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O número de objetos que passaram a se configurar como fontes com as novas 

propostas teórico-metodológicas no campo da história nos últimos vinte anos colaboraram 

significativamente para maneiras diferenciadas de olhar os diversos objetos passíveis de 

pesquisa historiográfica ou ainda, contribuíram para a construção de linhas específicas de 

pesquisa que se preocupam com o grande número de textos e artigos publicados em 

periódicos das mais diversas áreas e filiações intelectuais. A revista que propomos apresentar 

e analisar foi escolhida por nós como uma destas novas fontes possíveis de perceber com um 

novo olhar teórico-metodológico. 

O periódico escolhido é a Revista Eclesiástica Brasileira (REB) que vem sendo 

publicada desde 1941 até os dias atuais sem interrupções e com periodicidade trimestral. A 

REB foi precedida pela Revista COR que levava em seu subtítulo Revista Eclesiástica 

Brasileira. A COR foi publicada durante dois anos (1939 e 1940), todavia, não obteve a 

visualização nacional que esperavam seus editores e que a REB viria a desenvolver nos anos 

seguintes. A COR recebeu nova responsabilidade editorial, atitude esta que levou, entre outras 

mudanças, a alteração do seu nome e a uma reformulação da sua proposta enquanto periódico 

eclesiológico nacional. Desde então a responsabilidade pela publicação da REB é da 

Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, por meio do Instituto Teológico 

Franciscano de Petrópolis (RJ), impresso pela Editora Vozes. Os principais destinatários são 

os sacerdotes, teólogos, professores, agentes de pastoral e líderes comunitários, estudiosos da 

religião, enfim, a quem desejar desenvolver ou se aproximar de temas relacionados à Igreja 

Católica no Brasil. 

Pretendia, no inicio de sua circulação, ser um meio de comunicação eclesiológico e 

de divulgação no corpo de clérigos da Igreja Católica no Brasil. Segundo seu quadro editorial 

atual, a revista desenvolveu-se em quatro fases. A primeira de 1941 a 1952, representada pelo 

seu fundador e redator, Frei Thomás Borgmeier. A segunda fase de 1952 a 1971 sendo seu 

redator-chefe o Frei Boaventura Kloppengurg. De 1972 a 1986 com Frei Leonardo Boff. 
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Desde 1986 está sob a coordenação do Frei Elói Dionísio Piva. Cada uma destas fases possuiu 

uma característica própria. A primeira ficou marcada pela consolidação do periódico como 

principal órgão teológico do clero nacional. A segunda fase foi responsável pela divulgação e 

objetivos do Concílio Vaticano II. A terceira ficou marcada pela divulgação das bases da 

Teologia da Libertação. E a última fase o caráter ecumênico e, principalmente, eclesial pode 

ser destacado. 
2
 

A REB estava dividida da seguinte maneira: artigos; comunicações, pareceres sobre 

assuntos em voga na Igreja; assuntos pastorais, textos voltados para a prática do clero com 

suas comunidades; ministerium verbi, são sugestões para homilias na Igreja; documentações, 

traduções da documentação oficial produzida no Vaticano e nas igrejas internacionais, bem 

como a produção oficial nacional; pelas revistas, comunicam a produção teológico-religiosa 

em outras revistas; crônicas eclesiásticas; necrologias; apreciações de livros lançados sobre 

diversos assuntos eclesiásticos de vários idiomas; bibliografia em português recomendada ao 

clero, dividida em filosofia, teologia bíblica, teologia histórica, teologia sistemática e teologia 

prática; por fim um índice analítico sobre as temáticas do volume. Esta disposição alterou-se 

nestes quase setenta anos, todavia, manteve sua estrutura lógica, agregando alguns itens do 

sumário como bibliografia e pelas revistas, construindo um único quadro de referências 

bibliográficas e suprimindo outros, como necrologias e ministerium verbi. Com publicação 

trimestral estava dividida, nos seus primeiros anos de publicação, dentro do ano entre os 

meses de março/junho – julho/outubro – novembro/fevereiro. 

Selecionamos para nossa análise o texto que apresenta a revista aos seus 

destinatários. Escrito pela redação, ou seja, por Frei Thomás Borgmeier, por ocasião do 

lançamento do primeiro volume da REB em 1941 é um texto de apenas três páginas e que 

leva o título de Revista Eclesiástica Brasileira. Percebemos neste breve texto o que almejavam 

seus responsáveis e como, com o seu lançamento, a revista viria suprir um espaço a algum 

tempo vago na Igreja Católica Romana brasileira, a saber, uma publicação periódica que 

estivesse preocupada com a teologia e a vida da Igreja no Brasil.  

Freda Indursky, na introdução de seu texto de 1997 A fala dos quartéis e as outras 

vozes, descreve uma análise do discurso de uma maneira didática e bem sistematizada, que, 

por sua vez, será norteadora de nossas definições iniciais. A sistematização proposta parte da 

explicitação do tema e do seu problema, seguido pela reflexão em torno dos instrumentos que 

serão utilizados na análise e, por fim, de que maneira articular a teoria à prática de análise do 

documento. 
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O problema em torno do texto selecionado é posto sobre a égide do discurso 

religioso, ou seja, como uma revista religiosa, que se legitimaria pela própria tradição por trás 

dela, consegue produzir um efeito de sentido 
3
 mais profundo daquele explicitado no próprio 

texto. Sobre um sentido mais profundo, Pierre Bourdieu ao lado de Michel de Certeau 

fornecem algumas indicações a respeito do lugar da produção dos textos da revista, bem como 

as características simbólicas que configuram este lugar e suas funções. 

Segundo Certeau, resumidamente, o lugar social é responsável por legitimar as 

afirmações técnicas, teóricas e metodológicas sobre o não dito e que, conseqüentemente, traz 

em sua estrutura uma série de valores que acabam por refletir e determinar a influência de 

dada instituição em uma sociedade. “É em função deste lugar que se instauram os métodos, 

que se delineia uma topografia de interesses, que os documentos e as questões, que lhes serão 

propostas, se organizam.” 
4
 

Ao lado deste raciocínio alocamos Bourdieu, que chama a atenção para a percepção 

do longo processo de introjeção simbólica institucional promovida pela Igreja Católica e 

como suas regras acabam por produzir sentidos diversos para a compreensão do campo do 

qual a Igreja faz parte. “O campo é o universo no qual estão inseridos os agentes e as 

instituições que produzem, reproduzem e difundem suas ciências. Esse universo é um mundo 

social como os outros, mas que obedece leis sociais mais ou menos específicas”. 
5
  

Para que este campo religioso possa ser visto como econômico ou caracterizado 

como da Igreja, ou ainda, na Igreja, ela, a própria Igreja, para funcionara como uma empresa 

precisa negar suas dimensões econômicas. Ela o faz por meio da suavização do discurso e 

com a criação de eufemismos. Bourdieu chama a atenção para a defasagem entre a verdade 

objetiva e verdade vivida: 

 

A defasagem entre a verdade objetiva, antes recalcada do que ignorada, e a 

verdade vivida das práticas em sua definição completa. A verdade da 

empresa religiosa é a de ter duas verdades: a verdade econômica e a verdade 

religiosa, que a recusa. (...) O discurso religioso que acompanha a prática é 

parte integrante da economia das práticas como economia de bens 

simbólicos. 
6
 

 

Algumas destas práticas são bastante visíveis. A mais clara é a própria ação pastoral, 

percebida e entendida aqui nas responsabilidades que determinado clérigo possua com uma 

comunidade. O seu trabalho os identifica e os caracteriza com o divino. A realização de um 

serviço divino, como por exemplo, a visitação aos enfermos, carrega uma carga simbólica 
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grande, o ato é ao mesmo tempo obrigação e recompensa. É obrigação, pois a consagração de 

um padre supõe sua dedicação a todo o serviço da Igreja e é recompensa uma vez que lhe 

garante sua participação efetiva no porvir escatológico. 

Ora, ao consideramos estas questões propostas por Bourdieu, assumimos que o 

próprio discurso possui seu valor econômico, todavia, somente ao não reconhecer sua 

dimensão econômica é que pode ser econômico e colher seus frutos, ou melhor, lucrar com 

suas práticas. Em busca de uma conexão em nosso texto apontamos o discurso da Igreja como 

um elemento constituinte do capital simbólico, concordando, ainda com Bourdieu, da 

importância, “do ponto de vista metodológico, evitar dissociar as funções econômicas e as 

funções religiosa, isto é, a dimensão propriamente econômica da prática e da simbolização 

que torna possível a realização das funções econômicas”. 
7
 Considerar o discurso em sua 

dimensão econômica faz com que possamos perceber que: 

 

O discurso não é algo mais (como se tende a fazer crer quando se fala de 

“ideologia”); ele faz parte da própria economia. E, se quisermos ser justos, é 

preciso levá-lo em conta, e a todo o esforço aparentemente desperdiçado em 

um trabalho de eufemização (...). 
8
 

 

Tendo em vista estas perspectivas, iniciamos nosso exame, considerando que, 

segundo Eni Pulcinelli Orlandi “toda a análise supõe uma tipologia, logo, ela faz parte das 

condições de produção de qualquer análise”, todavia, a interpretação ou interpretações desta 

tipologia “devem ser referidos ao contexto sócio-histórico do texto que foi objeto da análise, 

pois esses resultados não são evidentes por si”. Destas afirmações apontamos a não definição 

de modelos imutáveis de análise de discurso, mas, uma metacomunicação entre discursos, ou 

seja, esta relação de diferentes discursos e, consequentemente, de diversas tipologias “se 

definem como diferentes formas de considerar, ou de incorporar, as diferentes noções de 

contextos em suas diversidades”. 
9
 

O discurso religioso, e aqui inserimos nossa fonte de análise, a Revista Eclesiástica 

Brasileira, pode ser caracterizado “como aquele em que fala a voz de Deus: a voz do padre 

(...) é a voz de Deus.” Esta caracterização estabelece uma relação simbólica, pois o padre é a 

voz de Deus e sua posição define o grau de autonomia que o discurso é proferido. O que nos 

remete a uma regulamentação da voz de Deus em seu representante dada pelo “texto sagrado, 

pela igreja, pelas cerimônias”, que por sua vez, direciona dois tipos de agentes de 

interpretação, o primeiro “na ordem temporal, a relação com o sagrado (...) se faz pelos 
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representantes da Igreja: o Papa, o Bispo, os Padres”, o segundo “na ordem espiritual, a 

relação se faz pelos mediadores: Nossa Senhora, os Santos”. 
10

 

Dentro desta perspectiva, nada mais clara que a declaração de que “confiantes na 

graça de Deus”, a idéia da revista tenha “retumbado pelo clero brasileiro” 
11

, define duas 

noções centrais, não somente para nossa análise, mas para toda a análise do discurso; a de 

enunciador e enunciatário. Uma “revista do clero, feita pelo clero, para o clero” 
12

, esta 

afirmação possibilita perceber uma dependência no discurso entre enunciador e enunciatário. 

Ao percebemos esta cena enunciativa afirmamos que a o discurso, ao colocar-se em cena 

estabelece seu próprio espaço de enunciação e, consequentemente seu receptor. Desta maneira 

os enunciatários, podem ser percebidos como enunciadores, principalmente no caso dos 

sacerdotes, já que estes são destinatários da enunciação e destinador da enunciação, o que 

abre uma perspectiva comunicativa na análise do discurso. Na primeira o enunciatário é 

chamado sujeito interpretante e sua análise das mensagens procede de elementos situacionais 

particulares ou de seu próprio posicionamento. Na segunda o mesmo enunciatário é chamado 

sujeito destinatário, ou seja, o emissor destina sua mensagem a ele e ela será interpretada da 

maneira que foi enunciada. 

Em busca de um estabelecimento de dependências entre enunciador e enunciatário, 

acreditamos que Pierre Bourdieu contribui nesta percepção ao indicar a necessidade de 

categorias de percepção e avaliação compartilhadas, tanto do agente social que emite um 

discurso, quanto do que o recebe. Ambos devem possuir as categorias adequadas: 

 

Ente percebido, construído, de acordo com categorias de percepção 

específicas, o capital simbólico supõe a existência de agentes sócias 

constituídos, em seus modos de pensar, de tal modo que conheçam e 

reconheçam o que lhes é proposto, e creiam nisso, isto é, em certos casos, 

rendam-lhe obediência e submissão. 
13

 

 

Ao analisarmos este primeiro recorte da fonte, concordamos com Charaudeau, ao 

distinguir, um enunciador interno ao dito e um locutor externo ao dito, posto por meio de um 

espaço discursivo 
14

 dividido em espaço externo 
15

 e espaço interno 
16

, que, por sua vez, 

determinam as condições do discurso ser proferido pelo seu enunciador. 

A legitimação da produção da revista aparece claramente nas primeiras páginas do 

primeiro volume, com a reprodução de cartas enviadas pelas principais autoridades 

eclesiásticas do Brasil. Vê-se desta maneira o uso destas cartas de incentivo, aprovação, 
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contentamento e de apoio econômico, como uma ritualização em favor e em aprovação da 

edição da revista, muito próximo de uma canonização literária. Relembrando o que afirmava 

Pierre Bourdieu acerca da linguagem autorizada e sobre o poder das palavras, percebemos 

nesta situação textual o poder da palavra como um poder “que é apenas delegado do porta-voz 

cujas palavras constituem no máximo um testemunho entre outros da garantia de delegação de 

que ele está investido”. 
17

 

Ao admitirmos que o discurso religioso possa ser caracterizado, entre tantos aspectos 

por aquele que é autorizado por Deus a falar ou é a voz de Deus, uma relação simbólica 

legitima é autorização a partir de sua institucionalização. Lembremos que uma das questões 

mais importantes para a tradição cristã católica romana é a chamada Tradição Apostólica. 

Esta se caracteriza pela imposição de mãos sobre o que será ordenado, ou consagrado para as 

ordens. Estes que impõem as mãos tiveram sobre si mãos impostas e assim sucessivamente, 

remontando o período anterior ao Concílio de Nicéia (325 d.C) chegando as mãos do próprio 

Cristo e de seus discípulos instituindo o que se chama em teologia de munus pastoral. 

Alem disto, Bourdieu alerta para importância do poder da palavra, poder este que 

seria apenas “o poder delegado do porta-voz cujas palavras (quer dizer, de maneira 

indissociável, a matéria de seu discurso e sua maneira de falar) constituem no máximo um 

testemunho, um testemunho entre outros da garantia de delegação de que ele está investido”. 

18
 

Esta delegação de poder da palavra, neste caso palavra divina, é parte constituinte da 

tradição cristã. Vejamos, por exemplo, o proémio do decreto pastoral Christus Dominus sobre 

o múnus pastoral dos bispos na Igreja de outubro de 1965, assinado por Paulo VI. O 

documento diz o seguinte: 

 

Por outro lado, porém, também os Bispos, constituídos pelo Espírito Santo, 

sucedem aos Apóstolos como pastores das almas, e, juntamente com o Sumo 

Pontífice e sob a sua autoridade, foram enviados a perpetuar a obra de 

Cristo, pastor eterno. Na verdade, Cristo deu aos Apóstolos e aos seus 

sucessores o mandato e o poder de ensinar todas as gentes, de santificar os 

homens na verdade e de os apascentar. Por isso, foram os Bispos 

constituídos, pelo Espírito Santo que lhes foi dado, verdadeiros e autênticos 

mestres, pontífices e pastores. 
19

 

 

Desta maneira, no texto introdutório da REB, as cartas dos bispos, colocadas depois 

de uma resumida contextualização sobre a necessidade e produção da revista, escrita pelo 

redator, autorizam esta a circular, bem como, deixam em suas entrelinhas, a mensagem de que 
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o que for exposto na revista passará pelo crivo de seus autorizadores, já que, a REB deve ser o 

“retrato da marcha do catolicismo brasileiro”. 
20

 

A análise desta primeira parte da fonte, além de alocar o discurso na tipologia 

religiosa permite que o aloquemos na tipologia ideológica, pois consideramos que a ideologia, 

conforme sugere Paul Ricoeur, ao trabalhar as interpretações e as ideologias, “é ao mesmo 

tempo interpretação do real, obturação do possível e busca por perpetuar um ato fundador 

inicial” 
21

, e que aparece na leitura da fonte. 

Sobre esta tipologia ideológica liga-se a necessidade de um reconhecimento mútuo 

entre o clero brasileiro. O trecho reproduzido a seguir apresenta uma idéia da imagem 

produzida pela revista, que permite, conforme afiram Charaudeau, perceber a ideologia a 

partir das relações imaginárias dos indivíduos com sua existência, concretizada materialmente 

em aparelhos e práticas. 
22

 

 

Em “Revista Eclesiástica Brasileira” se retrata a marcha do catolicismo em 

nosso país. Temos certeza de que imediatamente isso será compreendido. 

Trabalha-se muito, entre o clero brasileiro. As nossas grandes dioceses são 

regidas por homens de destaque, prendados de raros dotes de inteligência e 

de virtude, escolhidos a dedo para governar o catolicismo desta terra. Quanta 

clarividência, que tesouro de experiência reside nesses varões de Deus que 

constituem o orgulho da nossa hierarquia eclesiástica. Nossos seminários 

estão a altura, e suas cátedras estão ocupadas por mestres insignes, espíritos 

abertos, que não só acompanham, senão que marcam o ritmo da evolução 

das coisas eclesiásticas. Que riqueza advirá, pois, para todo o clero, da 

permuta de idéias, da focalização dos interesses eclesiásticos e de sua 

discussão nas páginas duma revista equivalente a uma tribuna, donde se tem 

como ouvinte o padre brasileiro do Amazonas ao Prata. É nesta equação dos 

valores que possuímos e das necessidades que sentimos que reside a razão de 

ser, e a garantia de continuidade da “Revista Eclesiástica Brasileira”. 
23

 

 

Esta exposição também nos permite uma outra análise fundada na categoria analítica 

de esquematização. Esta categoria possibilita que se reúna a noção de enunciação como 

processo e o enunciado como resultado. Ainda como um desdobramento da esquematização a 

co-construção, possibilita a percepção no texto analisado como uma representação discursiva 

orientada para um destinatário daquilo que seu autor conhece ou imagina de uma certa 

realidade. 
24

 

Outra questão que chama a atenção na análise da apresentação da Revista 

Eclesiástica Brasileira é o estabelecimento da relação social da Igreja com a modernidade e a 
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capacidade de captação do discurso. Na argumentação final do texto dois parágrafos podem 

ser destacados. O primeiro deles: 

 

É uma revista para o nosso tempo, adaptada as necessidades da época e do 

país. O padre de hoje deve ser mais do que um repetidor de fórmulas 

antiquadas. “O sacerdote - escreve Pio XI - deve ser sadiamente moderno, 

como o é a Igreja, que abraça todos os tempos e todos os lugares, e a tudo se 

adapta, bendiz e promove todas as iniciativas, e não se assusta nem mesmo 

dos mais arrojados progressos da ciência, contanto que seja verdadeira”. 

(Encíclica Ad catholici sacerdotii fastigium, 1935). "Sadiamente moderna" 

pretende ser também a “Revista Eclesiástica Brasileira”. 
25

 

 

Neste parágrafo, a citação da maior autoridade da Igreja Católica Romana, aparece 

como elemento autorizador do discurso. Mais que isto, sugere a modernidade, ao menos para 

a temporalidade da Igreja, “concebida como um novo tempo a partir do momento em que as 

expectativas passam a distanciar-se cada vez mais das experiências feitas até então”. 
26

 

Este novo tempo é construído a partir da relação entre experiência e expectativa. 

Assim, a experiência pode ser definida como “passado atual, aquele no qual os 

acontecimentos foram incorporados e podem ser lembrados” 
27

, nela estão presentes “a 

elaboração racional e as formas inconscientes de comportamento, que não precisam mais estar 

presentes no conhecimento” 
28

. O que diz respeito a expectativa, percebemos a realização dela 

no hoje, “é o futuro presente, voltado para o ainda não, para o não experimentado”. 
29

 Aqui 

percebemos sentimentos que se entrelaçam, “esperança e medo, desejo e vontade, a 

inquietude, mas também a análise racional, a visão receptiva ou a curiosidade fazem parte da 

expectativa e a constituem”. 
30

 

Por fim, a última citação nos proporciona perceber a capacidade de captação do 

discurso. Aqui está ela: 

 

A idéia da revista obedeceu ao lema: revista do clero, feita pelo clero, para o 

clero. Se ela houver de atingir plenamente o seu objetivo, não devera limitar-

se a ser par a o clero. Há de ser feita pelo clero, auscultada aos desejos dele. 

Cumpre, portanto, que o mesmo clero a considere sua, que a sufrague com 

sua inteligência, que lhe mande artigos e comunicações cientificas, que 

aborde nela questões pastorais e pontos de vista de atualidade. A vida e 

sempre um jogo de dar e receber: o coração ejeta sangue, e sangue torna a 

receber. O pensamento publicado frutificará em outrem, suscitando novos 

pensamentos; não publicado, permanece estéril. 
31
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A captação em análise do discurso sugere uma perspectiva retórica interdiscursiva. 

Desta maneira aproximamos o texto a proposta de Charaudeau, que afirma ser a captação, 

como a legitimação e a credibilidade, um dos espaços em que o discurso é elaborado. A 

estratégia captação “visa seduzir ou persuadir o parceiro da troca comunicativa, de tal modo 

que ele termine por entrar no universo do pensamento que é o ato de comunicação e assim 

partilhe a intencionalidade, os valores e as emoções dos quais esse ato é portador”. 
32

 O efeito 

de sentido dado por esta captação parte de uma dramatização, que, por sua vez, constrói o 

discurso a partir de analogias, comparações e metáforas, apoiado em crenças condicionando o 

outro a experimentar certas emoções. 
33

 

Percebemos um suporte institucional da Igreja Católica Romana como elemento que 

reforça e reconduz a vontade de verdade por meio de um “compacto conjunto de práticas 

como a pedagogia, é claro, como o sistema dos livros, da edição, das bibliotecas, como as 

sociedades de sábios de outrora,os laboratórios de hoje”. Este suporte propiciado pela 

instituição “tende a exercer sobre os outros discursos uma espécie de pressão e como que um 

poder de coerção”. 
34

 

Por fim, esta relação do texto com a condição de produção do discurso – e da 

instituição que o autoriza – fica marcado por um anonimato do representante da voz que fala 

nele. “Há um dizer, obscuro, sempre-já dito, que se fala para os homens. Para todos os 

homens. Para este discurso, então, a situação imediata só entra como motivo para se redizer a 

significação divina”. 
35

 Mesmo tendo como público alvo os membros da própria instituição a 

REB é “um veículo importante no que tange à divulgação de suas idéias, portanto, uma fonte 

de grande valia para quem está interessado em analisar o pensamento ou a postura da Igreja 

diante de alguns fatos”. 
36
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