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O presente artigo se propõe a delimitar como objeto de estudo a autoria e a
responsabilização linguística de Jesus Cristo em sua densidade enunciativa e discursiva
adstritas ao discurso religioso em “A Parábola do Semeador” a partir do capítulo 13 do
Evangelho segundo Mateus, edição revista e corrigida, traduzida por João Ferreira de
Almeida (2010). Objetiva analisar alguns enunciados que contêm esta construção dialógica,
a fim de compreender como estão vinculados à apresentação de uma nova possibilidade de
perspectiva desta autoria, ao observar como a mesma se estabelece em situações sócio-
comunicativas orais do uso da língua, como é o caso do gênero exposição oral. Além disso,
diante de tais enunciados, perceberemos que a linguagem estará sendo comum a todos,
gerando maiores possibilidades de compreensão – essência do ato dialógico. De maneira
idêntica, pretende afirmar a importância da representação dialógico-discursiva do sujeito
Jesus Cristo, enquanto autor enunciativo, na medida em que este constitui o seu discurso
por meio da interação, ou seja, a partir dos discursos do outro (levando em consideração
o(s) modo(s) de comunicação alheio(s)). A base teórica que fundamenta o nosso trabalho
orientará a discussão e análise na perspectiva da abordagem da Análise Dialógica do
Discurso, formulada por Mikhail Bakhtin (1993, 1999, 2000) e seus interlocutores no
cenário das pesquisas desenvolvidas no Brasil que adquire visibilidade num campo de
investigação científica a partir de conceitos elaborados no âmbito do pensamento do
Círculo de Bakhtin e que se expande na produção dos grupos de pesquisadores brasileiros,
dentre eles, Pedro Francelino (2013), Beth Brait (1997), Carlos Alberto Faraco (2003) José
Luiz Fiorin (2006), outros. A metodologia, portanto, se concentra na análise da exposição
oral do sujeito Jesus Cristo enquanto autor e responsável pelo seu discurso enunciativo, na
constituição das suas enunciações por meio da interação (a partir dos discursos do outro).
Assim, na decorrência do dialogismo, demonstra-se a importância de se trabalhar com a
autoria responsiva ativa a partir do instante em que são considerados os discursos de
outrem.

1. Introdução

1.1 O Estudo da Enunciação do discurso a partir de perspectiva oral do uso da
língua
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Diversos estudiosos filiados às teorias textuais têm privilegiado o estudo da
enunciação e do discurso a partir de perspectivas das mais variadas abordagens. Porém,
quando nos reportamos, mesmo com um pequeno levantamento, às principais pesquisas
disponíveis no Brasil sobre tal assunto, percebemos a precisão de mais visibilidade e
atenção à temática, e isso se dá pela sua complexidade.

Uma segunda observação nos coloca mediante ao fato de que a maioria dos
trabalhos preferenciam o uso de gêneros discursivos da escrita, conforme um pequeno
censo realizado pelo professor Pedro Francelino (2013, p. 9): ...Possenti (2002), Orlandi
(1988, 1997, 2000, 2001a, 2001b), Gallo (1992), Gregolin (2001), Tfouni (2001, 2005),
Magalhães (2003), Corcacini (1999), para citar alguns dos principais.

Tendo em vista isso, o intuito deste trabalho é o de apresentar uma nova
possibilidade de perspectiva desta autoria, observando como a mesma se estabelece em
situações sócio-comunicativas orais do uso da língua, como é o caso do gênero exposição
oral.

2. A exposição oral como gênero do discurso

Vejamos o que consta no trabalho de Ana Paula Tosta Teixeira, Roberta Maria
Garcia Blasque e Célia Dias dos Santos1 sobre este gênero:

A exposição oral deve ser tratada como objeto de ensino de expressão oral... Em
alguns casos a exposição vem de uma longa tradição e é constantemente
praticada... Assim, a exposição permanece como uma atividade tradicional... Ao
citar as características gerais do gênero pode-se dizer, segundo Dolz, Schneuwly
et alli (2004), que a exposição é um discurso que se realiza numa situação de
comunicação específica chamada de “bipolar”, unindo o orador ou expositor e
seu auditório, assim, a exposição pode ser qualificada como um espaço-tempo de
produção onde o enunciador vai ao encontro do destinatário, através de uma
ação de linguagem que veicula um conteúdo referencial. Mas, se esses dois
atores encontram-se reunidos nessa troca comunicativa particular que é a
exposição, a assimetria de seus respectivos conhecimentos sobre o tema da
exposição os separam: um representa o “especialista”, o outro, se caracteriza
como alguém disposto a aprender algo (TEIXEIRA et al. 2008, p. 1-2).

Refletindo sobre o exposto, selecionamos aqui “A parábola do semeador”,
proferida por Jesus Cristo, quando estava assentado junto ao mar (Mt. 13, 1).

É de nosso particular interesse compreender o processo de constituição e de
representação do sujeito discursivo, posto que existam divergentes maneiras de se
representar o discurso de outrem no plano enunciativo. Sendo assim, iremos adentrar no

1 A partir de informações do próprio trabalho destas autoras, constata-se que, na época de composição do
mesmo, eram estudantes da Universidade Estadual de Londres.
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entendimento de como se constitui e de como se re(a)presenta o sujeito discursivo Jesus
Cristo, em sua exposição oral sobre a parábola do semeador.

É o aporte teórico da Análise Dialógica do Discurso que subsidiará a análise do
corpus a ser utilizado nesta produção. A irrupção desse campo de investigação teórica
compreende um conjunto de conceitos elaborados no âmbito do pensamento do Círculo de
Bakhtin, cuja linhagem de pensamentos se embasa em pesquisas desenvolvidas em terreno
brasileiro, como as de Brait (1997) e Faraco (1993), entre outros.

3. Domínios, princípios e características linguístico-enunciativo-discursivas pelos
quais se propõe que a autoria seja considerada

De maneira concisa, traremos inicialmente uma série de domínios, princípios e
características linguístico-enunciativo-discursivas pelos quais se propõe que a autoria seja
considerada. Nestes, ressignificados por Francelino (2013, p. 10-17), o sujeito se relaciona
com a linguagem, ou seja, se constitui na representação de uma instância produtora de
sentido(s), que é a de autor.

Observe-se esta tabela:

Domínios Princípios Características
1_ Domínio
da
enunciação

1º O autor é uma
instância individual
que se constitui na
alteridade.

1. O autor atribui um
fim provisório ao
enunciado.

2_ Domínio
da
discursividad
e

2º O autor instaura
um leitor/interlocutor
no processo
enunciativo.

2. O autor se
manifesta nas
variações que o
gênero sofre no
decorrer do processo
enunciativo.

3_ Domínio
do linguístico

--- 3. O autor realiza um
trabalho de
seleção/combinação
lexical no plano
linguístico da
enunciação.

Diante do quadro acima representado, salientamos que, para a realização da
nossa análise, centrar-nos-emos apenas na terceira característica linguístico-enunciativo-
discursiva, em que o autor realiza um trabalho de seleção/combinação lexical no plano
linguístico da enunciação, uma vez que a demanda principal de discussão gira em torno
deste eixo de um querer-dizer por escolha. De acordo com Bakhtin (1997, p. 301),
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O querer-dizer do locutor se realiza acima de tudo na escolha de um
gênero do discurso. Essa escolha é determinada em função da
especificidade de uma dada esfera da comunicação verbal, das
necessidades de uma temática (do objeto do sentido), do conjunto
constituído dos parceiros, etc. BAKHTIN (1997, p. 301) (Grifos do
autor).

Mesmo em se tratando aqui do gênero exposição oral, trazendo especificidades
semânticas, perceberemos que tal gênero se manifestará na forma de variantes, como é o
caso da parábola, que não é um subgênero, mas umas das muitas possibilidades de
roupagem da exposição oral.

4. A parábola do semeador: uma seleção/combinação lexical enunciativa realizada por
Jesus Cristo

Vejamos, primeiramente, o contexto em que se encontrava Jesus Cristo, no
momento em que começou a expor, oralmente, “A parábola do semeador”. De acordo com
o capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus, após sair de casa, estava Jesus assentado junto
ao mar (v. 1). Então, conta-nos o escrito que se ajuntou uma grande multidão ao pé dele
(próximo a ele), até que entrou num barco e se assentou, enquanto a multidão permaneceu
em pé na praia (v. 2). Até que, a partir do versículo 3, é-nos transposto:

Mt. 13, 3: “E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis
que o semeador saiu a semear.
v.4: E quando semeava, uma parte da semente caiu ao caminho, e
vieram as aves, e comeram-na.
v.5: E  a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante,
e logo nasceu, porque não tinha terra funda.
v.6: Mas, vindo o sol, queimou-se, e secou-se, porque não tinha raiz.
v.7: E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram, e
sufocaram-na.
v.8: E outra caiu em boa terra, e deu fruto: uma  cem, e outro a
sessenta, e outro a trinta.

A partir do contexto acima, percebemos que o princípio da seleção enunciativa é
manifestado pelo sujeito falante Jesus Cristo, a partir do momento em que seleciona uma
combinação de palavras da língua em que enuncia. Essa escolha seletiva se dá em função
de diversos aspectos, dentre os quais podemos salientar:

4. 1 – As condições amplas e imediatas da enunciação
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1 – As condições amplas e imediatas da enunciação. Em outras palavras, para
que(m) eu falo, com que intuito eu falo, que papel(is) social(is) desempenha(m) meu(s)
interlocutor(es) no processo enunciativo e o gênero discursivo nos quais se integram as
interações.

No caso do sujeito enunciativo Jesus Cristo, ele precisou estar de acordo com as
condições emergentes do seu discurso. Como falaria? A quem, e de que forma falaria, se
havia uma multidão assentada aos seus pés? Caso seja feita uma leitura mais profunda não
só deste capítulo, mas também dos circundantes, veremos que a enunciação discursiva não
apenas é falada (por Jesus) a uma multidão, mas especificamente aos seus discípulos, de
acordo com MT 13, 10. Isso muda totalmente o percurso interpretativo, pois nos permite
entender o porquê de Jesus lhes falar por parábolas:

Mt. 13, 10: E, acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que
lhes falas por parábolas?
V 11: Ele, respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer o
mistério do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado;
V 13: Por isso lhes falo por parábolas; Porque eles, vendo, não vêem
e, ouvindo, não ouvem nem compreendem.

Neste instante, o sujeito falante teve o intuito de enunciar por parábolas para que
apenas alguns dos interlocutores a compreendessem, almejando aquele descobrir em
momentos vindouros, quem (entre a multidão) quereria escutar o significado da parábola.
Com isso, entendemos que existe um querer-dizer por parte do enunciador, e ao mesmo
tempo um querer-ocultar através de seu dizer. Neste momento em que Jesus enunciou sua
parábola, vários enunciados ficaram permeáveis à sua expressividade, ou seja, seu discurso
poderia ter mais de um sentido ou significado [a depender de como foi recebido por cada
destinatário – o(s) outro(s)]. Como dirá Bakhtin (1997. p. 318):

[...] em todo enunciado, contanto que o examinemos com apuro, levando
em conta as condições concretas da comunicação verbal, descobriremos as
palavras do outro ocultas, ou semi-ocultas e com graus diferentes de
alteridade. Dir-se-ia que um enunciado é sulcado pela ressonância
longínqua e quase inaudível da alternância dos sujeitos falantes e pelos
matizes dialógicos, pelas fronteiras extremamente tênues entre os
enunciados e totalmente permeáveis à expressividade do autor. BAKTHIN
(1997. p. 318.)

5. O princípio dialógico no ato enunciativo de Jesus Cristo

Ora, mas então, onde está o princípio dialógico, neste ato enunciativo? Como
testemunharemos mais à frente, a dialogicidade deste discurso ocorrerá na própria
explicação da parábola, o que selecionamos aqui como um segundo momento da exposição
oral. Quando adentramos neste segundo instante da exposição oral, entendemos que o
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discurso se estabelece dialogicamente com todos os que quiseram compreender a parábola.
Para Bakhtin (1997, p. 311),

[...] quando escolhemos uma palavra, durante o processo de elaboração de
um enunciado, nem sempre a tiramos, pelo contrário do sistema da língua,
da neutralidade lexicográfica. Sempre costumamos tirá-la de outros
enunciados... (Grifos do autor).

Percebemos essa retomada enunciativa quando Jesus se reporta ao escrito
messiânico de Isaías. Quando profere Mt 13, 14 (“E neles se cumpre a profecia de Isaías,
que diz: Ouvindo, ouvireis, e não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis)”
está retomando Is 6, 9 [Então disse ele: Vai, e dize a este povo: Ouvis, de fato, e não
entendeis: e vedes, em verdade, mas não percebeis]) para justificar o fato de grande parte
da multidão não compreender a parábola. No ano em que morrera o rei Uzias, foi dada uma
ordem por Deus ao profeta Isaías para que este repreendesse o povo, pois o coração destes
últimos estava endurecido, e fecharam os olhos para que não pudessem entender com o seu
coração (adaptação de Is 6, 1 e 10). Jesus, então, ressignifica esta passagem no novo
testamento, dando-lhe uma nova roupagem, com sentido semelhante.

A não compreensão por parte do povo se dava por dois motivos específicos: o
primeiro, porque os discípulos já vinham sendo instruídos pelo Mestre2 acerca de parábolas,
ou seja, estavam acostumados com este tipo de linguagem, diferentemente da multidão. O
segundo motivo ganha materialidade pelo que alcançamos em Mt 13, 15:

“Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau
grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam
com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, e não compreendam
com o coração...”.

Ou seja, o povo não atribuiu atenção necessária à parábola, gênero este que
requer bastante atenção, por se constituir de mais de um sentido. Nesse instante, por mais
que houvesse um ato de fala, podemos dizer que não estava acontecendo comunicação entre
o locutor e (parte dos) seus interlocutores, pois, o significado das palavras estava flutuando.
Reproduzindo a fala de Francelino (2013, p. 17), se a cada momento que utilizássemos a
palavra seu significado flutuasse, não haveria comunicação entre os sujeitos falantes.

6. A relação estabelecida entre o sujeito (Jesus Cristo) e a palavra (seu discurso) no
segundo momento de sua exposição oral

O segundo momento da exposição oral de Jesus é considerado aqui como o
instante em que permite a todos a explicação da parábola. Veja-se:

2 Os discípulos se dirigiam a Jesus, muitas vezes, chamando-o de Rabi ou de Mestre.
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Mt. 13, 18-23:
Mt. 13, 18: Escutai vós, pois, a parábola do semeador.
Mt. 13, 19: Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo,
vem o maligno, e arrebata o que foi semeado em seu coração; este é o
que foi semeado ao pé do caminho.
Mt. 13, 20: Porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a
palavra e logo a recebe com alegria;
Mt. 13, 21: Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração;
e, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se
ofende;
Mt. 13, 22: E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a
palavra, mas os cuidados deste mundo, e a sedução das riquezas,
sufocam a palavra, e fica infrutífera.
Mt. 13, 23: Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e
compreende a palavra; e dá fruto, e um produz cem, outro sessenta, e
outro trinta.

Nesta linha expositivo-interpretativa, alcançamos que a significação da palavra,
assim como os seus sentidos, está sendo preservada no processo de utilização coletiva,
naquilo que é usado cotidianamente pelos seus usuários, ou seja, a linguagem está sendo
comum a todos, gerando maiores possibilidades de compreensão – essência do ato
dialógico. Já que, de acordo coma Teoria Dialógica do Discurso, todos os enunciados no
processo de comunicação são dialógicos, não seria diferente com o discurso de Jesus. Em
seu discurso sobre “A parábola do semeador” existe uma dialogização interna da palavra,
que é repassada pela palavra do outro (a multidão). Jesus, como enunciador, para constituir
seu discurso, leva em conta o discurso de outrem, utilizando-o no seu discurso, gerando
maiores possibilidades de entendimento. Essa compreensão mútua se perfaz a partir do
instante em que Jesus discursa em um plano enunciativo reconhecível a todos, ou pelo
menos, à maior parte das pessoas. Acerca deste aspecto, afirmará Bakhtin:

Enquanto falo, sempre levo em conta o plano aperceptivo sobre o qual a
minha fala será recebida pelo destinatário; o grau de informação que ele
tem da situação, seus conhecimentos especializados na área de
determinada comunicação cultural, suas opiniões e suas convicções... pois
é isso que condicionará sua compreensão responsiva do meu enunciado:
BAKHTIN (1997, p. 321).

7. Os efeitos causados pela individualidade e pelo contexto

Entretanto, é preciso atentarmos para o fato de que a individualidade e o
contexto imprimem seus efeitos no uso da palavra no processo da comunicação verbal
humana: FRANCELINO (2013, p. 17). O autor, a partir do instante em que estabelece
relações de pertencimento com a palavra, pode categorizá-las, como faz Bakhtin (2000, p.
313):
Palavra neutra → que não pertence a ninguém
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Palavra do outro → pertencente aos outros e que preenche o eco dos enunciados alheios;
Palavra minha → na medida em que uso essa palavra numa determinada situação, com uma
intenção discursiva, ela já se impregnou de minha expressividade.

8. Enxergando a exposição oral de Jesus como um todo

Levando em conta as categorias bakhtinianas da palavra, e sob o óculo da
exposição oral de Jesus como um todo, somos permitidos a pensar o autor como uma
instância subjetiva. Jesus, apesar das coerções sócio-históricas que perpassaram a sua
formação, relaciona-se com a linguagem visando à produção de determinado(s) efeito(s) de
sentido nas situações de uso da linguagem. Em outras palavras, ainda que, por motivos
político-sociais O Messias estivesse enquadrado em um contexto discursivo-legal farisaico,
não submeteu seu discurso por completo, e sua palavra esteve revestida de um “querer-
dizer”.

A palavra de Jesus, impregnada de sua expressividade, foi assumida por ele
mesmo de forma bastante específica, a depender da situação. O discurso foi enunciado,
porém, não significa que todos os interlocutores o receberam da mesma maneira. Assim,

O autor, nesse aspecto, é aquele que trabalha num espaço em que as
palavras apresentam-se móveis, flutuantes, polissêmicas, ocupando este
ou aquele espaço sócio-histórico e, para usar uma tese bakhtiniana,
refletindo e refratando tal espaço. O autor institui-se como tal nessa
instância saturada pelos enunciados outros, constituindo-se singular em
meio à pluralidade e à diversidade. FRANCELINO (2013, p. 18).

Por fim, podemos articular que a individualidade de Jesus, como autor, é
marcada na expressão de seu querer-dizer, de sua projeção discursiva, e finalmente, de sua
potencialidade para o diálogo. Vez que é externado e saturado de enunciação, o discurso
sobre a parábola do semeador é (re)significado pelo sujeito autor, no contato que estabelece
com a realidade sócio-histórica dos interlocutores que o recebem. Assim entendemos Jesus
Cristo como responsável linguística e enunciativamente pelo seu discurso sobre a parábola
do semeador, configurando-se autor de uma construção dialógica.

9. Considerações finais

Conforme se demonstra nesta produção, a autoria, entendida aqui como uma
função, tanto enunciativa quanto discursiva do sujeito (neste caso Jesus Cristo), é passível
de ser apreendida a partir do momento em que se estabelece contato com a materialidade
linguística do enunciado (no processo da enunciação), ou seja, quando nos reportamos para
a sua exposição oral acerca da parábola do semeador. Passamos a compreender como se
manifesta a dialogicidade do discurso a partir do instante em que são deixados rastros e
pistas padronizados e variáveis, de acordo com Bakhtin/Volochinov (1999).
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É na ocupação de uma área linguístico-textual e enunciativo-discursiva que o
autor (da parábola) coloca-se num terreno delicado e fluido de uso da linguagem,
encontrando-se na zona de intersecção entre a ordem do individual e a ordem do social. Em
outros termos, o lugar da constituição/ representação de Jesus Cristo é caracterizado pela
forte tensão entre suas palavras e o dizer (o silêncio é uma forma de dizer algo) do outro.

Em linhas finais, vale salientar que o universo discursivo deste sujeito autor,
responsável pela relação que mantém com o outro – a multidão (por hora seus
interlocutores) – se mantém pelas interações com a exterioridade que o constitui, ou seja,
enunciados validados pela história e pela memória sociais: o interdiscurso.
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