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RESUMO: O objetivo deste artigo é analisar a relação entre interdiscurso e dêixis no 

discurso da Renovação Carismática Católica (RCC). Trata-se de verificar de que forma 

as coordenadas espaciotemporais pressupostas pelos enunciadores deste posicionamento 

remetem a uma determinada memória discursiva (interdiscurso). As primeiras análises 

revelam que os textos publicados na Revista Renovação, que é o corpus do trabalho, 

contribuem para construção de uma prática carismática. Nesse sentido, o leitor da 

referida publicação constitui sua identidade discursiva por meio de diferentes práticas 

que são corroboradas pela própria revista.

PALAVRAS-CHAVE: Discurso religioso. Semântica global. Interdiscurso.

RESUMÈ: Ce texte a pour but d'annalyser le rapport entre interdiscours et deixis dans 

le discours du le Renouvellement Charismatique Catholique (RCC). Il s'agit de vérifier 

selon que les coordonnées du temps et de l'espace font allusion à une memoire 

discursive determiné (interdiscours). Les premiers resultas montrent que les textes 

publiés dans le magazine Revista Renovação, le corpus de cette analyse, contribuent 

pour la construction d'une pratique charismatique. Dans se sens, le lecteur du magazine 

citée constitue sa identité discursive à partir de différentes pratiques soutenues pour le 

magazine lui-même.

MOTS-CLES: Discours Religieuse. Sémantique Globale. Interdiscours.

1. Introdução

                                                
1 Este artigo foi elaborado com base nos resultados da minha Tese de Doutorado, cujo título é Os 
(des)encontros da fé: análise interdiscursiva de dois movimentos da Igreja Católica, defendida no 
Programa de Pós-graduação em Lingüística do IEL/UNICAMP. O objetivo da tese foi verificar a relação 
interdiscursiva que constitui e atravessa dois movimentos religiosos da Igreja Católica (Teologia da 
Libertação e Renovação Carismática Católica), com base na análise de suas respectivas semânticas 
globais. 
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Neste trabalho, analiso a relação entre memória discursiva e dêixis no discurso 

da Renovação Carismática Católica (RCC). Trata-se de verificar de que forma as 

coordenadas espaciotemporais delimitadas (ou pressupostas) nas diferentes enunciações 

deste posicionamento remetem a uma memória discursiva. O corpus do trabalho é 

constituído por textos publicados na Revista Renovação. Inicialmente, farei algumas 

considerações acerca do conceito de memória discursiva, buscando apontar a relação 

da noção de memória, conforme apresentada nos trabalhos de J-J. Courtine, com a 

hipótese do interdiscurso, proposta por D. Maingueneau. Em seguida, analisarei o 

funcionamento da dêixis discursiva, em sua modalidade espacial e temporal. Ao final, 

farei algumas considerações acerca do diálogo entre memória e dêixis, mostrando que a 

relação entre esses diferentes planos é fruto das regras de uma mesma semântica global 

que rege uniformemente todos os planos do discurso. Saliento que, segundo a hipótese 

da semântica global, todos os planos do discurso estão integrados de uma vez, tanto na 

ordem do enunciado como na da enunciação (Maingueneau, 1984:81). 

2. Memória discursiva e intertextualidade

Em seu Análise do discurso político (Langages 62, 1981), Courtine apresenta 

uma revisão de alguns conceitos da Análise de Discurso Francesa. Para esse autor, a 

Análise de Discurso é uma disciplina que se constitui na fronteira com a ciência 

lingüística. Por isso, a relação entre a língua e os diferentes processos discursivos, que 

ocorrem na história, deve estar na base de qualquer pesquisa dessa disciplina. Ainda 

segundo Courtine, o maior risco da Análise de Discurso consiste em reduzir o discurso à 

língua ou, ao contrário, dissolvê-lo no trabalho histórico sobre as ideologias (Courtine, 

1981, p. 11). Opondo-se a essas duas formas de redução, Courtine propõe a adoção de 

um ponto de vista especificamente discursivo. Para ele, esse ponto de vista permite ao 

analista pensar o discurso em sua especificidade, ou seja, levar em conta a materialidade 

discursiva como objeto próprio (Courtine, 1981, p.12).

Assim como Courtine, D. Maingueneau (1984) também procura relacionar 

língua e história. Ele afirma não querer sacrificar nenhum desses dois aspectos que 

fundam o discurso, pois, para o autor:

As unidades do discurso constituem, com efeito, sistemas significantes 
/.../ e, nesse sentido, têm a ver com a semiótica textual; mas eles (os 



sistemas) também têm a ver com a história que fornece a razão para as 
estruturas de sentido que elas (as unidades do discurso) manifestam 
(Maingueneau, 1984, p. 16 – os termos entre parênteses são 
acréscimos meus).

Portanto, Courtine e Maingueneau têm em comum a busca por um quadro 

teórico na Análise de Discurso que priorize a relação entre língua e história, sem relegar 

qualquer um desses dois aspectos a um segundo plano. Por isso, esses autores criticam 

os métodos de Análise de Discurso que supõem a existência de um discurso 

homogêneo, reduzindo a diversidade das estruturas sintáticas a esquemas elementares 

(cf. Courtine, 1981)i, ou, como afirma Maingueneau (1984), negligenciando a textura 

“superficial” para se dedicar exclusivamente a uma suposta hermenêutica histórica. Ou 

ainda, privilegiando certas estruturas lingüísticas, como ocorre no estudo dos termos 

pivôs (cf. Pêcheux, 1969), desconsiderando outras.

Para Courtine, a relação entre língua e história, no interior da AD, pode ser 

explicada por meio da diferenciação entre o nível do enunciado (ou interdiscurso) e o 

nível da formulação (ou intradiscurso). O interdiscurso é definido como:

Instância de formação/repetição/transformação dos elementos de saber 
de uma Formação Discursiva, sendo, portanto, responsável pelo 
deslocamento das fronteiras dessa FD (Courtine, 1981, p. 49). 

É neste nível que se observa a articulação entre interdiscurso e memória. 

Afinal, é no interior do interdiscurso que é possível identificar o domínio de memória

de uma Formação Discursiva. Ou seja, é por meio do estudo da relação que um discurso 

mantém com outros discursos que o analista pode localizar as formulações que esse 

discurso repete, refuta, transforma e também aquelas que ele denega. E são essas 

formulações que constituem a memória de uma FD. A esse domínio de memória, 

Courtine associa duas outras instâncias: o campo de concomitância (ou domínio de 

atualidade) e o campo (ou domínio) de antecipaçãoii. O primeiro diz respeito às 

relações interdiscursivas que se estabelecem em uma mesma circunstância histórico-

social. Esse domínio é formado por um conjunto de seqüências discursivas que 

coexistem com a seqüência discursiva de referência (sdr) em uma determinada 

conjuntura histórica. De acordo com Courtine:



A sdr é uma seqüência discursiva escolhida como ponto de referência 
a partir do qual o conjunto dos elementos do corpus receberá sua 
organização. Ainda segundo o autor, a sdr está relacionada a um 
sujeito de enunciação, bem como a uma situação de enunciação que 
possam ser isolados em relação a certo número de coordenadas 
espaciotemporais e, mais geralmente, circunstanciais (Courtine, 1981, 
p. 54 - Grifos do autor).

Quanto ao domínio de antecipação, ele compreende um conjunto de seqüências 

discursivas que sucedem à sdr (Courtine, 1981, p. 57). Trata-se, portanto, das 

enunciações previstas (ou autorizadas) pelo discurso materializado na seqüência 

discursiva de referência. Pois, segundo Courtine (1981, p. 57), se há sempre já discurso, 

pode-se acrescentar que haverá discurso ainda. Os três domínios apresentados 

(memória, atualidade e antecipação) estão relacionados à instância do interdiscurso. 

Em relação ao intradiscurso, Courtine afirma que ele diz respeito à(s) 

seqüência(s) discursiva(s) de referência e, conseqüentemente, ao ato de enunciação. O 

intradiscurso realiza a articulação coesiva do “fio do discurso”. Por isso, O intradiscurso 

de uma seqüência discursiva surge como um efeito do interdiscurso sobre si mesmo 

(Courtine, 1981, p. 36). 

Ou, como afirma Pêcheux (1975, p. 167), o intradiscurso é, a rigor, uma 

“interioridade” inteiramente determinada como tal no “exterior”. Em outras palavras, os 

objetos de discurso que são materializados na enunciação de uma seqüência discursiva 

foram elaborados no interdiscurso (exterior constitutivo) e são retomados no 

intradiscurso na forma de pré-construídos, sendo responsáveis pelo estabelecimento das 

relações de sentido linearizadas naquela seqüência.

Courtine propõe ainda uma redefinição da noção de Condições de Produção do 

Discurso. Para ele, as condições de produção dizem respeito ao funcionamento das 

seqüências discursivas e não ao processo discursivo como um todo. Pois, se o processo 

discursivo pressupõe a existência de um procedimento material de formação, 

reprodução e transformação dos enunciados que constituem o saber próprio de uma 

Formação Discursiva, ele só pode ocorrer no interior de um interdiscurso onde 

diferentes FDs se constituem. Por isso, no caso das relações interdiscursivas, o autor 

busca identificar as Condições de Formação que permitem o surgimento de uma 

Formação Discursiva de Referência. Ou seja, para Courtine, as Condições de Formação 

dizem respeito às Formações Discursivas e, portanto, ao interdiscurso. Já as condições 

de produção, como dito, estão relacionadas às seqüências discursivas e, 



conseqüentemente, ao intradiscurso. Em suma, toda análise apresentada em Courtine 

(1981) baseia-se na relação entre interdiscurso e intradiscurso. 

Nesse sentido, os estudos desenvolvidos por D. Maingueneau, que também 

propõem uma articulação entre o nível lingüístico e o nível dos processos discursivos, 

podem ser considerados uma outra forma de analisar uma mesma questão. As 

preocupações de Maingueneau não são idênticas às de Cortine, mas ambos trabalham 

diferentes níveis de um mesmo problema: a intersecção entre o próprio da língua e os 

processos históricos. Entretanto, há, em relação aos estudos desenvolvidos por esses 

dois analistas de discurso, uma mudança de foco. 

Para Maingueneau, o interdiscurso não deve ser visto apenas como 

exterioridade constitutiva, mas como lugar da gênese de todo e qualquer discurso. Dessa 

forma, não se trata apenas de ver nas relações interdiscursivas o lugar de materialização 

das contradições e da criação dos pré-construídos. Trata-se, principalmente, de 

considerar a relação inextricável entre o Mesmo do discurso e seu Outro (Maingueneau, 

1984, p. 33). Assim, no caso do domínio de memória, por exemplo, passa-se a 

considerar a existência de uma memória interdiscursiva. Ou seja, não se trata apenas da 

análise das formulações que um discurso repete, refuta e/ou denega, mas da relação 

entre os discursos que materializam tais formulações no interior de uma cadeia 

interdiscursiva. Dessa forma:

Não se distinguirá, pois, duas partes em um “espaço discursivo”, a 
saber, as formações discursivas por um lado, e suas relações por outro, 
mas enteder-se-á que todos os elementos são retirados da 
interdiscursividade (Maingueneau, 1987, p. 120).

Nesse caso, a contradição não é mais vista como fruto de uma relação 

interdiscursiva entre diferentes FDs. Trata-se agora de uma relação de 

interincompreensão, segundo a qual os diferentes discursos já “nascem” polemizando 

entre si. Nesse sentido, é possível supor que o domínio de memória de um 

posicionamento discursivo que mantém com seu Outro uma relação de polêmica 

estabelecerá, no momento de sua gênese (e nunca a posteriori), uma relação inseparável 

com o domínio de memória de seu adversário discursivo. Os textos citáveis por um dos 

lados da polêmica serão sempre recusados (seja pelo silenciamento ou pela repetição em 

forma de simulacro) pelo outro. 



Por outro lado, em relação à constituição do intradiscurso, há também uma 

mudança de perspectiva. Para Maingueneau (1984), esse intradiscurso não se resume às 

seqüências discursivas que constituem a rede de formulações de um determinado 

discurso. Para além da intersecção entre o eixo horizontal, ou eixo das linearizações, e o 

eixo vertical, ou eixo dos pré-construídos, existe, segundo Maingueneau (1984, p. 79), 

um procedimento que se funda sobre uma semântica global e que apreende o discurso 

sem privilegiar tal ou tal de seus planos de análise. Trata-se de um empreendimento que 

pretende articular, de forma totalmente integrada, aquilo que é da ordem do enunciado e 

aquilo que é da ordem da enunciação. É também por meio da hipótese da semântica 

global que se pode compreender melhor o funcionamento da dêixis discursiva, 

fenômeno que se instaura no limite entre o interdiscurso (domínio de memória) e o 

intradiscurso (enunciação). 

Obviamente, ao postular a existência de uma relação entre inter e intradiscurso, 

Courtine também procurou, em alguma medida, desestabilizar a dicotomia entre o plano 

vertical e o plano horizontal. Entretanto, acredito que o projeto “ensaiado” nos textos 

desse autor foi plenamente realizado no livro Gênese dos discursos, de D. 

Maingueneau. A hipótese da semântica global representa, nesse sentido, uma veemente 

negação de todo e qualquer empreendimento teórico que busque separar o 

funcionamento do interdiscurso de sua materialização na ordem da língua. Afinal, como 

defende Maingueneau (1984, p. 80), “não pode haver fundo, ‘arquitetura’ do discurso, 

mas um sistema que investe o discurso na multiplicidade de suas dimensões”. 

3. Sobre a Revista Renovação

A Revista Renovação é editada pelo Escritório Nacional da Renovação 

Carismática Católica no Brasil. Trata-se de uma publicação bimestral e que existe desde 

1999. No expediente da revista, ela é apresentada como sendo uma publicação oficial da 

RCC do Brasil. A revista é bastante colorida e diversificada. Ela é constituída por 

quatro sessões fixas, pois as outras, geralmente, mudam a cada número. As sessões fixas 

são: 1) Palavra do Papa; 2) Palavra do Presidente; 3) Notícias; e 4) Fotos. Essa 

distribuição aponta para certo funcionamento discursivo. As duas primeiras sessões 

mostram como a RCC preocupa-se com a questão da hierarquia. Ao trazer, sempre no 

início da revista, um trecho de um documento ou de uma palestra de autoria do Papa e, 

em seguida, um artigo de opinião assinado pelo presidente nacional do movimento 



carismático, a Revista Renovação legitima sua filiação à RCC e também à Igreja 

Católica. Além disso, quando apresenta a “Palavra do Presidente” no lugar que, nas 

outras revistas, é reservado ao Editorial, a publicação da RCC reafirma a importância 

conferida às autoridades constituídas. 

As sessões Notícias e Fotos revelam um outro lado do discurso carismático, 

mas que também está relacionado à sua semântica global. Além do apreço e da 

obediência às autoridades constituídas, a RCC confere grande importância à auto-

divulgação. A sessão Fotos traz um grande número de fotografias tiradas durante os 

eventos da RCC. Elas retratam imagens gerais desses eventos, mostrando, por exemplo, 

uma grande multidão (ao menos pelo ângulo em que a fotografia foi feita) de pessoas 

com os braços levantados e de olhos fechados. Essa seria a imagem do típico 

carismático orante. Há ainda fotografias de personalidades da RCC, realizando tarefas 

ou serviços, tais como: pregações, animações de encontros, entre outros. Em todos esses 

casos, as fotografias mostram cenas da vida dos carismáticos, que aparecem sempre 

sorrindo ou orando. Trata-se de uma espécie de Revista Caras da religião, pois, assim 

como ocorre nesse tipo de publicação, as personalidades são (supostamente) flagradas 

em momentos da sua vida. Na sessão Notícias, há informações sobre os próximos 

encontros, retiros e seminários realizados pelo movimento carismático. Além disso, 

sempre com o objetivo de mostrar sua ligação com a cúpula católica, a revista da RCC 

traz também informações do Vaticano e outras notícias relacionadas à Igreja Católica. 

Vale salientar que a maior parte das notícias de Roma, presentes na revista, tem também 

alguma ligação com o movimento carismático.

3.1. A dêixis nos textos da Renovação Carismática Católica 

A dêixis é um fenômeno bastante pesquisado no interior dos estudos 

lingüísticos, principalmente no que diz respeito às análises enunciativas. 

Um dos primeiros autores a propor o conceito de dêiticos ou embreadores

para o campo dos estudos lingüísticos foi Roman Jakobson. Para ele, a dêixis estaria 

ligada a um dos quatro tipos possíveis de relação entre código e mensagem. No caso dos 

dêiticos, é a mensagem que remete ao código, pois a significação geral de um 

embreador não pode ser definida fora de uma referência à mensagem (Jakobson, 1963 

apud. Charaudeau & Maingueneau, 2004, p. 182). O estudo dos embreadores proposto 

por Jakobson resume-se às relações estabelecidas entre as diferentes instâncias 



envolvidas no esquema de comunicação (emissor ou destinador, destinatário, código, 

mensagem, etc.). O que interessa de fato é o funcionamento do sistema lingüístico. 

Ainda no âmbito do estruturalismo, mas em uma perspectiva lingüístico-

enunciativa, Émile Benveniste procurou mostrar que a dêixis (ou embreagem 

enunciativa) mantém uma estreita relação com a situação de enunciação. De acordo com 

essa perspectiva, os dêiticos (como os pronomes eu e tu) só podem ser interpretados 

levando em consideração o contexto espaciotemporal criado e mantido pelo ato de 

enunciaçãoiii. Além disso, quando trata das relações de tempo no verbo francês, 

Benveniste distingue a enunciação histórica (sem intervenção do locutor) da enunciação 

discursiva (que supõe um locutor agindo sobre um alocutário). Trata-se aqui da 

distinção entre discurso e história. Nesse caso, a embreagem enunciativa estaria limitada 

ao plano da enunciação do discurso, pois no plano de enunciação da história “os eventos 

parecem narrar-se a si mesmos” não havendo qualquer referência ao sujeito, ao tempo 

ou ao espaço da enunciação (cf. Benveniste, 1966). 

Entretanto, conforme atestam Charaudeau & Maingueneau:

O emprego de termos como narrativa e história pode ser fonte de 
confusão, pois existem enunciados que não são narrativos e que são 
desprovidos de embreagem (por exemplo, uma definição de dicionário 
ou um provérbio) (2004, p, 182).

Por outro lado, a noção de discurso, conforme definido por Benveniste, difere 

completamente da concepção da Análise de Discurso. Para AD, a noção de discurso não 

está relacionada à presença ou à ausência de embreadores. Na análise do discurso 

materializado por um determinado posicionamento, são considerados todos os tipos de 

produção verbal. Dessa forma, tanto as produções que pertencem ao plano embreado (o 

“discurso” em Benveniste), quanto àquelas que pertencem ao plano não-embreado 

(denominado, anteriormente, de “narrativa”) interessam aos estudos do discurso, 

segundo a perspectiva da AD. 

Com base na análise que faz dos discursos devotos, Maingueneau (1984) 

modifica e amplia a noção de dêixis, atribuindo-lhe um caráter discursivo. Para o autor, 

a dêixis não define apenas as coordenadas espaciotemporais implicadas em um ato de 

enunciação, ela define também, no nível discursivo, o universo de sentido que um 

posicionamento constrói através de sua enunciação. Não se trata, pois, de uma 

referência à situação de enunciação, ou seja, ao momento e ao espaço em que uma 



formulação foi materializada. Trata-se de verificar em que medida as expressões 

utilizadas nessa formulação remetem à cena que o discurso constrói para autorizar sua 

enunciação (Maingueneau, 1984, p. 93). Nesse caso, a dêixis pode ser vista como mais 

um plano do discurso submetido às regras que regem o funcionamento da semântica 

global de um determinado posicionamento. São essas regras que definirão o espaço-

tempo no interior do qual um determinado discurso se legitima. O universo de sentido 

criado e/ou pressuposto pela dêixis discursiva engloba quatro dimensões: o locutor ou 

enunciador (como tratarei de “discursos” e não de “sujeitos”, prefiro o segundo termo); 

o destinatário ou co-enunciador (também aqui, prefiro o termo co-enunciador); a 

cronografia (o tempo); e a topografia (o espaço). Cada posicionamento enfatizará mais 

ou menos um desses elementos, segundo os condicionamentos de sua semântica global. 

Em relação aos discursos devotos, por exemplo, Maingueneau faz a seguinte afirmação:

A dêixis a partir da qual o enunciador jansenista profere não é França 
do século XVII, mas a Igreja primitiva, a mais próxima possível das 
origens, com a qual se identifica a comunidade de Port-Royal (1984, 
p. 93).

A dêixis criada pelo discurso jansenista é conseqüência das regras que regem a 

semântica do posicionamento. A Igreja Primitiva representa uma “concentração ideal” e 

o traço semântico da /Concentração/ faz parte do registro positivo da semântica 

jansenista. Nesse caso, o discurso produz o “lugar” de onde o enunciador “fala”, 

tornando sua enunciação legítima para a comunidade discursiva composta por aqueles 

que partilham desse mesmo discurso. 

A noção de dêixis também está relacionada à memória. Somente pelo recurso à 

memória discursiva é possível identificar quais as coordenadas espaciotemporais que 

estão em consonância com a semântica global de um determinado posicionamento. Por 

isso, é possível afirmar, no caso da dêixis, que o enunciador de um posicionamento 

discursivo não enuncia a partir de um lugar (uma cena) e de um tempo (uma 

cronografia) efetivamente determinados por um exterior – se fosse o caso, teríamos uma 

cronologia e uma topologia. As formulações desse enunciador são produzidas no 

interior do espaço semântico no qual o discurso se constitui. É com base nessa relação 

entre discurso e memória que Maingueneau propõe a noção de dêixis fundadora. Ela 

corresponde às situações de enunciação anteriores que a dêixis atual utiliza para a 

repetição e da qual retira boa parte de sua legitimidade (Maingueneau, 1987, p. 42). 



Trata-se, portanto, de um retorno à memória discursiva, pois, ainda segundo 

Maingueneau (1987, p. 42), um posicionamento só pode enunciar de forma válida se 

puder inscrever sua alocução nos vestígios de uma outra dêixis, cuja história ele institui 

ou capta a seu favor.

Nos textos da Renovação Carismática, o funcionamento da dêixis obedece às 

regras que regem a semântica global do movimento. Por isso, o espaço e o tempo 

criados pelo enunciador desse posicionamento discursivo remetem seu co-enunciador a 

uma realidade de profunda espiritualidade. Os textos da RCC recorrem, essencialmente, 

aos textos da Bíblia como dêixis fundadora. O tempo e o espaço bíblicos dizem 

respeito, principalmente, à fundação das primeiras comunidades cristãs. Há, por isso 

mesmo, uma constante referência ao episódio de Pentecostes, quando os Apóstolos de 

Cristo receberam a Efusão do Espírito e começaram, a partir daí, a pregar o evangelho e 

a levar cura, libertação e consolo às pessoas (Abib, 1995, p. 15). Vejamos um exemplo:

Exemplo 1
Um novo Pentecostes aconteceu na Diocese de Apucarana
Até mesmo as portas que se encontravam fechadas, o próprio Deus se 
incumbiu de transpassá-las. O Deus que servimos e adoramos é um 
Deus poderoso: venceu a morte e ressuscitou no terceiro dia. Aleluia! 
No dia 15/05/05 havia mais de 5.000 mil pessoas reunidas juntamente 
com o Ironi Spuldaro no Ginásio de Esportes de Apucarana
“Celebrando Pentecostes”, clamando a efusão do Espírito Santo, o 
Batismo de Fogo. Lá, todos nós tivemos a possibilidade de 
experimentar a graça do Batismo no Espírito. 
Em Pentecostes com os Apóstolos e Maria no início da Igreja, fico
só imaginando... Algo poderoso aconteceu, mas eu não estava 
presente. Mas, no dia 15/05/05, sou testemunha e continuo a 
escrever os Atos dos Apóstolos. As duas Igrejas se uniram, céus e 
terra, foi maravilhoso porque Deus é tremendo! (Texto de Vera Lúcia 
M. Casagrande. Seção Giro pelo Brasil. In: Revista Renovação, nº. 35, 
nov./dez. de 2005. p. 19 – grifos meus). 

No exemplo, verifica-se a presença de embreadores que apontam ora para 

situação de enunciação, ora para um episódio bíblico. Trata-se de uma espécie de 

notícia na qual um membro da RCC relata alguns acontecimentos ocorridos em um 

evento carismático, na cidade de Apucarana. Há, no texto, uma clara comparação entre 

os acontecimentos de Pentecostes e o evento de Apucarana. Nos três primeiros 

períodos, a narrativa é feita no plano não-embreado. Os articuladores textuais que 

marcam tempo (No dia 15/05/05) e espaço (No Ginásio de Esportes de Apucarana) e 



o verbo haver no imperfeito (havia) são alguns indícios que revelam a ausência de 

qualquer referência à situação de enunciação. Mas, no quarto período, há dois indícios 

de embreagem enunciativa. O primeiro é o uso do advérbio lá, um dêitico espacial, cuja 

referência é o lugar de onde enuncia o nós genérico. O segundo é o próprio pronome 

nós, seguido do verbo ter conjugado na primeira pessoa do pretérito perfeito (tivemos). 

Nesse caso, o enunciador do texto inclui-se na narrativa, fazendo com que esta assuma 

um tom de testemunho. Ou seja, não se trata apensa de uma notícia acerca de um fato 

ocorrido em um ginásio em Apucarana, mas do testemunho de alguém que pôde 

experimentar, assim como os apóstolos da Bíblia, a graça do Espírito Santo. 

Além de remeter seu co-enunciador ao episódio de Pentecostes, os textos da 

RCC também apontam o Concílio Vaticano II como uma dêixis fundadora. Vejamos 

dois exemplos:

Exemplo 2
A Renovação Carismática apareceu na Igreja Católica no momento 
em que se começava a procurar caminhos para pôr em prática aquela 
"Renovação da Igreja" desejada, ordenada e inaugurada pelo 
Concílio Vaticano II. (Histórico da Renovação Carismática Católica. 
In: Revista Renovação. nº. 24, jan./fev. de 2004, p. 14 – grifos meus).

Exemplo 3
A Renovação Carismática procede do Concílio Vaticano II. Os 
primeiros sempre nos ensinaram isso, sobretudo o Cardeal Suenens. 
Portanto para conhecermos o significado da Renovação Carismática 
temos que buscá-lo em sua sementeira: no Concílio e no que ele 
significa para Igreja nestes tempos. O Concílio foi, sem dúvida 
alguma, uma intervenção do Espírito Santo na Igreja. /.../. Por isso é 
preciso retornar aos ensinamentos deste Concílio hoje e sempre. 
O Concílio vem proclamar, com um ânimo novo: “Jesus Cristo 
Salvador e Senhor dos homens”, contrapondo esta verdade 
fundamental da Fé a todas as afirmações que dizem respeito ao 
homem moderno. Esta é a nossa destinação, submeter-nos ao 
Senhorio de Jesus para gozarmos de sua Salvação. O Concílio atualiza 
esta proclamação fundamental da fé. Daí derivam todos os 
movimentos e ações de renovação da Igreja, portanto, também a 
Renovação Carismática (Vocação à santidade, à missão e encontro 
pessoal com o Senhor. In: Revista Renovação. nº. 31, mar./abr. de 
2005, p. 11-12 – grifos meus). 

Os exemplos revelam que a Renovação Carismática Católica vê-se como um 

fruto do Concílio Vaticano II. Nesse caso, se a comunidade de Pentecostes é 

apresentada como dêixis fundadora da espiritualidade carismática, o Vaticano II é 



considerado o “lugar” institucional que permitiu o surgimento da RCC como 

movimento da Igreja Católica. No exemplo 2, a expressão aquela “Renovação da 

Igreja” remete o leitor à realidade conciliar. As aspas marcam a introdução da voz (no 

sentido bakhtiniano) dos participantes do Vaticano II. No excerto seguinte, há uma 

alternância entre o plano embreado e o plano não-embreado. As marcas de pessoa, 

presentes no uso do pronome nós (e suas variantes), bem como o recurso a alguns 

dêiticos temporais (nestes tempos, hoje) dizem respeito ao plano embreado. Por outro 

lado, as referências feitas ao Concílio (ele, sua sementeira, o Concílio, esta 

proclamação fundamental da fé) remetem o leitor a um espaço e a um tempo que não 

são os do momento da enunciação. Trata-se das coordenadas espaciotemporais do 

Vaticano II. Este é apontado, no primeiro e no último período, como o lugar onde 

nasceu a Renovação Carismática Católica. Entretanto, ao mesmo tempo em que remete 

seu co-enunciador à cena do Concílio, o enunciador do discurso carismático constrói 

uma imagem do Vaticano II. Trata-se do Concílio que proclama “Jesus Cristo 

Salvador e Senhor dos homens”. A frase em discurso direto produz um efeito de 

verdade, mostrando que a citação é uma transmissão supostamente fiel das propostas do 

citado Concílio. Por outro lado, a expressão modalizadora sem dúvida alguma confere 

um tom de convicção ao enunciado O Concílio foi uma intervenção do Espírito Santo 

na Igreja. Dessa forma, tanto a citação em discurso direto, quanto o enunciado acima 

transcrito constroem para o co-enunciador do discurso carismático uma imagem do 

Concílio Vaticano II. E é a essa cena que o fiador desse discurso remete e é remetido 

todas as vezes que a dêixis discursiva Concílio Vaticano II é instaurada em um texto da 

RCC. 

3. Dêixis e memória sob a ótica de uma semântica global

Neste artigo, procurei mostrar o funcionamento da dêixis nos textos que 

materializam o discurso carismático. Defendi a hipótese de que esse plano do discurso 

está, em alguma medida, relacionado à memória da RCC. Os textos que materializam o 

discurso carismático criam, pelo recurso à dêixis discursiva, uma atmosfera 

espiritualizada. As coordenadas espaciotemporais pressupostas pelo discurso da RCC 

remetem o co-enunciador desse posicionamento a uma cena que confirma e legitima a 

realidade vivenciada nos Grupos de Oração da RCC. Por isso, há, nos textos 

carismáticos, um constante retorno ao episódio de Pentecostes. A imagem dos apóstolos 



reunidos em oração e a cena do momento em que o Espírito Santo se derrama sobre 

esses primeiros cristãos são constantemente retomadas nas diferentes práticas 

carismáticas. 

Em suma, nos textos publicados na Revista Renovação, verifica-se que o 

enunciador do discurso ali materializado busca, na memória discursiva e nas regras que 

regem seu funcionamento semântico, a legitimação necessária para que o movimento 

carismático possa, cada vez mais, se constituir no interior de seu espaço discursivo. 

Dessa forma, o leitor da referida publicação constitui sua identidade discursiva por meio 

de diferentes práticas que são corroboradas pela própria revista.
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i Nesse caso, Courtine (1981) faz uma crítica ao método harrisiano. O método harrisiano figurou durante 
toda primeira fase da Análise de Discurso Francesa. Ele estava baseado nos procedimentos de análise 
desenvolvidos pelo lingüista americano Z. Harris e consistia na elaboração de um dispositivo de análise 
que reduzisse o texto a enunciados elementares, proporcionando assim uma regularização ótima do 
discurso, com vistas à constituição dos domínios semânticos (Gadet; et. al., 1990, p. 3). 
ii Em nota, Courtine afirma que, apesar dos termos domínio de memória, domínio de atualidade e domínio 
de antecipação poderem ser encontrados no livro “A Arqueologia do Saber”, eles assumem em seu 
trabalho um valor sensivelmente diferente daquele conferido por Foucault, n’A Arqueologia. 
iii Os estudos enunciativos desenvolvidos por E. Benveniste têm como principal característica a reintrodução de 
questões referentes à subjetividade no campo da lingüística estrutural de base saussuriana. Trata-se, grosso modo, de 
um estudo da intersubjetividade na língua. Nesse sentido, a enunciação é definida como um ato de apropriação do 
sujeito em relação à língua. Ou, nas palavras do autor: a enunciação é este colocar em funcionamento a língua por 
um ato individual de utilização (Benveniste, 1974, p. 82). 


