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RESUMO 

 

Este artigo faz a análise de uma matéria produzida na revista Veja escrita em 

1980, relacionada ao percurso histórico e polêmico da Teologia da Libertação 

(TdL). Apresenta como a revista construiu no seu enunciado discursos e 

estratégias para seu público alvo. As reflexões teóricas estão ancoradas nas 

escolas de pensamento crítico. O método utilizado: Análise do Discurso que 

procura identificar o sentido dado aos fatos e os acontecimentos da reportagem. 

Verificou-se que o texto não apresenta o contexto onde se insere a TdL. A 

matéria é direcionada a um público específico, composto de leitores 

compradores da Veja, que não admite a Igreja Católica interferir em assuntos 

políticos, prevalecendo o discurso imperativo da revista. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A reflexão e a discussão acerca da influência dos discursos produzidos 

na cultura midiática pela revista Veja, sobre a Igreja Católica e desta sobre a 

Teologia da Libertação (TdL), são neste artigo um reflexo da práxis pré-

existente no início dos anos 60, que incluiu pessoas e setores significativos da 

Igreja Católica, envolvendo um dos líderes defensor dos discursos da TdL, 

temido pelo regime militar no Brasil, Dom Hélder Pessoa Câmara. 

A fim de demonstrar como ocorrem os efeitos de sentido desta revista 

na reportagem intitulada: “Vocações Extintas no Recife”, 13 de setembro, 

1989, escrito na editoria Religião, analisamos a matéria pelo método Análise 

do Discurso, de corrente francesa, ancorando e articulando com as reflexões 

                                                
1  Trabalho apresentado no GP Comunicação, Mídia e Liberdade de Expressão do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa 
em Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2  Mestranda do Curso de Comunicação da Universidade Católica de Brasília (UCB), email: nubiams30@gmail.com.br ou 
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de pensadores críticos como: Armand e Michèle Mattelart (2008) e Mauro 

Wolf (2010), com o olhar sobre o prisma da Teologia da Libertação. 

Abordamos através de Foucault (2010) o lugar como observamos o 

homem falando; em Orlandi (2010) a reflexão para situar melhor quando 

confrontamos a linguagem com outros sujeitos, com o sentido e com a 

história.  

Utilizamos Gregolin (2007), para nos ajudar a traçar, minuciosamente, 

a trajetória da análise do discurso e a mídia. Por fim, incorporamos Gill (2011) 

com seu método indicando o passo a passo para examinar a linguagem na 

matéria. 

Por que fazemos análise sobre esta reportagem e por que adotamos este 

método? Primeiro, porque a Veja é uma revista imperativa, começando pelo 

nome. Segundo, porque escolhemos uma matéria em que o enunciado é 

permeado pela opinião, construída principalmente por meio de adjetivos, ad-

vérbios e figuras de linguagem. 

Terceiro e curioso aspecto é que percebemos a estratégia da Veja 

discursar sobre o fechamento de dois seminários em Recife/Olinda-PE, como 

a voz tendenciosa para seu público de classe média e alta e de empresários que 

não admite a Igreja Católica se envolvendo em assuntos políticos. 

O problema apresentado é: até que ponto ocorre estratégias discursivas 

nesta reportagem e quais suas consequências nos efeitos de sentido?  Para 

responder a esta questão fazemos referência a autores teóricos da TdL para 

compreender trajetória história que inquietou não só os militares, mas o 

Vaticano: Libânio (2007), que anota a TdL na séria autocrítica em relação aos 

limites das mediações sócio-estruturais marxistas; Gutiérrez (1975);  Boff 

(1985) e Cabral (2011) que inserem a TdL na fase do pensamento ocidental 

como uma teologia propriamente cristã que utiliza a Bíblia como pressuposto 

necessário de seus discursos. 

Com este método sugerimos Foucault (2010) como pensamento 

determinante para construção da análise, no sentido de aparecer no objeto de 

discurso às condições históricas para que dele se possa “dizer alguma coisa” e 

para que dele, várias pessoas possam dizer coisas diferentes. 
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As considerações finais, apontamos as possibilidades de construção de 

discursos feitos pela Veja na sua linha de princípios liberal-conservadores para 

explorar o alvo do seu ataque à TdL construindo seu discurso sobre a hierarquia 

da Igreja Católica. A revista, neste caso específico, trabalha com ortodoxia, 

práxis e poder de Estados. Uma prática comum de atacar as ideias de opositores, 

sugerindo um conjunto de ideias que não podem ser questionadas. 

 

 

2. TRAJETÓRIA HISTÓRICA DA TDL 

 

   

Ao fazer a trajetória histórica na vida do povo pobre e na vida de 

comunidades cristãs presentes na América Latina, continente dominado e 

oprimido a TdL nasce em 1971, com o livro programático do teólogo peruano 

Gustavo Gutiérrez: “Teologia da Libertação”, que só teve sua publicação em 

português em 1975, defendendo um engajamento das igrejas cristãs na 

sociedade e contra as desigualdades sociais.  

Elaborada num contexto cristão de miséria, de dependência e de 

exploração múltiplas, aprofundada na fé do Deus que se faz um com seu povo 

num dado momento da história, a TdL tem origem neste contexto histórico, 

social, econômico e político da América Latina. , no final dos anos 60, com os 

regimes militares e o capitalismo moderno. 

A TdL parte da realidade do miserável como diz o Documento de 

Puebla
4
, como o mais devastador e humilhante flagelo que é a situação de 

desumana pobreza em que vivem milhões de latino-americanos, vítimas de 

salários de fome, de desemprego e subemprego, da desnutrição, da mortalidade 

infantil, da falta de moradia adequada, dos problemas de saúde e de 

instabilidade no trabalho. Segundo BOFF (1985) “Quem não se apercebe desta 

realidade escandalosa não pode entender o discurso da teologia da libertação” 

(BOFF, 1985.p. 13). 

                                                
4 De 27 de janeiro a 13 de fevereiro de 1979, em Puebla, cidade do México, celebrou-se a II Conferência dos Bispos 
Católicos Latino-Americanos, para uma avaliação da caminhada pós-conciliar das comunidades e para um maior 
aprofundamento da inculturação do Evangelho na América Latina.  “Esta situação de extrema pobreza generalizada 
adquire, na vida real, rostos muito concretos, nos quais deveríamos reconhecer os traços de Cristo Sofredor que nos 
questiona e interpela nos rostos de: indígenas, camponeses, operários, marginalizados e aglomerados urbanos, sub-
empregados e desempregados, jovens, crianças, anciãos” (Cfr.  Doc. Pb. nº 20). 
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Por isso, a reflexão do discurso da história bíblica, em busca do sentido 

dos acontecimentos históricos ajudou referenciar a teoria da TdaL na sua 

origem.  

 

3. TDL NO DISCURSO DA CULTURA MIDIÁTICA 

 

Na sociedade contemporânea as mídias desempenham o papel de 

mediação entre seus leitores e a realidade, os principais ampliadores discursivos 

por meio do qual é construída uma história da realidade.  

A história da TdL entra na história do povo na sua situação concreta. 

Atingiu a história dos perseguidos, torturados e provocou reações. Quando 

ocupou espaço no cenário midiático percebemos os interesses mercadológicos, 

tendências editorais na construção dos seus discursos sobre a TdL nos debates, 

nas mesas redondas, no rádio e na TV. 

Os discursos da cultura midiática sobre a TdL provocaram reações na 

persistente relevância da mídia ao evidenciar práticas discursivas que merece 

um aprofundado estudo. Hoje, para compreendermos o silêncio midiático sobre 

a TdL  nos deparamos com questões que LIBÂNIO (2007) levantou, “perguntas 

que pairam no ar: a Teologia da Libertação foi uma que passou? Não se 

vinculou de tal maneira ao socialismo cuja queda a arrastou na mesma 

voragem? E se passou, deixou após si algumas pegadas visíveis?” (LIBÂNIO, 

2007, p. 47). 

Compreendemos, por trás das questões, que se esconde a ideologia 

midiática e a TdL desaparece do cenário dos mídias: não existe mais o regime 

de Ditadura Militar para ser criticado e se cobre com o discurso do silêncio. Por 

isso:  

 

“Princípio que rege validamente o mundo da mercadoria, do comércio. A 
propaganda, a visibilidade, a marca constituíram-se dogmas da 

publicidade. Ora, a TdL sofreu sob os três aspectos. Saiu do foco da 

publicidade, perdeu visibilidade e o nome se cobriu de suspeitas e da 
acusação de ranço da década de 70” (LIBÂNIO, 2007,p. 48). 
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Aqui apresentamos o problema: até que ponto as interpretações e as 

construções ocorrem na seção de uma reportagem e quais consequências nos 

efeitos de sentido? Buscando compreender a pergunta trazemos presente o 

conceito de discurso anotado por FOUCAULT (2010) como o lugar que se pode 

observar a relação entre língua e ideologia e tomá-lo como seu objeto próprio 

que faz a palavra em movimento e, na prática de linguagem, se observa o 

homem falando. 

A TdL saiu do foco da grande mídia brasileira e perdeu visibilidade, mas 

a novidade nos últimos anos reaparece com articulação e o rosto novo da 

Fundación Ameríndia
5
.  

Neste caso da TdL na cultura midiática com os elementos gerais de uma 

elaboração teórica crítica marca a originalidade à atitude crítica em relação à 

ciência ou a cultura, o que WOLF chamou de: “proposta política de uma 

reorganização racional da sociedade, em condição de superar a crise da razão”.  

(WOLF, 2010, p. 73). 

Partindo deste pressuposto a configuração de “dados e fatos” são produtos de 

uma situação histórico-social em que o caráter histórico do objeto percebido é o 

caráter do órgão perceptivo. “Ambos formados por meio da atividade humana” 

(Horkhimer, 1937, In: WOLF, 2010) e o ponto de partida é a análise do sistema da 

economia de troca: desemprego, crises econômicas, militarismo, terrorismo, não se 

baseia nas poucas possibilidades técnicas, mas nas relações produtivas. 

O discurso é um jogo estratégico e polêmico, por meio do qual se constituem 

os saberes de um momento histórico; espaço em que saber e poder se articulam, 

quem fala, fala de algum lugar, baseado em um direito reconhecido 

institucionalmente.   

                                                
5  Fundación Ameríndia - se define como uma rede de católicos com espírito ecumênico e aberto ao diálogo e cooperação 

interreligiosa com outras instituições. A prioridade é reafirmar a opção preferencial pelos pobres e excluídos, inspirada no 
Evangelho, atualizando a herança das Conferências de Medellín (1968), Puebla (1979), Santo Domingo (1992) e do 
Sínodo da América (1997) e a Conferência de Aparecida (2007), para responder os novos desafios ante a globalização 

neoliberal. Implica reafirmar a opção por novos modelos de Igreja comunitária e participativa e pela Teologia da 
Libertação (TdL) como um aporte a Igreja Universal e promoverá o Congresso Internacional para celebrar os 50 anos de 
convocação do Concílio Vaticano II e os 40 anos da publicação do livro “Teologia da Libertação: Perspectivas”, de 
Gustavo Gutiérrez, programado para acorrer no Brasil nos dias 08 a 11 de outubro de 2012, na Universidade do Vale do 
Rio dos Sinos (UNISINOS) no Sul do Brasil, que abordará a Teologia da Libertação hoje, retomando as reflexões do 
Vaticano II.  (Cfr.www.amerindiaenlared.org). 
   

http://www.amerindiaenlared.org/
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O artigo de Cabral sobre “Teologia da Libertação: o cristianismo a favor dos 

excluídos” diz que o teólogo da libertação deve ter o duplo olhar: olhar para Deus e 

olhar para o excluído. Olhar para Deus é a fonte de toda libertação possível e o olhar 

para o excluído identifica onde há necessidade de libertação.  

Desta forma compete à TdL a tarefa de discursar sobre Deus a partir da ótica 

de um processo excludente e a partir da realidade concreta dos excluídos, com o 

discurso da libertação. 

Mas o discurso da cultura midiática sobre a TdL não manifesta a realidade 

real, mas um recorte de uma construção que permite o leitor produzir formas 

simbólicas de representação da sua relação com a realidade concreta, para citar um 

exemplo geral, o título de uma matéria de capa da Veja, em julho de 1969, “Os 

Sacerdotes da Violência” se constata certos setores da imprensa difundirem alguns 

estereótipos sobre a linha progressista da Igreja Católica, não se preocupando em 

desvendar e avaliar criticamente as atuações dos sujeitos retratados. 

 

4. DISCURSO DA REVISTA VEJA  

 

O discurso é uma prática. Uma ação do sujeito sobre o mundo. Por isso, sua 

aparição deve ser contextualizada como um acontecimento em que se implanta uma 

interpretação e se constrói uma vontade de verdade. 

Partindo do discurso como uma ação do sujeito sobre o mundo, é que 

tomamos a revista Veja com a reportagem aqui apresentada para fazermos análise da 

matéria escrita em 1980, relacionada ao percurso histórico da TdL em época de 

Ditadura Militar.  

Mas, antes de entramos no texto queremos recordar com MATTELART 

(1999) a compreensão da linguagem: que só pode ser apreendida por causa da sua 

orientação em direção ao outro. Não pode ser reduzida aos reflexos dos interesses 

sociais e que, portanto existe certa autonomia, mas encontra-se presa em redes de 

relações sociais inscritas em sistemas políticos, econômicos e ideológicos. Por isso, 

 

“a linguagem é um campo de tensões e interesses conflituais. As 

avaliações de um discurso e as respostas individuais a um enunciado estão 
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longe de ser uniformes. Encontram-se, em constante transformação, de 
acordo com a história e a evolução da subjetividade” (MATTELART, 

1999, p. 147). 

 

Neste caso específico, se pretende compreender a posição social dos 

sentidos e suas consequências nos efeitos, realizada por sujeitos históricos, por 

meio da materialidade das linguagens. O caso da ordem do discurso da Igreja 

Católica sobre a TdL a Veja interpreta como as vozes que falam na mídia 

fazendo eco a outros dizeres que vêm de outros lugares da sociedade aos quais 

a matéria se refere, mas percebemos a omissão de um contexto. 

 

5. ESTUDO DE CASO: “VOCAÇÕES EXTINTAS NO RECIFE”  

 

A fim de demonstrar como ocorrem os efeitos de sentido fazemos uma 

análise sobre ordem do discurso da Igreja Católica interpretado pela Veja em um 

texto extraído da revista:  

    

 

1. Título: “Vocações extintas no Recife”.  
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2. Sub-título: “Santa Sé fecha dois seminários progressistas no 

Nordeste e desarticula o trabalho de dom Helder na região” 

3. Foi mais um sinal de desagrado do Vaticano com o clero 

4.  esquerdista brasileiro. 

5. Numa carta lacônica, endereçada ao arcebispo de Olinda e Recife, 

dom José Cardoso Sobrinho, 

6. a Congregação para Educação Católica da Santa Sé decretou o 

fechamento de dois seminários 

7. que formavam padres segundo os ensinamentos da Teologia da 

Libertação. 

8. Esses seminários  - O Instituto Teológico do Recife (INTER), e 

9.  o Seminário Regional Nordeste II –  

10. criados pelo arcebispo, hoje resignatário da região, dom Helder 

Câmara, 

11. resistiam à orientação conservadora de dom Cardoso Sobrinho,  

12. que substitui dom Helder desde 1985. 

13.  O motivo principal do fechamento dos seminários 

14.  era o regime aberto  em que viviam os futuros sacerdotes. 

15.  Em vez de estudarem teologia e filosofia no claustro,  

16. como é norma da Igreja, 

17. os seminaristas do Recife ficavam liberados para pregar na 

periferia da cidade. 

18. “As instituições não ofereciam condições mínimas para formação 

sacerdotal”, diz a carta assinada por dom José Saraiva Martins, 

19.  secretário-geral da Congregação para Educação Católica.  

20. Somente a orientação teológica não seria suficiente 

21. para provocar o fechamento dos seminários. 

22. Em outros redutos do clero progressista,  

23. a formação dos sacerdotes também obedece a este modelo,  

24. sem que o Vaticano tenha decidido fechá-lo até hoje. 

25. Os sete seminários da Arquidiocese de São Paulo,  

26. também dispensam a Clausura. 

27. “Os seminários paulistas não foram fechados até hoje  
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28. porque dom Evaristo Arns já recebeu um golpe 

29. bastante duro do Vaticano com a divisão da arquidiocese, 

30. em março passado”, afirma o pastor presbiteriano Jaime Whright, 

31. interlocutor frequente de dom Arns há trinta anos. 

32. O motor da divisão do Vaticano 

33. Foi uma guerra particular que dom José Cardoso Sobrinho 

34. travava com os párocos remanescentes dos tempos de dom Helder 

Câmara. 

35. Há um mês dom Cardoso destituiu o padre irlandês Thiago Thorlby 

36. e suas funções na Comissão Pastoral da Terra 

37. de um engenho próximo a Recife. 

38. Os camponeses do engenho foram se queixar ao bispo, 

39. mas soldados da Polícia Militar evitaram o encontro. 

40. Este episódio minou a hierarquia da Arquidiocese de Olinda e 

Recife. 

41. Sua Comissão de Justiça e Paz, 

42. que deve obediência a dom Cardoso, 

43. insurgiu-se contra ele, divulgando uma nota de protesto. 

44. Como punição, o arcebispo extinguiu a comissão, 

45. desvinculando seus membros e suas atividades da Igreja Católica. 

46. Ao mesmo tempo, afastou o padres Antônio Maria  

47. da Comissão Pastoral da Juventude  e do Meio Popular. 

48. Todos os punidos eram sacerdotes da confiança de dom Helder 

Câmara, 

49. que, depois de aposentar-se, há quatro anos, 

50. mantém o título de bispo emérito,  

51. mas perdeu qualquer poder de decisão na arquidiocese. 

52. A carta do fechamento dos seminários  

53. foi divulgada enquanto dom Cardoso Sobrinho gozava suas férias 

de trinta dias no Vaticano. 

54. As relações entre dom Helder Câmara e seu sucessor 

55. azedaram de vez, depois da extinção dos seminários. 

56. Dom Helder sempre manteve um diálogo cordial com seu e 
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57. jamais o censurou em público, apesar das enormes diferenças 

sacerdotais que os dividem. 

58. Na semana passada, dom Helder rompeu este pacto. 

59. “Os seminários são instituições sérias, honestas e boas,  

60. E não existem motivos para fechá-los”, respondeu dom Helder. 

61. Na terça-feira passada, o bispo dom João Evangelista Terra, 

62. ligado a dom Cardoso, telefonou a dom Helder para se queixar 

63. das suas ingerências nos assuntos da arquidiocese.   

 

A matéria é acrescida por um “Box” que reforça o discurso do declínio da 

Teologia da Libertação. O texto é o que segue: 

1. Título: “Ofensiva do Vaticano” 

2. Em 1985, o teólogo franciscano Leonardo Boff foi condenado  

3. a onze meses de silêncio por defender tese que a Igreja Católica, 

como instituição, 

4. é obra dos homens, não de Deus. 

5. Está sendo processado novamente. 

6. Há um ano, o bispo progressista dom Pedro Casaldáliga, 

7. De São Félix do Araguaia, também foi proibido de falar. 

8. A poderosa Arquidiocese de São Paulo 

9. Foi pulverizada em cinco, em março deste ano, 

10. limitando a ação progressista do cardeal Evaristo Arns à porção 

mais rica da cidade. 

11. NO pontificado de Paulo VI, a constelação de arcebispos era 

nitidamente  progressista. 

12. Hoje, o quadro mudou. 

13. Dos 36 arcebispos brasileiros, dezesseis são conservadores, 

14. doze são progressistas e 

15. oito moderados.  
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5.1 Veja: dispositivo de interpretação 

Destinada ao público de classes média, alta e de empresários da sociedade 

brasileira a Veja, nas primeiras linhas do trecho coloca a interpretação em questão, a 

partir do sub-título: “A Santa Sé fecha dois Seminários progressistas no Nordeste e 

desarticula o trabalho de dom Helder na região” (linha 2), o enunciado relata um 

fato ocorrido no final dos anos 80, consequências das ações e os conflitos entre dom 

Helder Câmara e o sistema repressivo no Brasil durante a Ditadura Militar, fatos que 

fizeram a história do país, pois no dia 11 de abril de 1964, dom Helder havia se 

recusado a assinar uma declaração de apoio ao movimento dos militares. O conflito 

atingiu o auge no famoso discurso da Mutualité
6
 em Paris, no dia 26 de maio de 

1970.  

O argumento expresso nos verbos: “fechar” e “desarticular” na linha 2, estão 

a ideia de que o discurso da TdL se concretiza nos ensinamentos dos seminários. “O 

motivo principal...” escrito nas linhas 14 a 17, não era o motivo principal. A noção 

de “fechamento” desempenha uma posição retórica, colocando no centro de uma 

organização discursiva de sentidos negativos as representações difundidas na 

imprensa para impelir os leitores se posicionarem em um dos lados à compreensão 

dos fatores que moviam as iniciativas em todo o país. 

 Dos grupos “em outros redutos do clero progressista” (linha 23) que se 

comprometiam com as massas marginalizadas, vítimas da violência 

institucionalizada em relação aos governos militares e, por parte da imprensa 

resultaria em uma abertura do diálogo a questão fundamental em períodos de 

exceção. Alvo atingido está na linha 2: “desarticula o trabalho de dom Helder na 

região”.  

                                                
6 Mutualité - Dom Helder tinha preparado uma conferência sobre “a responsabilidade da França em face da revolução” em 

que trataria de liberdade, igualdade, fraternidade. Ao entrar no palácio dos Esportes em que devia tomar a palavra, foi 
chamado a um canto por um grupo de amigos franceses que lhe disseram: “Você tem tido toda liberdade de falar sobre 
problemas que pareceriam internos da França. Mas, se hoje à noite você não tiver a coragem de dizer que há torturas no 
Brasil, você perde a força moral de denunciar os nossos erros”. Dom Helder, então, pensou um pouco e acabou decidindo: 

deixou de lado o texto que trazia e, por mais de uma hora, fez um relato oral sobre as torturas praticadas pelo governo 
brasileiro aos seus presos políticos. Dom Helder contou casos presenciados por ele mesmo. Este discurso foi o início de 
uma longa perseguição. Imediatamente veio a proibição de dar entrevistas a jornalistas no Brasil. O governo fez uma 
campanha para impedir que dom Helder recebesse o prêmio Nobel. Começou a grande campanha de calúnias e insultos 
em todos os jornais do Brasil, com o fim de convencer a opinião pública que dom Helder era realmente um agente de 
Moscou infiltrado no episcopado do Brasil (Cfr. Entrevista do Pe. José Comblin no Jornal o POVO. Fortaleza, jan. 1999).  
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A revista é cuidadosa ao construir seu argumento quando elabora o alvo da 

sua crítica sobre as ações da TdL, apenas menciona uma vez: “que formavam padres 

segundo os ensinamentos da Teologia da Libertação” (Linha 8).  

Mas citando as práticas apresentadas na reportagem, retomamos ao que diz 

GILL (2011) um dos pontos básicos defendidos pela análise de discurso que é a 

descrição e a avaliação não são atividades separadas. Na maioria dos discursos, são 

produzidas descrições que contém avaliações. Um exemplo está nas linhas 15 a 18: 

“era o regime aberto em que viviam os futuros sacerdotes. Em vez de estudarem 

teologia e filosofia no claustro, como é norma da Igreja, os seminaristas do Recife 

ficavam liberados para pregar na periferia da cidade”. 

A análise de discurso visa compreensão de como um objeto simbólico que 

produz sentidos, como ele está invertido de significância para e por sujeitos. Isso 

implica “como o texto organiza os gestos de interpretação que relacionam sujeito e 

sentido. Produzem-se assim novas práticas de leitura” (ORLANDI, 2010, p. 26-27). 

A revista Veja, neste caso, trabalha com ortodoxia, práxis e poder de 

Estados. Uma prática comum de atacar as ideias de opositores é chamá-las de: 

dogmas e ideologias. Outro exemplo está nas linhas 29 e 30: “dom Evaristo Arns já 

recebeu um golpe bastante duro do Vaticano com a divisão da arquidiocese”.  Possui 

conotações significativas específicas sugerindo um conjunto de ideias que não 

podem ser questionadas, mas devem ser aceitas e se deve aderir sem pensar.  

 Aqui a revista sublinha um aspecto que se manifesta na teoria da ideologia e 

do discurso, expresso nas linhas 33 a 58, como determinação histórica dos processos 

de significação, consequentemente, como anota ORLANDI (2010) 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. “Elas “tiram” seu sentido dessas posições, isto é, em relação às 

formações ideológicas nas quais essas posições se inscrevem” (OLANDI, 2010, p. 

43).  

Temos que reconhecer a força midiática, por isso, apontamos mais exemplos 

seguindo as linhas 59 a 64, para contextualizar a consonância com exigências das 

Leis Canônica de aposentadoria para os bispos, Dom Helder pede a substituição do 

cargo de arcebispo. Em 04 de outubro de 1985, o pedido foi aceito, e assim, a 
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arquidiocese recebeu um novo pastor, Dom José Cardoso Sobrinho, cuja missão 

consistiu em desfazer não somente as obras feitas por Dom Helder, mas também de 

lhe destruir a memória histórica em pouco tempo.  

Dentro deste contexto a expressão na linha 55 e 56: “as relações entre (...) 

azedaram de vez, depois da extinção dos seminários”. Sugere um desejo de 

intervenção que se concretiza na linha 59, e nas linhas 62 a 64, se afirma que a 

produção do discurso é controlada, selecionada, organizada e redistribuída por 

procedimentos que visam determinar aquilo que pretende ser dito em um certo 

momento histórico.  

Aqui a Veja na emissão do enunciado nas linhas 62 a 64, direciona a leitura 

da fala do bispo dom Evangelista Terra, ao telefone, com dom Helder, com as 

“queixas” as “suas ingerências nos assuntos da arquidiocese”, com apelos que, 

excedendo em muito a mera informação, despertam efeitos irônicos da Veja em 

relação ao perfil de dom Hélder e o enunciado da fala reforça seu discurso sobre a 

Igreja Católica que não deve ou deveria trocar a Neo-Cristandade por uma 

cristandade socialista. 

 A síntese do discurso de toda a matéria da Veja é reforçado no Box, 

expostos nas linhas de 1 a 15, concluindo se sustentando no que OLARDI (2010) 

afirma sobre as formulações e representações discursivas às formações ideológicas: 

 

“Desse modo, os sentidos sempre são determinados ideologicamente. Não 

há sentido que não o seja. Tudo que dissemos tem, pois, um traço 

ideológico em relação a outros traços ideológicos. E isto não está na 

essência das palavras, mas na discursividade, isto é, na maneira como, no 
discurso, a ideologia produz seus efeitos, materializando-se nele”. 

(OLARDI, 2010, p. 43). 

 

Conforme a análise pretendida no caso desta reportagem a produção do 

discurso é controlada pela mídia, a revista Veja fonte inesgotável de produção 

organizada e redistribuída de subjetividade e determinando aquilo que pretende ser 

dito em um momento histórico evidenciando sua inserção na rede de discursos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Como insistimos em fazer a análise de uma reportagem da Veja, 

relacionando um dado percurso histórico da TdL em época de Ditadura Militar, 
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através do método Análise do Discurso, nos ajudou a perceber as estratégias de 

comunicação, em diferentes enfoques de estudo do texto que serviram para realçar o 

fato inegável que a linguagem é construída e construtiva de sentido.  

O discurso apresentado na reportagem da Veja não é o único na forma de 

argumentar ou ler um texto. Encontramos táticas sobre os sentidos construídos na 

matéria que deixa transparecer a ideologia da revista com tons de ironia ao discursar 

sobre a Igreja Católica e a TdL, direcionando e procurando formar opinião de um 

público que lhe é conhecido e sabe manipular. 

 Neste sentido, o artigo procurou apresentar como as interpretações e as 

construções ocorrem na matéria com suas consequências nos efeitos de sentido 

analisados nas seções do texto da Veja, neste caso específico, remetendo com as 

formações discursivas como senhora da verdade no enunciado que precisou ser 

desmitificado.  

Com isso, o problema apresentado da ordem do discurso da Igreja Católica e 

da TdL é interpretado pela Veja como o discurso da sua ideologia, compreendendo-

se como se produz sentido para os sujeitos, ou seja, o texto da reportagem analisado 

não apresenta o real contexto em que se está inserida a TdL. Segundo, o texto da 

matéria é direcionado a um público alvo específico, composto de leitores 

compradores da revista, que não admite a Igreja Católica interferir em assuntos 

políticos. 
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