem experiente, como tecnocrata 

etc.” (MAINGUENEAU, 1997). 

Sendo assim, as representações sociais impõem ao sujeito-enunciador 

não só o que ele deve e pode dizer, mas também a maneira que ele deve e 

pode se representar no mundo, se deixando perceber pela sua formação 

ideologia que aparece em sua formação discursiva. 

Em relação à construção do ethos de credibilidade do sujeito-

enunciador São Bernardo de Claraval, observam-se estes três recortes: 1) 

Sermão sobre o Cântico 36.6; 2) Sermão sobre o Cântico 84.6; 3) Um texto da 

obra Introducción general y Tratados, “Como se deve amar a Deus”, extraído 

do “Libro sobre el amor a Dios”. 

Acredita-se que nesses textos, São Bernardo de Claraval utiliza o traço 

do ethos de sério, constitutivo do ethos de credibilidade para persuadir os seus 

enunciatários por meio do seu discurso. 

 

Passa-se à análise do primeiro recorte do texto do sujeito-enunciador 

São Bernardo de Claraval, o Sermão sobre o Cântico 36.6. 

 

“Quanto a mim quando olho para mim mesmo, meus 

olhos ficam na tristeza, mas se levanto a cabeça e chamo com o olhar a ajuda 

divina, a amargura de me ver miserável é suavizada imediatamente pela 

alegria de ver a Deus”. 

 

O sujeito-enunciador, de maneira objetiva, se apresenta para os seus 

enunciatários como alguém que conhece a sua própria fraqueza, como alguém 

que tem a humildade para olhar para si mesmo e se ver como alguém falho e 

fraco. Ele faz uma confissão em um tom contundente sobre si mesmo e sobre a 

sua experiência com Deus: “quanto a mim quando olho para mim mesmo, 
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meus olhos ficam na tristeza, mas se levanto a cabeça e chamo com o 

olhar a ajuda divina, a amargura de me ver miserável é suavizada 

imediatamente pela alegria de ver a Deus”. 

O sujeito-enunciador se declara inclinado para o pecado, 

reconhecendo que não há nada de bom nele, por isso a razão da sua tristeza: 

“quanto a mim quando olho para mim mesmo, meus olhos ficam na 

tristeza”; porém reconhece que recebe o alívio que vem de Deus, quando o 

chama apenas com um olhar: “mas se levanto a cabeça e chamo com o 

olhar a ajuda divina, a amargura de me ver miserável é suavizada”. 

Inclina-se a pensar que o objetivo do sujeito-enunciador, ao elaborar 

esse enunciado, é construir o ethos de sério sobre aquilo que diz diante dos 

seus enunciatários, pois uma declaração como essa não pode ser entendida 

como uma brincadeira, já que quem enuncia, o faz sob o estatuto de abade, de 

líder religioso, o qual tem como desafio central ser um exemplo de vida santa e 

piedosa para os seus discípulos. 

Assim, recorrendo ao modo elocutivo, o sujeito-enunciador se revela 

como um homem falho e não como um homem perfeito. Ele não é alguém 

superior aos demais por conta do seu título ou função religiosa; mas, sim, um 

pecador que busca a ajuda de Deus em sua vida, chamando-o por meio de um 

olhar: “mas se levanto a cabeça e chamo com o olhar a ajuda divina”.  

O enunciado: “chamo com o olhar a ajuda divina” aponta para a 

humildade do sujeito-enunciador que confessa que, ao buscar a presença de 

Deus, não se atreve a emitir palavra alguma para lhe pedir ajuda, chamando-o 

apenas com o seu olhar. 

Deste modo, acredita-se que o sujeito-enunciador, de maneira simples, 

apresenta para os seus enunciatários a possibilidade de se buscar a Deus com 

mais contrição e menos palavras: “chamo com o olhar a ajuda divina”, 

indicando que para se encontrar com Deus, aquele que o busca deve se 

preocupar com o seu estado interior mais do que com as palavras que os seus 

lábios exprimem. Deus conhece o coração. 

Buscar a Deus pedindo-lhe ajuda não deve ser interpretado como algo 

vão, como algo inatingível, pois Deus atende a oração, isto é assegurado pelo 

sujeito-enunciador na sequência do seu enunciado: “a amargura de me ver 

miserável é suavizada imediatamente pela alegria de ver a Deus”. 
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Nota-se a intenção do sujeito-enunciador de encorajar os enunciatários 

a buscarem a Deus, a terem uma vida de dedicação à oração e assim 

desfrutarem da alegria de encontrá-lo. O encontro com Deus por meio da 

oração é, portanto, uma experiência possível a qualquer pessoa que o buscar 

de todo o coração. 

Na elaboração do enunciado: “a amargura de me ver miserável é 

suavizada imediatamente pela alegria de ver a Deus”, o sujeito-enunciador 

pontua, ao mesmo tempo, a sua condição de pecador por conta do pecado 

original, ou seja, a queda de Adão e Eva, no paraíso; condição essa que o faz 

se perceber como uma criatura sem qualquer tipo de mérito diante do seu 

Criador, ao afirmar: “a amargura de me ver miserável”; e a transformação 

dessa condição pelo entendimento que ele tem da misericórdia de Deus em 

sua vida, pois mesmo sendo pecador a sua amargura “é suavizada 

imediatamente pela alegria de ver a Deus”. Deus se revela a ele, permitindo-

lhe a alegria de vê-lo. 

O sujeito-enunciador busca com essa atitude se identificar com seus 

enunciatários, no que diz respeito as fraquezas, construindo o ethos de um 

sujeito-enunciador sério que sabe e pode conduzir, por experiência própria, os 

seus enunciatários a um lugar seguro, à presença de Deus, onde há alegria. 

Assim, a construção do ethos de sério é feita não pela falsa impressão 

que o sujeito-enunciador quer passar sobre si mesmo, dizendo ser aquilo que 

ele não é ou porque ele se deixa levar pelo título que tem, tampouco pelo cargo 

que ocupa na instituição religiosa; mas, pela sua simplicidade, pela sua 

humildade, apresentando-se com alguém verdadeiro sobre aquilo que enuncia, 

reconhecendo o seu estado e a sua condição de miséria diante do seu Deus, 

um ser que é misericordioso e lhe dá alegria. 

Analisa-se, agora, o segundo recorte, o Sermão sobre o Cântico 84.6, 

de São Bernardo de Claraval. 

 

“Não posso temer o seu rosto, porque tenho 

experimentado seu amor. Como não sentir o desejo de buscá-lo, se tenho 

experimentado sua clemência e estou persuadido de sua paz”?  
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Declarando logo de início com linguagem metafórica que não pode ter 

medo da presença de Deus porque tem experimentado o seu amor: “não 

posso temer o seu rosto, porque tenho experimentado seu amor”, o 

sujeito-enunciador evidencia a sua comunhão íntima e pessoal com Deus. 

O sujeito-enunciador pretende dizer para os seus enunciatários que a 

comunhão que ele tem com Deus, é possível de acontecer com eles, isto é, 

eles também podem experimentar o amor de Deus em suas vidas e não temer 

a sua presença. Para que isso ocorra, eles devem procurar a Deus de todo o 

coração, “como não sentir o desejo de buscá-lo, se tenho experimentado 

sua clemência e estou persuadido de sua paz”? 

Sabendo que é desejo de todo aquele que busca a Deus desfrutar da 

sua comunhão, sentir a sua presença, o sujeito-enunciador, ao enunciar: “não 

posso temer o seu rosto, porque tenho experimentado seu amor” aciona o 

imaginário dos enunciatários para lhes imprimir o desejo de terem comunhão 

com Deus, de buscarem a sua presença e desfrutarem do seu amor. Esse 

desejo se configura e se intensifica pela sequência enunciativa: “como não 

sentir o desejo de buscá-lo, se tenho experimentado sua clemência e 

estou persuadido de sua paz”.  

Assim, estar na presença de Deus, conforme explicitado no enunciado: 

“como não sentir o desejo de buscá-lo, se tenho experimentado sua 

clemência e estou persuadido de sua paz” causa tranquilidade e segurança 

para aqueles que o buscam e experimentam a sua clemência, o que implica em 

dizer que quanto mais se buscar a Deus, quanto mais comunhão se tiver com 

ele, mais paz terá em sua vida aquele que o buscar. 

Há no enunciado o incentivo para os enunciatários buscarem a Deus 

em oração, a terem prazer em uma vida de oração. O resultado desta busca é 

experimentar a comunhão e a paz com o Deus, “tenho experimentado sua 

clemência e estou persuadido  de sua paz”. Experimentar a clemência de 

Deus é receber o seu perdão, eis aí a razão da paz do sujeito-enunciador: 

“estou persuadido de sua paz”. 

Evidencia-se que pelo procedimento enunciativo elocutivo, o sujeito-

enunciador reclama para si a responsabilidade da busca, quando enuncia: 

“como não sentir o desejo”, “se tenho experimentado sua clemência”, “e 

estou persuadido de sua paz”. Diante do enunciado, o discípulo não deve 
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esperar que outros desenvolvam uma vida de oração por ele, a iniciativa deve 

ser sua. 

Todo aquele que se propõe seguir a carreira cristã deve buscar a 

presença de Deus em sua vida pelo caminho da oração. Esse é um desejo, 

uma busca constante que todo cristão deve fazer, e ao fazê-la encontrará a paz 

espiritual que tanto a sua alma procura e anseia, “como não sentir o desejo, 

se tenho experimentado sua clemência e estou persuadido de sua paz”. 

Com a construção do enunciado: “não posso temer o seu rosto, 

porque tenho experimentado seu amor. Como não sentir o desejo de 

buscá-lo, se tenho experimentado sua clemência e estou persuadido de 

sua paz”, acredita-se que o sujeito- enunciador constrói o ethos de sério, de 

uma pessoa crível e honesta sobre aquilo que diz, revelando ter vida de 

piedade e comunhão com Deus. 

Analisa-se, agora, o terceiro recorte registrado na obra Introducción 

general y Tratados, “Como se deve amar a Deus”, extraído do “Libro sobre el 

amor a Dios”, de São Bernardo de Claraval. 

 

 “A vontade humana há de corresponder a esse 

amor, amando a Deus sem medida porque o objeto do nosso amor é ele 

mesmo, um ser imenso e infinito”. 

 

Ao enunciar: “a vontade humana há de corresponder a esse amor”, 

evidencia-se uma declaração de confiança que o sujeito-enunciador pretende 

transmitir para os seus enunciatários. O homem haverá de corresponder ao 

amor que recebe de Deus, desse ser “imenso e infinito”, o que significa dizer 

que o sujeito-enunciador confia que homem finito recebe disposição para amar 

a Deus e que essa vontade de corresponder-lhe o amor recebido será 

concretizada. 

Na sequência enunciativa essa confiança do sujeito-enunciador é 

intensificada pela assertiva de que Deus deve ser o objeto do amor do homem, 

“amando a Deus sem medida porque o objeto do nosso amor é ele 

mesmo”. Dito de outra forma, o modo de corresponder ao amor que se tem 

recebido de Deus é amá-lo de maneira incondicional, amá-lo com todo o seu 

ser. 
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No enunciado: “porque o objeto do nosso amor é ele mesmo”, o 

sujeito-enunciador aponta para a questão que em hipótese alguma nada em 

sua vida e na de seus enunciatários pode obstacular o amor que eles devem 

sentir por Deus. Deus é o objeto, o motivo, a causa do amor de cada um deles: 

“o objeto do nosso amor é ele mesmo”, Deus deve ser buscado por eles 

constantemente. 

O uso do procedimento alocutivo com o pronome possessivo “nosso” 

coloca na cena enunciativa tanto o sujeito-enunciador quanto os seus 

enunciatários, num propósito comum: “amando a Deus sem medida porque 

o objeto do nosso amor é ele mesmo”. 

Com a atitude de se colocar na cena enunciativa, o sujeito-enunciador 

objetiva buscar uma aproximação com seus enunciatários no sentido de 

compartilhar com eles o desejo comum de corresponder ao amor recebido de 

Deus. Além disso, o sujeito-enunciador expressa a sua opinião sobre a 

importância de se amar a Deus: “a vontade humana há de corresponder a 

esse amor, amando a Deus sem medida porque o objeto do nosso amor é 

ele mesmo, um ser imenso e infinito”. 

Na construção do enunciado: “amando a Deus sem medida porque o 

objeto do nosso amor é ele mesmo”, observa-se a intenção do sujeito-

enunciador em ativar a memória dos seus enunciatários para a constância que 

devem ter em relação ao amor a Deus. O amor do homem para com Deus 

deve ser “sem medida”, ou seja, sem impedimento algum, deve-se amá-lo 

livremente. 

O sujeito-enunciador explicita que a razão dessa vontade de 

corresponder ao amor recebido reside no fato de que Deus é “um ser imenso 

e infinito” e também porque “o objeto do nosso amor é ele mesmo”. O 

enunciado aponta para o privilégio que os seres finitos têm de poderem 

desfrutar da presença de Deus, um ser imenso e infinito, em suas vidas sem 

nenhum temor. 

Explicitada a diferença da essência entre Deus e o homem, isto é, do 

ser infinito com o ser finito para os seus enunciatários, o sujeito-enunciador 

afirma que, Deus deve ser “amando sem medida” pelo homem, o qual deve 

ter em seu ser sempre o desejo de corresponder ao amor que tem recebido do 

seu Criador: “a vontade humana há de corresponder a esse amor . 
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Assim, sob a orientação dos conceitos teóricos de Charaudeau, quanto 

à construção do ethos de sério e considerando que as representações sociais 

impõem ao sujeito-enunciador não apenas o que ele deve e pode dizer, mas 

também a maneira como ele deve e pode se representar no mundo, se 

deixando perceber pela sua formação ideologia que aparece em sua formação 

discursiva, os três textos analisados: “Quanto a mim quando olho para mim 

mesmo, meus olhos ficam na tristeza, mas se levanto a cabeça e chamo 

com o olhar a ajuda divina, a amargura de me ver miserável é suavizada 

imediatamente pela alegria de ver a Deus”; “Não posso temer o seu rosto, 

porque tenho experimentado seu amor. Como não sentir o desejo de 

buscá-lo, se tenho experimentado sua clemência e estou persuadido de 

sua paz”?; “A vontade humana há de corresponder a esse amor, amando 

a Deus sem medida porque o objeto do nosso amor é ele mesmo, um ser 

imenso e infinito” apresentam um sujeito-enunciador que constrói diante de 

seus enunciatários, de modo equilibrado, o ethos de sério, de uma pessoa 

honesta que acredita ser alvo do amor de Deus, e que tem como desafio 

corresponder ao amor recebido de Deus, porque ele sabe que Deus é um ser 

imenso, infinito e em contrapartida ele é finito e pecador. 

 

 

3.3.2 A construção do ethos de virtude em São 

Bernardo de Claraval: a imagem da honestidade 
pessoal 
 

 

Os traços do ethos de virtude igualmente constitutivos do ethos de 

credibilidade supõem um representante que dê exemplo, exigindo que a 

pessoa demonstre sinceridade e fidelidade, devendo-se acrescentar a imagem 

de honestidade pessoal. É preciso constatar que ele segue a mesma linha de 

pensamento e de ação. De maneira geral, o ethos de virtude se faz 

acompanhar por uma atitude de respeito para com as pessoas 

(CHARAUDEAU, 2008). 

Deste modo, em relação à constituição do ethos de credibilidade, 

observam-se estes dois recortes: 1) Sermão sobre o Cântico 43.2; 2) Sermão 
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sobre o Cântico 16.4 nos quais o sujeito-enunciador São Bernardo de Claraval 

utiliza o traço do ethos de virtude, constitutivo do ethos de credibilidade para 

persuadir os seus enunciatários. 

Analisa-se, o primeiro recorte, o Sermão sobre o Cântico 43.2, do 

sujeito-enunciador São Bernardo de Claraval. 

 

“Eu também, irmãos, quando me converti me dei 

conta de que me faltavam toda classe de méritos”. 

 

O modo de dizer autoriza a construção de uma imagem de si, e as 

representações sociais impõem ao sujeito-enunciador não só o que ele deve e 

pode dizer, mas também a maneira como ele deve e pode se representar no 

mundo. Diante disto, acredita-se que o sujeito-enunciador São Bernardo de 

Claraval se utiliza da imagem de honestidade pessoal, traço do ethos de 

virtude ao fazer a seguinte afirmação a respeito de si mesmo no início da sua 

caminhada monacal: “Eu também, irmãos, quando me converti me dei 

conta de que me faltavam toda classe de méritos”. 

Ancorado no procedimento enunciativo elocutivo , usando do pronome 

da primeira pessoa do singular “eu”, e o pronome oblíquo “me”, ao enunciar: 

“eu também, irmãos, quando me converti me dei conta de que me faltavam 

toda classe de méritos”, o sujeito-enunciador compartilha com seus 

enunciatários sobre as suas dificuldades pessoais no início da sua caminhada 

religiosa. 

O sujeito-enunciador de maneira realista se apresenta como alguém 

que sabe, por experiência própria, os problemas, as aflições e as lutas que 

seus enunciatários enfrentam, sendo por isso mesmo percebido como uma 

pessoa sincera a respeito daquilo que enuncia quando confessa: “eu também, 

irmãos, quando me converti me dei conta de que me faltavam toda classe 

de méritos”. Ele utiliza da imagem de honestidade ao confessar a sua 

dificuldade no início da sua caminhada. Ele se da conta de que lhe falta toda 

classe de méritos para cumprir o propósito que havia traçado, isto é, seguir a 

carreira monacal. 

A enunciação: “eu também, irmãos, quando me converti me dei 

conta de que me faltavam toda classe de méritos” é feita publicamente por 
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um Abade, em um ato de culto, na hora da mensagem para os seus discípulos. 

Acredita-se que com essa atitude o sujeito-enunciador pretende incentivar seus 

enunciatários a terem coragem de confessar as suas fraquezas a Deus. 

Conforme aponta o enunciado, não se chega perfeito ao mosteiro, “eu 

também, irmãos, quando me converti me dei conta de que me faltavam 

toda classe de méritos”. Ninguém chega pronto ao mosteiro para seguir a 

carreira monacal, ou seja, os méritos vêm com o passar do tempo, são coisas a 

serem alcançadas. 

Nesta expressão: “eu também, irmãos”, percebe-se, 

intencionalmente, o tom religioso do discurso que sujeito-enunciador usa para 

expressar proximidade e familiaridade com os seus enunciatários. O “eu” do 

discurso se aproxima dos seus enunciatários para compartilhar eles algo muito 

sério sobre o início da sua carreira. É isso que ele de declara na sequência do 

enunciado: “quando me converti me dei conta de que me faltavam toda 

classe de méritos”, o sujeito-enunciador se inclui na cena enunciativa para 

mostrar que ele tem consciência da dificuldade que cada um deles enfrenta 

nessa nova jornada da vida. Ele fala com propriedade, com conhecimento de 

causa. Ele é alguém experiente. 

O sujeito-enunciador trabalha com o conceito teológico da conversão e 

da santificação em seu enunciado, ao afirmar: “quando me converti me dei 

conta de que me faltavam toda classe de méritos”. Ele ensina que a 

conversão é um ato único na vida da pessoa “quando me converti”, ou seja, 

ocorre apenas uma vez; mas, a santificação não. Ela é um processo de vida, 

devendo ser desenvolvido a cada dia, “me dei conta de que me faltavam 

toda classe de méritos”. A santidade é algo a ser buscado. 

Entretanto, a ausência de méritos no início da conversão não deve ser 

empecilho para aqueles que desejam uma vida de consagração a Deus, para 

aqueles que desejam dedicar-se ao serviço religioso. Deve-se viver uma vida 

que agrade a Deus para servi-lo com humildade. Acredita-se que seja essa a 

lição que o sujeito-enunciador quer ensinar para os seus enunciatários, já que 

ele mesmo confessa que no início não tinha mérito algum. 

Evidencia-se com esta postura de reconhecer a ausência de méritos no 

início da sua caminhada monacal à pretensão do sujeito-enunciador de 
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construir o ethos de virtude, utilizando-se da imagem de honestidade pessoal, 

reconhecendo a sua fraqueza e confessando-a publicamente. 

Passa-se à análise do segundo recorte, o Sermão sobre o Cântico 

16.4, de São Bernardo de Claraval.  

 

“envergonha-me ter me comportado tão 

indignamente com meu progenitor, ter sido tão degenerado para com meu pai”. 

 

Seguindo a mesma linha do enunciado anteriormente, o sujeito-

enunciador, de maneira realista, se utiliza da imagem de honestidade pessoal 

para construir o ethos de virtude ao confessar agora a sua vergonha por ter 

vivido tão indignamente diante Deus, “envergonha-me ter me comportado 

tão indignamente com meu progenitor, ter sido tão degenerado para com 

meu pai”. 

O sentimento de vergonha alcança uma proporção maior pela 

consciência que o sujeito-enunciador tem da sua relação afetiva com Deus, a 

quem ele se refere primeiro chamando de: “meu progenitor”, e logo em 

seguida, de modo carinhoso, de: “meu pai”.  

Ao usar o pronome possessivo “meu” para formar as expressões: 

“meu progenitor” e “meu pai” nota-se que o sujeito-enunciador está 

convencido de que ele pertence à família de Deus. Ele é um filho de Deus. 

Deus o adotou. Deus não o abandonará, pois é o seu “pai”, o seu 

“progenitor”. 

No enunciado: “Eu também, irmãos, quando me converti me dei 

conta de que me faltavam toda classe de méritos”, o sujeito-enunciador 

trabalhou com o conceito teológico de conversão e santidade, agora ele  

trabalha com o conceito teológico de adoção. Ele ensina para os seus 

enunciatários que pelo processo da adoção passou a ser filho de Deus, sendo 

herdeiro de todas as coisas. Sua relação com Deus é fi lial, chamando-o de: 

“meu progenitor” e de: “meu pai”. 

A atitude de chamar Deus de: “meu progenitor” e de: “meu pai” 

demonstra que o sujeito-enunciador tem certeza da sua adoção, embora, por 

algum tempo, não tenha vivido como um filho de Deus, conforme sua 
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confissão: “envergonha-me ter me comportado tão indignamente com meu 

progenitor, ter sido tão degenerado para com meu pai”. 

Outra verdade para ser observada no enunciado: “envergonha-me ter 

me comportado tão indignamente com meu progenitor, ter sido tão 

degenerado para com meu pai” é a consciência que o sujeito-enunciador tem 

sobre o modo correto de viver perante Deus. O sentimento de vergonha é 

intensificado pelo uso do advérbio “tão”, acentuando o quanto o seu 

comportamento era indigno. 

Declarando a sua vergonha por ter vivido de modo indigno para com 

Deus, o sujeito-enunciador constrói o ethos de virtude, utilizando-se da imagem 

de honestidade. O abade deve dar exemplo de humildade para os seus 

monges, por isso mesmo não pode ter medo de confessar os seus pecados, as 

suas fraquezas nem diante de Deus, nem diante dos homens. Ele se 

desprende de todo ritualismo e ortodoxia da Igreja, quebrando toda formalidade 

imposta e exigida para simplesmente deixar claro para os seus enunciatários 

que ele não é perfeito, ele é humano. 

Apoiando-se na orientação dos conceitos teóricos de Charaudeau, 

quanto à construção do ethos de virtude, os dois textos analisados: “Eu 

também, irmãos, quando me converti me dei conta de que me faltavam 

toda classe de méritos”, e “envergonha-me ter me comportado tão 

indignamente com meu progenitor, ter sido tão degenerado para com meu 

pai”, apresentam um sujeito-enunciador que constrói o ethos de virtude, de 

uma pessoa sincera, honesta que não tem medo de confessar as suas 

fraquezas para os seus enunciatários. 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 

 

3.3.3 A construção do ethos de competência em São 

Bernardo de Claraval: a imagem do domínio 
 

 

O ethos de competência exige de seu possuidor, ao mesmo tempo, 

saber e habilidade. Ele deve ter conhecimento profundo do domínio particular 

no qual exerce sua atividade, mas deve igualmente provar que tem os meios, o 

poder e a experiência necessários para realizar completamente seus objetivos, 

obtendo resultados positivos (CHARAUDEAU, 2008). 

Sendo assim, observam-se dois recortes em que o sujeito-enunciador 

São Bernardo de Claraval recorre aos traços do ethos de competência, 

constitutivo do ethos de credibilidade para legitimar o seu discurso diante dos 

seus enunciatários, o primeiro recorte é o da Carta 24741, e o segundo pertence 

ao Sermão sobre o Cântico 16. 

Passa-se, então, para a análise do primeiro recorte, a Carta 247, do 

sujeito-enunciador São Bernardo de Claraval. 

 

“Obedeci às ordens que me destes e a autoridade 

do que me comandava fez prosperar minha obediência. Falei, preguei, e um 

grande número de pessoas apresentou-se para a expedição. As cidades e 

castelos ficaram desertos e quase resulta impossível que sete mulheres 

encontrem um só marido, por toda parte há viúvas com maridos vivos”. 

De maneira contundente, alicerçado no procedimento enunciativo 

elocutivo, o sujeito-enunciador se inclui na cena enunciativa para anunciar que 

o resultado do seu sucesso está atrelado a sua obediência às autoridades 

eclesiásticas: “obedeci às ordens que me destes e a autoridade do que me 

comandava fez prosperar minha obediência”, demonstrado com isso 

submissão e humildade. 

A sua fala e a sua pregação do sujeito-enunciador alcançaram, com 

sucesso, o propósito de convencer as pessoas para a empresa que lhe é 

confiada: “falei, preguei, e um grande número de pessoas apresentou-se 

para a expedição”. Tal procedimento marca a intenção do sujeito-enunciador 

                                                 
41

 São Bernardo de Claraval escreve a carta 247 ao papa Eugênio III, para relatar o seu sucesso na 

convocação para a Segunda Cruzada  
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de se apresentar como alguém competente para o seu enunciatário naquilo 

que faz. 

Ao enunciar: “um grande número de pessoas apresentou-se para a 

expedição”, o sujeito-enunciador ativa a memória recente do seu enunciatário, 

fazendo referência explícita sobre a sua missão de arregimentar fiéis para a 

cruzada contra os infiéis que ocupavam a terra santa, a cidade de Jerusalém. 

Evidencia-se a intenção do sujeito-enunciador em confirmar a sua competência 

como pregador-líder da cruzada contra os hereges. 

Observa-se que na elaboração do enunciado: “Falei, preguei, e um 

grande número de pessoas apresentou-se para a expedição. As cidades e 

castelos ficaram desertos e quase resulta impossível que sete mulheres 

encontrem um só marido, por toda parte há viúvas com maridos vivos”, o 

sujeito-enunciador é alguém que possui as competências discursivas 

necessárias para arregimentar aliados ao seu propósito: “um grande número 

de pessoas apresentou-se para a expedição”, nesse caso, voluntários para 

a guerra santa que a Igreja pretende realizar contra os hereges. Acredita-se 

que seja essa é a impressão que ele quer causar para o seu enunciatário. 

No enunciado: “as cidades e castelos ficaram desertos e quase 

resulta impossível que sete mulheres encontrem um só marido”, muito 

mais do que o uso de hipérbole, de um exagero de linguagem para 

impressionar o enunciatário, observa-se o desejo do sujeito-enunciador de 

confirmar a sua competência para ocupar o lugar de pregador-líder da cruzada 

por meio da força do seu discurso: “falei, preguei, e um grande número de 

pessoas apresentou-se para a expedição, usando a sua experiência de 

pregador para persuadir os seus ouvintes, pois “as cidades e castelos ficaram 

desertos e quase resulta impossível que sete mulheres encontrem um só 

marido”. 

Neste enunciado: “quase resulta impossível que sete mulheres 

encontrem um só marido” percebe que há um diálogo com o texto do profeta 

Isaías: “Sete mulheres naquele dia, lançarão mão de um homem, dizendo: Nós 

mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos e do que é nosso nos 

vestiremos; tão-somente queremos ser chamadas pelo teu nome; tira o nosso 

opróbrio” (Isaías 4.1). Esse recurso da citação pode sugerir que o sujeito-
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enunciador evoca para si a autoridade de profeta de Deus para falar em seu 

nome. A sua palavra tem valor e peso igual a de um profeta de Deus. 

Essa competência discursiva que o sujeito-enunciador possui lhe 

garante o resultado positivo dos seus objetivos, “as cidades e castelos 

ficaram desertos e quase resulta impossível que sete mulheres 

encontrem um só marido, por toda parte há viúvas com maridos vivos”. 

Houve plena aceitação da sua pregação. 

A construção do enunciado: “por toda parte há viúvas com maridos 

vivos” remete à ideia de que os maridos aceitaram prontamente a proposta 

que ouviram daquele que a enunciou tanto quanto reclama a tristeza que 

mulheres sentiram ao saber que seus maridos foram recrutados para a guerra 

santa.  

O impacto positivo da pregação é descrito com tanta intensidade que 

se afirma: “por toda parte há viúvas com maridos vivos”. A certeza de que 

os homens abandonariam tudo para servirem aquela causa fica evidente pela 

disposição de deixarem suas casas, suas esposas. Não houve lugar em que a 

sua pregação não alcançasse resultados positivos. 

Com a declaração de êxito sobre aquilo que pretendia fazer, o sujeito-

enunciador constrói o ethos de competência, utilizando-se da imagem da 

experiência, pois o abade deve provar que tem experiência suficiente para 

realizar a obra que lhe foi confiada. 

Passa-se, agora, a analisar o segundo recorte, o Sermão sobre o 

Cântico 16.1, do sujeito-enunciador São Bernardo de Claraval. 

 

“Porque não me preocupa tanto desenvolver o 

comentário dos textos como chegar aos corações. Saibam que meu dever é 

tirar água do poço e dar-lhes de beber”. 

 

Conforme ensina Fiorin (2005), no momento que um enunciador 

comunica alguma coisa tem em vista agir no mundo, pois ao exercer seu fazer 

informativo, produz um sentido com a finalidade de persuadir o outro. Sua 

intenção é que o enunciatário creia no que ele diz, faça alguma coisa, mude de 

comportamento ou de opinião. O que torna possível afirmar que a persuasão 

está intrinsecamente ligada ao ato de enunciar. 
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Considerando que o gênero sermão é uma modalidade discursiva 

usada pela instituição religiosa cristã com o propósito de persuadir os fiéis à fé 

e à prática cristã, e que as representações sociais impõem ao sujeito-

enunciador não só o que ele deve e pode dizer, mas também a maneira que 

ele deve e pode se representar no mundo, a análise do recorte: “porque não 

me preocupa tanto desenvolver o comentário dos textos como chegar aos 

corações. Saibam que meu dever é tirar água do poço e dar-lhes de 

beber”, parte do princípio de que o enunciado apresenta alguém que está 

interessado em saciar a sede de seus ouvintes e que competência para isso. 

O sujeito-enunciador não pretende passar para seus enunciatários a 

imagem de alguém que se dedica a escrever bem: “porque não me preocupa 

tanto desenvolver o comentário dos textos”. Ele deve se dedicar ao estudo 

da palavra de Deus para poder saciar a sede dos seus enunciatários: “saibam 

que meu dever é tirar água do poço e dar-lhes de beber”. Essa é a sua 

vocação. 

Recorrendo ao uso do procedimento enunciativo elocutivo: “porque 

não me preocupa tanto desenvolver o comentário dos textos como 

chegar aos corações”, o sujeito-enunciador coloca-se na cena enunciativa 

para buscar uma aproximação, apresentando-se como alguém que está mais 

preocupado em “chegar aos corações”, dos seus enunciatários do que 

“desenvolver o comentário dos textos”. 

A sua preocupação é com o lado prático da vida monacal mais do que 

com o lado teórico: “porque não me preocupa tanto desenvolver o 

comentário dos textos como chegar aos corações”. Não adiantará nada 

desenvolver comentários sobre os textos da Bíblia se eles não chegarem ao 

coração dos leitores. 

Declarando-se ser responsável em seu ofício: “meu dever é tirar água 

do poço e dar-lhes de beber”, o sujeito-enunciador cria a imagem de alguém 

com competência para falar das verdades reveladas de Deus em sua palavra 

pelo esforço do seu trabalho. 

A imagem de alguém tirando água de um poço: “meu dever é tirar 

água do poço” remete e reforça à ideia de trabalho. Assim, os enunciatários 

devem ficar tranquilos e seguros, pois aquele que lhes fala em nome de Deus é 

alguém que se dedica ao seu dever. 
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Estrategicamente, o sujeito-enunciador recorre ao uso do advérbio 

“tanto” e da conjunção “como”: “porque não me preocupa tanto desenvolver 

o comentário dos textos como chegar aos corações”, para dizer que ele 

reconhece e não desmerece o valor dos textos comentados, mas a sua 

preocupação maior é “chagar aos corações” dos seus enunciatários e isso 

ele alcança quando cumpre com competência o seu dever de tirar água do 

poço: “saibam que meu dever é tirar água do poço e dar-lhes de beber”. 

Pode-se dizer que o efeito de sentido desejado pelo sujeito-enunciador 

é que os enunciatários creiam que: “tirar água do poço e dar-lhes de beber”, 

é a sua missão enquanto vocacionado para o serviço religioso, enquanto 

abade. 

Portanto, a construção do ethos de competência do sujeito-enunciador 

é evocada diante de seus enunciatários pelo testemunho da sua experiência, 

do seu compromisso e dedicação e por isso mesmo possui a competência 

necessária para realizar o seu ministério, exercendo com dedicação a sua 

vocação de abade. 

Sob a orientação dos conceitos teóricos de Charaudeau, quanto à 

construção do ethos de competência os dois textos analisados: “Obedeci às 

ordens que me destes e a autoridade do que me comandava fez prosperar minha 

obediência. Falei, preguei, e um grande número de pessoas apresentou-se 

para a expedição. As cidades e castelos ficaram desertos e quase resulta 

impossível que sete mulheres encontrem um só marido, por toda parte há 

viúvas com maridos vivos” e “Porque não me preocupa tanto desenvolver 

o comentário dos textos como chegar aos corações. Saibam que meu 

dever é tirar água do poço e dar-lhes de beber”, apresentam um sujeito-

enunciador que constrói diante de seus enunciatários o ethos de competência. 

Uma pessoa que tem poder e habilidade necessárias para realizar os seus 

propósitos, obtendo resultados positivos. 
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Considerações Finais 
 

 

O sujeito da enunciação busca o texto-base 
para construir o objeto-enunciado,  
transformando o objeto construído no lugar 

de investimento de valores. Nessa 
apropriação de um enunciado para a 
construção de outro, captando-o ou 

subvertendo-o, o sujeito também se constrói 
como agente da História e ao mesmo tempo 
confirma-se como produto dela.  

Norma Discini 

 

 

O homem é um ser social dotado de razão e vontade, fazendo-se 

representar e entender por meio de símbolos, e a linguagem é, 

indiscutivelmente, uma das modalidades de interação social. Por meio da 

linguagem ele constrói o seu próprio mundo. 

Nessa interação social não se alcança o objetivo de convencer o outro 

simplesmente pelo uso das palavras, pois a construção do sentido está 

intimamente ligada à ideologia, à visão de mundo do falante que age e reage à 

situação enunciativa de acordo com o contexto em que está inserido e a 

compreensão que ele faz desse contexto. 

Em relação a sua competência linguística com a sociedade, sabe-se 

que o homem, como membro de uma comunidade, se identifica 

linguisticamente com ela, e que há acordos entre ambos e as regras podem ser 

colocadas ou impostas por essa sociedade, estabelecendo relações 

contratuais. 

Ao estabelecer essas relações, o homem concorda com o que seu 

grupo social acredita. Esse comportamento garante-lhe uma condição 

favorável, todavia está condicionado a convenções e coerções determinadas 

pelo grupo. Nessa perspectiva de linguagem, a interação social, a existência do 

sujeito e toda a produção de fala está relacionada com três aspectos, a saber: 

1) social; 2) ideológico; 3) histórico. 

Desse modo, o sujeito-enunciador simula o seu discurso para 

dissimular o do outro, tornando aparente em sua linguagem a sua ideologia. 
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Assim, esta tese reflete um trabalho de investigação sobre a 

construção do ethos discursivo nos textos de São Bernardo de Claraval sob o 

ponto de vista da apropriação vocacional, ou seja, a consciência da vocação de 

abade se reflete nos textos do sujeito-enunciador. 

Com o título: “A construção do ethos discursivo nos textos de São 

Bernardo De Claraval: uma apropriação vocacional”, a partir de recortes 

escolhidos, desenvolveu-se uma análise discursiva dos textos de São Bernardo 

de Claraval, apoiando-se nos conceitos da AD de linha francesa, tendo como 

teóricos os seguintes autores, dentre outros: Dominique Maingueneau, Eni P. 

Orlandi, Patrick Charaudeau e Ruth Amossy. 

Na área da Teologia e História da Igreja cristã, para a fundamentação 

histórica da pesquisa, contemplaram-se os seguintes autores: Etienne Gilson, 

Jean Brun, Earle Cairns, Justo Gonzalez, Antonio Royo Marin, Alister Mcgrath, 

Pierre Pierrard. 

Observou-se a formação escolástica de tradição monástica de São 

Bernardo de Claraval, bem como sua reflexão teológica, a força persuasiva dos 

seus discursos. Pelas análises feitas, acredita-se que São Bernardo de 

Claraval viveu com intensidade a fé cristã, procurando cumprir a sua vocação 

de abade, disposto a cuidar da vida e do crescimento espiritual dos seus 

discípulos como se eles fossem seus próprios filhos, ensinando-lhes verdades, 

regras e preceitos da vida monacal, conforme preceitua a Regra de São Bento. 

O abade não pode ensinar nada que seja contrário ao preceito do seu Senhor.  

A tese se desenvolveu em três capítulos, divididos em tópicos, de 

maneira sistematizada, para não perder o foco. 

No primeiro capítulo, apoiando-se em teóricos como Charaudeau e 

Maingueneau, apresentou-se os conceitos teóricos dos seguintes tópicos: a AD 

de linha francesa, a qual tem como proposta analisar a formação discursiva dos 

enunciadores sob a sua perspectiva ideológica e a articulação entre discurso e 

produção de sentido. Na Formação Ideológica percebeu-se que os 

pensamentos materializados em discursos revelam a ideologia do sujeito-

enunciador que enuncia para se significar, revelando a visão de mundo que 

recebe por influência da sociedade. A Formação Discursiva ajudou a 

compreender o processo de produção e efeito de sentidos, e a sua relação com 

a ideologia para se perceber o estabelecimento de regularidades no 
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funcionamento do discurso, ou seja, o que pode e deve ser dito, e o que não 

pode e não deve ser dito. 

Quanto à Enunciação, observou-se que ela é a própria situação de fala, 

e a construção de sentido que se estabelece entre enunciador e enunciatário, é 

a instância da construção do ethos do sujeito no discurso que se sujeita à 

formação discursiva e ideológica do grupo que pertence. O Enunciado foi visto 

como a materialização do discurso, tendo como objetivo agir sobre o outro, 

devendo ser observado sempre o contexto da sua enunciação. Já em relação 

ao Enunciatário, observou-se que ele é receptor participativo do discurso, 

influenciando na elaboração do enunciado. 

Apresentou-se o conceito de ethos a partir de Aristóteles e depois de 

alguns teóricos. Apresentou-se, ainda, o ethos de credibilidade; de seriedade; 

de virtude e de competência. Encerrou-se o capítulo, com a abordagem do 

ethos e os procedimentos enunciativos, o elocutivo, que revela o ponto de vista 

do sujeito-enunciador; alocutivo que estabelece uma relação de influência entre 

o sujeito-enunciador e o enunciatário; e o delocutivo, que retoma a fala de outra 

pessoa, provocando o efeito de apagamento do sujeito-enunciador. 

No capítulo 2, com base nos apontamentos de historiadores como 

McGrath e Pierrard, a intenção foi propiciar uma apresentação a respeito da 

vida e da teologia de São Bernardo de Claraval, destacando a sua 

compreensão de vida monástica, a sua vocação ministerial e a sua teologia, 

bem como perceber o contexto histórico em que ele viveu. 

No capítulo 3, os textos escolhidos de São Bernardo de Claraval para 

serem analisados à luz dos conceitos teóricos da AD de linha francesa foram 

os sermões 16; 36; 43; 61 e 84, da obra “Sermones sobre o Cantar de los 

Cantares”; a “Carta 247”, escrita ao papa Eugênio III; e, o tratado de “Como se 

deve amar a Deus”, extraído do “Libro sobre el amor a Dios”, da obra 

“Introducción general y Tratados”. 

Para facilitar as análises os tópicos abordados foram divididos da 

seguinte forma: o lugar que o sujeito-enunciador atribui para si em seu 

discurso; a construção do ethos de São Bernardo de Claraval: a imagem de si 

no discurso; a construção do ethos de credibilidade, de seriedade, de virtude e 

de competência em São Bernardo de Claraval. 
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Em relação à questão de atribuições de lugares no discurso, observou-

se que o sujeito-enunciador construiu seu enunciado a partir da ideologia cristã, 

atribuindo para si o lugar de homem religioso e sincero, que sabe o que diz. 

Alguém que sabe, por experiência própria, que o repouso tão desejado para os 

enfermos e fracos está nas chagas do Salvador. 

O sujeito-enunciador atribuiu para si o lugar de homem vitorioso 

usando o pronome da primeira pessoa do singular “eu”, para relatar a sua 

própria experiência mística e espiritual com Deus, mostrando ser um vencedor 

nas lutas contra o Diabo. Essa vitória só foi possível porque ele estava firmado 

em Jesus Cristo, a rocha firme. “Eu não caio, porque me firmo sobre a rocha 

firme”. 

Verificou-se que ao enunciar no estatuto de teólogo, o sujeito-

enunciador demonstrou certo saber teológico e desejo de compartilhar esse 

saber com os seus discípulos, os quais ingressaram na carreira monacal para 

receber formação e educação teológica. No estatuto de abade, ele 

compartilhou das suas experiências espirituais, assumindo a responsabilidade 

na educação dos seus monges, ensinando-lhes o caminho da sabedoria e da 

alegria, que segundo seu entendimento, está em conhecer a Deus e servi-lo de 

todo coração. Quem enuncia está habilitado para tratar do assunto perdão de 

pecados, pois ele enuncia sob o estatuto de abade, de líder religioso, daquele 

que deve levar seus discípulos aos pés do seu Senhor. 

O sujeito-enunciador inscrito num contexto religioso cristão construiu 

um ethos que corrobora com a sua maneira de ver e perceber a sua vocação 

de abade. O ethos de um sujeito humilde, piedoso, conselheiro e experiente. O 

ethos de um sujeito que tem intimidade com Deus e consciência das suas 

limitações e fraquezas, por isso mesmo ressalta a importância e a necessidade 

de se ter uma experiência íntima e pessoal com Deus. 

A condição de produção do discurso considera a posição em que se 

enuncia e o contexto, e ambas estão direcionadas ao posicionamento 

ideológico, maneira de ver o mundo, dos envolvidos e a formação discursiva, 

maneira de dizer o mundo, e está relacionada ao jogo de imagens entre sujeito-

enunciador e enunciatário. A cenografia englobante é a de um culto a Deus, 

sendo a mensagem proferida por um abade que cria no ato da sua enunciação 



176 

 

a imagem de um sujeito-enunciador humilde, experiente e que tem intimidade 

com Deus 

Quanto ao lugar atribuído ao enunciatário percebeu-se que não foi o 

lugar de um pecador inveterado que vive pecando, que está distante de Deus, 

afastado da sua presença por conta do pecado e, por isso mesmo, condenado 

à vida de tortura espiritual; mas, sim, o lugar de um fiel que deve se sentir 

convidado a descansar e a desfrutar dos benefícios que as chagas do 

Salvador oferecem aos seus seguidores, ou seja, o verdadeiro repouso para 

aqueles que se sentem enfermos e fracos e o buscam. Foi atribuído ao 

enunciatário, também, o lugar de vencedor. Ele pode ter a experiência de 

vitória sobre o assédio do Diabo em sua vida, basta para isso “habitar seguro 

em Jesus Cristo”, sendo levado a crer que reside na pessoa de Jesus Cristo, 

apresentado como Salvador e como Senhor, o perdão para os pecados. 

Observou-se, ainda, que a construção do ethos está ligada às 

determinadas escolhas que o sujeito-enunciador faz no ato da enunciação bem 

como à ideia que ele tem do seu auditório para elaborar o seu discurso, isto é, 

pelo modo de enunciar, cria-se uma imagem positiva de si no discurso diante 

dos seus enunciatários. 

A concepção de ethos para a AD, postulada no esquema de 

Maingueneau (2008), está relacionada a diversos elementos discursivos (tom, 

caráter e corporalidade, elementos constituintes da cenografia do discurso) e 

também aos estereótipos que circulam socialmente como categorias que 

influenciam na formação da imagem do enunciador. 

Dessa forma, a categoria ethos não está ligada apenas ao enunciador, 

à imagem que este reivindica para si próprio, mas se apresenta como uma 

categoria interativa, uma vez que a imagem do enunciador deve se adequar às 

expectativas de um auditório particular. 

Assim, quanto à imagem de si no discurso constatou-se que os textos 

de São Bernardo de Claraval são de cunho teológico, inscritos no campo 

discursivo religioso cristão, construindo um ethos que corresponde com a sua 

visão teológica sobre o mundo e a sua vocação de abade. Para construir o ethé 

de credibilidade, o sujeito-enunciador se apresentou com alguém sério, virtuoso 

e competente sobre aquilo que enuncia, reconhecendo a sua condição de 

miséria diante do seu Criador, um ser misericordioso que lhe dá alegria.  
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Percebeu-se que as representações sociais impõem ao sujeito-

enunciador não apenas o que ele deve e pode dizer, mas também a maneira 

como ele deve e pode se representar no mundo, se deixando perceber pela 

sua formação ideológica que aparece em sua formação discursiva. 

Apoiando-se nos conceitos teóricos de Charaudeau, pode-se perceber 

que o sujeito-enunciador construiu em seus enunciados o ethos de sério, de 

uma pessoa crível e honesta sobre aquilo que enunciava, demonstrando ter 

experiência pessoal com Deus, revelando ter uma vida de piedade e 

comunhão. O ethos de um sujeito que acreditava ser alvo do amor de Deus, e 

que tem como desafio corresponder ao amor recebido, pois ele sabe que Deus 

é um ser imenso, infinito e em contrapartida ele é um ser finito e pecador. 

Quando o sujeito-enunciador declarou a sua vergonha por ter vivido de 

modo indigno para com o seu Deus, ele construiu o ethos de virtude, utilizando-

se da imagem de honestidade, demonstrando não ter medo de confessar os 

seus pecados, as suas fraquezas a Deus e aos homens. 

Para construir o ethos de competência o sujeito-enunciador se ancorou 

na imagem de homem religioso e experiente, pois o abade deveria provar que 

tem experiência suficiente, que tem conhecimento necessário para realizar a 

obra que lhe entregaram nas mãos, alcançando resultados positivos. 

Diante do exposto, a análise dos textos permitiu perceber que São 

Bernardo de Claraval construiu o ethos de um sujeito-enunciador inscrito num 

contexto religioso cristão, que enuncia a partir de uma formação discursiva e 

ideológica cristã, com o propósito de persuadir seus enunciatários a buscarem 

a Deus e a se reconhecerem como necessitados pecadores, criando em seus 

enunciados a imagem de um sujeito-enunciador consciente da sua 

responsabilidade vocacional. 
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