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Resumo: O presente trabalho visa fazer 
uma abordagem da modalidade deôntica nos 
discursos sobre a homossexualidade na Igreja 
Católica, tendo por base a teoria faircloughiana 
de Análise Crítica de Discurso (ACD). Para a 
composição do corpus e posterior análise qua-
litativa das ocorrências de modalidade deôntica e 
de como a modalização representa as formas de 
poder no texto, fizemos uma seleção de cinco 
textos a respeito da forma como a homos-
sexualidade é vista pelo Catecismo da Igreja Católica 
(2010) e por segmentos católicos de linha tanto 
conservadora quanto liberal, tendo em vista os 
debates gerados acerca dos desafios da família no 
Sínodo da Família realizado pela Igreja Católica 
no ano de 2016. A escolha do tema se justifica 
porque líderes e grupos católicos conservadores e 
liberais se posicionaram a respeito, utilizando-se 
de seus blogs e de suas pá-ginas web para formar 
opinião a respeito dessa te-mática. Após a leitura 
minuciosa dos textos, pu-demos constatar que os 
líderes religiosos e os gru-pos católicos 
modalizam seus discursos tendo em mente o seu 
público-alvo, modelando-o conforme os seus 
propósitos comunicativos e transformando o seu 
discurso em um instrumen-to de poder ao 
empregar modalizações deônticas.
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INTRODUÇÃO 
Neste artigo, trataremos da Análise Crítica de Discurso (ACD) 

em discursos católicos a respeito da homossexualidade, 
especificamente no que tange à categoria modalidade deôntica. 
Nesse sentido, buscamos investigar como as modalizações 
deônticas são utilizadas como instrumento de poder nos textos 
selecionados, tendo por base a Análise Crítica de Discurso (ACD) 
proposta por Fairclough (2001) e a categoria modalidade deôntica, 
trabalhada pelo mesmo autor (2003).  

Para isso, escolhemos textos de divulgação on-line de 
segmentos católicos conservadores e liberais e do posicionamento 
da Igreja Católica em seu catecismo (Catecismo da Igreja Católica) 
a respeito da homossexualidade e de como ela é interpretada pela 
Igreja Católica (em relação aos grupos conservadores e liberais). A 
escolha do tema se justifica por conta da realização do Sínodo da 
Família no ano de 2016, que levou líderes católicos conservadores e 
liberais a utilizarem seus blogs e páginas web para formar opinião 
(do qual seus discursos funcionavam como uma estratégia de 
poder) a respeito, respectivamente, da impossibilidade da aceitação 
do casamento entre pessoas do mesmo sexo e de seu 
posicionamento favorável em relação à homossexualidade.  

Primeiramente, faremos uma breve exposição a respeito da 
Análise Crítica de Discurso (ACD) e do Discurso Religioso (DR). 
Como é sabido, a ACD tem por meta apresentar um estudo crítico 
das interações sociais, fazendo uma correlação entre o elemento 
linguístico e o elemento social. Por sua vez, o DR se caracteriza por 
ser uma prática discursiva em que o falante, geralmente uma 
autoridade religiosa, difunde um conjunto de crenças e de valores 
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morais com base em preceitos de ordem espiritual, sendo validados 
e legitimados por estarem ligados a uma ou a várias divindades, a 
depender da crença religiosa, podendo esta ser monoteísta ou 
politeísta. Em seguida, abordaremos a modalidade a partir da 
teoria faircloughiana presente em Fairclough (2001, 2003), em que 
a categoria modalidade é explicitada como sendo de caráter 
subjetivo e objetivo, implicando em alguma forma de poder no ato 
discursivo. 

Para a composição do corpus, fizemos uma seleção de cinco 
textos, divididos em três tipos; um oriundo do Catecismo da Igreja 
Católica a respeito da homossexualidade, dois textos advindos de 
dois segmentos católicos conservadores e outros dois textos 
oriundos de dois segmentos católicos liberais. Reiteramos que a 
descrição e análise da modalidade deôntica nos textos católicos 
selecionados é feita de forma qualitativa. 

Em relação à organização deste trabalho, ele se divide em 
quatro seções, que versam respectivamente sobre (i) a Análise 
Crítica de Discurso e o Discurso Religioso; (ii) a categoria 
modalidade; (iii) a metodologia e a apresentação do corpus; e (iv) a 
análise qualitativa das ocorrências tendo em vista o corpus 
constituído para este trabalho.  

1 ANÁLISE CRÍTICA DE DISCURSO (ACD) E DISCURSO 
RELIGIOSO (DR) 

Segundo Fairclough (2001), as abordagens em Análise de 
Discurso (AD) podem ser divididas em dois grandes grupos, as 
críticas e as não-críticas. As abordagens não-críticas veem apenas a 
forma como o discurso se dá na interação verbal e as estratégias 
das quais os interlocutores fazem uso para moldá-lo. Por sua vez, as 
abordagens críticas são aquelas em que se pode encontrar uma 
descrição das práticas discursivas, vendo o discurso como algo 
moldado por relações de poder e ideologias, e analisando-o sob o 
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prisma dos efeitos construtivos que ele exerce sobre as identidades 
sociais e os sistemas de crença e de conhecimento.  

Em relação ao termo discurso, o autor considera-o como sendo 
uma forma de prática social e não apenas uma atividade 
individual, levando-nos a entender o discurso como ação, em que 
os falantes interagem e agem sobre si e os demais ao seu redor. 
Outra acepção que o discurso pode tomar, ainda de acordo com o 
mesmo autor, é a relação entre discurso e estrutura social, pois o 
discurso é moldado e restringido pela estrutura social em seu 
sentido mais amplo e em todos os níveis. Em outras palavras, para 
Fairclough (2001: 92), o discurso é “uma prática não apenas de 
representação do mundo, mas de significação do mundo, 
constituindo e construindo o mundo em significado”. Para 
Fairclough (2001), a relação entre discurso e estrutura social se 
estende pela classe e por outras relações sociais em um nível 
societário, pelas relações específicas em instituições particulares, 
como o direito ou a educação, por sistemas de classificação, por 
várias normas e convenções, tanto de natureza discursiva como 
não discursiva. 

Fairclough (2001) chama a atenção para o fato de o discurso 
apresentar efeitos construtivos, basicamente no que diz respeito a 
três aspectos: (i) a construção da identidade social, estando ela 
relacionada às posições do sujeito para os sujeitos sociais (função 
identitária); (ii) a construção das relações sociais que se dá entre as 
pessoas, em especial, no momento em que se dá a interação entre 
elas, o que contribui para a construção do discurso (função 
relacional); e (iii) a construção dos sistemas de conhecimento e de 
crença que influenciam na elaboração do discurso como prática 
social (função ideacional). Segundo o autor, as funções identitária, 
relacional e ideacional são assim definidas: 

A função identitária relaciona-se aos modos pelos 
quais as identidades sociais são estabelecidas no 
discurso. A função relacional seria como as relações 
sociais entre os participantes do discurso são 
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representadas e negociadas. A função ideacional 
seria os modos pelos quais o texto significam o 
mundo e seus processos, entidades e relações. 

Fairclough (2001: 92) 

Essas três funções do discurso apontadas por Fairclough (2001) 
se relacionam às funções da linguagem apontadas por Michael 
Halliday, teórico do funcionalismo britânico, sendo a função 
interpessoal de Halliday relacionada às funções identitária e 
ideacional de Fairclough. A função textual de Halliday também 
pode ser acrescentada à teoria de Fairclough, haja vista que as 
informações contidas e trazidas ao primeiro plano ou relegadas ao 
segundo plano pelos falantes podem ser tomadas ou apresentadas 
como novas, podendo ser classificadas como tópico ou tema; e as 
partes de um texto podem se relacionar com outras partes 
precedentes e seguintes do texto ou se ligar a situações sociais que 
estejam fora do texto.  

Pautando-se nesses efeitos construtivos e nas funções da 
linguagem empregada para moldar os discursos, Costa (2013) 
afirma que a Análise Crítica de Discurso (ACD) apresenta por 
enfoque crítico a realização de estudos das interações sociais a 
partir da análise de textos socialmente construídos, enfocando não 
apenas em um estudo sociológico ou em uma abordagem 
linguística de textos, mas em relacionar o elemento linguístico com 
o elemento social. A ACD, com base nos estudos faircloughianos, 
enfoca-se em uma pesquisa científica, na mudança social a partir 
da mudança discursiva, salientando que ambas se implicam 
mutuamente. Em que, de acordo com o autor, o enfoque crítico da 
ACD: 

Caracteriza-se por uma visão própria e distintiva 
da relação entre linguagem e sociedade, e da relação 
entre a própria análise e as práticas analisadas. A 
ACD se propõe a tornar transparentes os aspectos 
opacos dos discursos, no que dizem respeito às 
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desigualdades sociais. Neste ponto, a ACD difere 
muito das Ciências Sociais, pois declara 
abertamente seu propósito emancipador que a 
motiva. Ela se ocupa dos problemas sociais, não 
tem em vista a linguagem ou o uso da linguagem 
por si só. 

Costa (2013: 02) 

Costa (2013) ressalva que o discurso não funciona apenas como 
um meio do qual se exerce o poder, mas se trata também de um 
lugar pelo qual se luta para exercer esse mesmo poder, em que há a 
legitimação do direito de fala de uma determinada pessoa sobre 
quem recai a capacidade para mudar e controlar as regras das 
práticas discursivas, capacidade esta que “serve para manipular a 
situação de comunicação, estabelecendo posições (por vezes, 
assimétricas) e contratos genéricos” (COSTA, 2013: 02). 

Conforme Costa (2013), a organização material das instituições 
delimita o status daquele que fala, delimitando também o que 
significa tomar o discurso ou o direito de fala. O discurso, segundo 
o autor, dá-se por regras de uma dada instituição, seja ela religiosa, 
política, dentre outras, sendo que o discurso precisa ser 
evidenciado por mecanismos arquitetados pela própria instituição 
para que esteja claro para aqueles que o escutam; o espaço onde o 
discurso é proferido, entendido, geralmente, como um lugar de 
poder. Dessa forma, vemos que os discursos advindos de uma 
autoridade religiosa e o lugar onde são proferidos legitimam o 
poder daquele que fala, corroborando em mudanças nas práticas 
sociais daqueles que o escutam. 

Em Fairclough (2003), verificamos que a ACD define o termo 
discurso como as diferentes maneiras de representar a realidade 
material (o mundo), ou seja, os processos, as relações e as estruturas 
do mundo material, bem como os pensamentos, os sentimentos, as 
crenças e as opiniões dos indivíduos (mundo mental) e o mundo 
social. Dessa forma, para o autor, os discursos fazem parte dos 
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recursos que os sujeitos utilizam no intuito de transformar as 
relações estabelecidas com as outras pessoas. Assim, os sujeitos 
podem regular o distanciamento, a cooperação, a competição e a 
dominação com os demais que os cercam.   No que tange ao 
Discurso Religioso (DR), verificamos que este pode ser também 
utilizado pelos sujeitos (líderes religiosos, fiéis que seguem, por 
exemplo, um dado seguimento doutrinário) como forma de 
modelar as relações com aqueles que praticam ou não a mesma fé.  

De acordo com Peña-Alfaro (2005), o discurso religioso 
proferido por uma autoridade religiosa trata-se de uma prática 
sociodiscursiva, pois é sabido que, nesse tipo de discurso, ocorre, 
sistematicamente, a transmissão de um sistema de crenças sobre as 
relações que se estabelecem entre o homem e a divindade. Dita 
relação se dá por meio da mediação de uma instituição religiosa 
que institucionaliza e reproduz as crenças e os valores do grupo 
religioso por meio de discursos orais ou escritos, sendo aceito pelos 
fiéis como textos sagrados destinados aos fiéis e aos não-fiéis.  

Segundo o autor, do ponto de vista linguístico, o discurso 
religioso caracteriza-se como uma prática discursiva na qual o líder 
religioso (representante da divindade) expressa e difunde um 
sistema de crenças, valores éticos, morais e espirituais, que 
representam não apenas a visão de mundo do seu grupo religioso, 
mas o que seria melhor para o homem, sendo esses valores 
transmitidos, validados e legitimados por meio de práticas sociais 
difundidas tanto no interior da própria instituição quanto fora dela. 
¹ Apesar de ser uma 
autora de outra ver-
tente da Análise de 
Discurso (AD), acre-
ditamos que os traba-
lhos de Eni Puccinelli 
Orlandi têm tido rele-
vante  contribuição no 
que tange à caracteri-
zação dos diferentes 
tipos de discursos e de 
como eles se estrutu-
ram  como  meios  de 

No tocante às características próprias do 
DR, recorremos ao trabalho de Orlandi (1987)¹. 
Conforme a autora, algumas características são 
próprias do discurso religioso, a saber: a 
assimetria, o recurso à autoridade, a não-
reversibilidade e a intertextualidade. A assime-
tria é a base central pela qual se estabelece o 
discurso religioso,  especificamente  dentro  das 
instituições religiosas, pois é a partir dela  que  se  
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transformação social 
nas pesquisas volta-
das para a Análise 
Crítica de Discurso 
(ACD). 

estabelecem as diferenças entre o falante (líder 
religioso) e o ouvinte (comunidade de fiéis), 
sendo a divindade (representada aqui pela 
autoridade religiosa) o ser revestido de 
autoridade e o homem subordinado a ela. O 
recurso à autoridade remonta à própria questão 
da assimetria na relação entre falante  e  ouvinte, 
em que a fonte do discurso é a própria 
divindade, cujo representante é o líder religioso, 
que, por sua vez, está  revestido  pela  autoridade 

divina. O próprio líder religioso, no intuito de instaurar ordens ou 
mandados (modalidade deôntica), apela à autoridade divina, 
podendo fazer com que seu discurso consiga convencer não apenas 
os fiéis (comunidade de fé), mas também os não fiéis (sociedade 
civil) daquilo que é dito, já que a força discursiva do que é dito 
advêm da divindade.  

Segundo Peña-Alfaro (2005), essa é a principal característica do 
discurso religioso: 

Caracteriza-se por uma visão própria e distintiva 
da relação entre linguagem e sociedade, e da relação 
entre a própria análise e as práticas analisadas. A 
ACD se propõe a tornar transparentes os aspectos 
opacos dos discursos, no que dizem respeito às 
desigualdades sociais. Neste ponto, a ACD difere 
muito das Ciências Sociais, pois declara 
abertamente seu propósito emancipador que a 
motiva. Ela se ocupa dos problemas sociais, não 
tem em vista a linguagem ou o uso da linguagem 
por si só. 

Peña-Alfaro (2005: 58) 

O fato de o discurso religioso ser assimétrico e de recorrer a 
uma autoridade divina para se legitimar, leva Orlandi (1987) a 
definir o conceito da não reversibilidade, que se refere à 
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inquestionabilidade do discurso religioso, pois ele advém da 
própria divindade (representada pelo líder religioso). Para a autora, 
a intertextualidade é uma característica que também provém dessa 
assimetria e do recurso à autoridade, haja vista que, ao construir e 
formular seu discurso, o líder religioso remete sempre a um texto a 
partir de outro texto (no geral, algum texto extraído do livro 
sagrado para o seguimento religioso), buscando, dessa forma, 
legitimar e garantir a aprovação do seu discurso. 

Entendendo que a Análise Crítica de Discurso (ACD) volta seus 
estudos para as interações sociais (a relação entre o líder religioso e 
a comunidade de fiéis) a partir da análise de textos socialmente 
construídos (a prescrição de regras e normas de conduta que 
devem ser seguidas pelos fiéis), relacionando o elemento linguístico 
(as modalizações deônticas) com o elemento social (a prática e a 
vivência da fé católica), ponderamos que a modalidade deôntica 
possa servir como um instrumento de legitimação do poder ou 
como um instrumento favorável que visa provocar mudanças na 
mentalidade e nos posicionamentos dos fiéis católicos, como será 
explicitado na seção seguinte. 

2 A CATEGORIA MODALIDADE NA PERSPECTIVA DE 
FAIRCLOUGH 

Para Fairclough (2001: 201), a modalidade é uma dimensão 
relevante e central do discurso, haja vista que sua importância 
pode ser medida com base na extensão com que “a modalidade 
das proposições é contestada e aberta à luta e à transformação”. 
Conforme o autor, o locutor (o sujeito social) que produz um 
enunciado não é uma entidade alheia ao discurso que produz, pois 
é a fonte (origem) do enunciado, em que esses mesmos enunciados 
posicionam tanto o locutor quanto aqueles que o escutam. 
Fairclough (2001: 68) argumenta que a relação entre o sujeito e o 
enunciado por ele elaborado se dá por meio de uma 
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“caracterização de formações discursivas constituídas por 
configurações particulares de modalidades enunciativas”.  

Segundo Fairclough (2001), as modalidades enunciativas são 
tipos de atividades de prática discursiva, tais como a descrição, a 
formação de hipóteses e a formulação de regulações; estando elas 
associadas às próprias posições do falante. Por isso, a modalidade 
seria a dimensão da gramática da oração que corresponde à 
função interpessoal da linguagem. Em outras palavras, a 
modalidade é: (i) de caráter subjetivo, considerando que o locutor 
pode expressar certo grau de afinidade com o seu enunciado 
(proposição); e (ii) de caráter objetivo, quando o locutor está 
projetando seu próprio ponto de vista como algo universal, 
relacionado a condutas, a crenças e a valores, em que o uso da 
modalidade objetiva implica em alguma forma de poder.  

De acordo com Fairclough (2003), a modalidade é realizada 
nos vários traços do texto, em que o estilo (que se refere ao modo 
como o locutor se expressa ao fazer as suas escolhas linguísticas, 
evidenciando certo grau de comprometimento com o que está 
sendo dito) é empregado pelo locutor para texturizar a sua 
identidade. Para o autor, a modalidade pode ser vista também 
como a questão de como as pessoas se envolvem quando fazem 
suas declarações, levando-nos a interpretar a modalidade como 
uma relação entre o falante e as suas representações. Nesse sentido, 
o autor pondera que as práticas sociais devem ser entendidas como 
articulações de diferentes tipos de elementos sociais, que, por sua 
vez, estão associados a outras áreas particulares da vida social dos 
sujeitos (ação e interação), das relações sociais e pessoais (crenças, 
atitudes, opiniões e desejos), do mundo material e do discurso. 

Conforme Fairclough (2003), a modalidade é importante na 
estruturação de identidades, pois aquilo com o que uma pessoa se 
envolve é parte significativa do que ela é. Portanto, as escolhas de 
modalidade nos textos podem ser vistas como parte do processo de 
estruturação da própria identidade. Por isso, a forma como uma 
pessoa representa o mundo, aquilo com o que ela se compromete 
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(por exemplo, o grau de envolvimento com a verdade) é parte de 
como ela se identifica, necessariamente, em relação ao outro com 
quem interage. Para o autor, as escolhas dos conteúdos modais são 
significantes não apenas em termos de identificação, mas também 
em relação à ação (e as relações sociais da ação) e à representação. 
Inicialmente, a modalidade pode ser vista como relacionada aos 
comprometimentos, às atitudes, aos julgamentos, às posturas e, 
consequentemente, à identificação, mas também se relaciona à 
ação, às relações sociais e à representação. Em outras palavras, a 
forma como o locutor modaliza seu discurso está relacionada à 
forma como ele/ela se relaciona com o mundo e com as outras 
pessoas, fazendo com que ele/ela escolha um tipo de modalidade 
no intuito de demonstrar um maior ou menor envolvimento com a 
verdade ou aquilo que ele/ela julga ser verdade, podendo ser 
também motivada por relações sociais. 

Em Fairclough (2003), os diferentes tipos de modalidade podem 
ser associados a diferentes tipos de troca e funções de discurso, 
podendo ser de três tipos: modalidade epistêmica, modalidade 
avaliativa e modalidade deôntica. 

A modalidade epistêmica está relacionada à troca de 
conhecimentos e de informações, sendo instaurada por meio de 
declarações ou de perguntas no discurso. Por meio das declarações, 
há um comprometimento do locutor em relação à verdade da 
proposição que por ele é proferida no discurso. Por sua vez, por 
meio das perguntas, os interlocutores são capazes de averiguar o 
compromisso com a verdade das proposições que são expressas 
pelo locutor. 

Por sua vez, a modalidade avaliativa está relacionada aos juízos 
de valor, podendo ser explicitada por meio de categorias, como as 
declarações avaliativas, que, por sua vez, retratam o que é desejável 
ou indesejável. Elas são realizadas, no discurso, por meio de 
processos relacionais atributivos, como portador/atributo, em que 
o elemento avaliativo pode ser expresso por meio de um adjetivo 
(bom ou desejável, por exemplo) ou por um sintagma nominal. Em 
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alguns contextos de uso, a modalidade avaliativa pode ser 
instaurada por meio de verbos, advérbios ou exclamações. 

Por seu turno, a modalidade deôntica, foco desta pesquisa, 
abrange a obrigatoriedade e a permissibilidade na troca de 
atividade.  Nesse sentido, a modalidade deôntica está relacionada à 
troca de bens e serviços, ocorrendo por meio de demandas e 
ofertas. Dessa forma, as modalizações deônticas apresentam graus 
que variam desde a obrigação (o que deve ser feito) a graus de 
inclinação (o que se deseja fazer). Por isso, nos casos de demanda, 
há um compromisso do locutor com a obrigação ou a necessidade 
instauradas no discurso; enquanto, nos casos de oferta, o locutor se 
compromete com a necessidade de realização de alguma ação.  

Em Fairclough (2003), a modalidade deôntica está relacionada 
à função da linguagem que expressa obrigatoriedade ou 
necessidade por meio de prescrições que o locutor impõe sobre o 
interlocutor, como nestes exemplos do próprio autor 
(FAIRCLOUGH, 2003: 168)²:  

² Tradução nossa. O 
original diz: “Open 
the window!” /“You 
s h o u l d o p e n t h e 
window” /“Don ' t 
open the window”.  

(1) Abra a janela (prescrição); 

(2) Você deveria abrir a janela (prescrição moda-
lizada); ou  

(3) Não abra a janela (impedimento)  

Nesses exemplos, verificamos que há certo grau de 
comprometimento do locutor com a obrigação ou a necessidade 
instaurada. Especificamente, para a modalidade deôntica, temos, 
em Fairclough (2003), que ela é definida com base na troca de 
atividade entre os interlocutores, relacionada a suposições de valor 
e no que diz respeito a declarações de obrigações; por isso, ela está 
relacionada à avaliação que é feita pelo locutor. Em outras 
palavras, é o compromisso do locutor com aquilo que é ele avalia 
como obrigatório ou necessário. 
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Partindo do conceito de modalidade para a teoria 
faircloughiana, é possível fazermos uma análise da manifestação da 
categoria modalidade deôntica no discurso religioso católico, tendo 
em vista certos padrões no texto em relação: 
³ Exemplo retirado da 
Internet. Disponível 
e m : < h t t p : / /
wp.clicrbs.com.br/
b l o g d o g u g u /
2010/02/08/aceito-
que-meu-filho-e-gay-
ou-o-deixo-viver-sua-
v i d a - s o z i n h o / ?
topo=52,1,1,,119,e11
9>. Acesso em: 05 
mar. 2021. 

⁴ Exemplo retirado da 
Internet. Disponível 
e m : < h t t p s : / /
portugaldigital.com.br
/papa-afir ma-que-
homossexuais-devem-
ser-protegidos-por-
leis-de-uniao-civil/>. 
Acesso em: 05 mar. 
2021. 

⁵ Exemplo retirado da 
Internet. Disponível   
e m : < h t t p s : / /
www.conjur.com.br/
2 0 1 4 - d e z - 1 1 / l e i - 
inglesa - gays - d i r e i 
t o - h e terossexuais - 
nao >. Acesso em: 05 
mar. 2021. 

⁶ Exemplo retirado da 
Internet. Disponível 
e m : < h t t p s : / /
observatoriog.bol.uol.
c o m . b r / n o t i c i a s /
j u l g a m e n t o - p a r a -
l iberar-doacao-de-
s a n g u e - p o r -
h o m o s s e x u a i s - e -
liberado-novamente>. 
Acesso em: 05 mar. 
2021. 

I. ao grau de afinidade do falante no 
tocante às proposições expressas por ele no 
texto, como no exemplo: Eu acho que os 
homossexuais devem ter todos os seus direitos 
como cidadãos, e devo amar a todos sem 
exceção;³  

II. à avaliação das características da 
categoria modalidade deôntica no que se 
referem às relações sociais no discurso, como 
no exemplo: A Igreja Católica ensina que as 
tendências homossexuais não são pecaminosas, mas os 
atos homossexuais são, e afirma que os homossexuais 
devem ser tratados com dignidade 
(obrigação)⁴ / Desde março, na Inglaterra, os 
homossexuais podem casar. Antes disso, só era 
p e r m i t i d o a e l e s f o r ma r un i ã o e s t á v e l 
(permissão)⁵ / Aqueles que não sabem, vale 
informar que atualmente os homossexuais não 
podem doar sangue. Quem revelar essa 
sexual idade, nesse momento, será v e tado 
(proibição)⁶; 

III. à forma como o falante modaliza 
deonticamente o seu discurso, que se dá na 
troca de atividade entre os interlocutores, 
como no exemplo: Os homossexuais devem 
ser protegidos pelas leis de união civil 
(asseveração da força ilocucionária)⁷ / Sou 
um grande defensor do casamento. Ele ajuda   
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⁷ Exemplo retirado da 
Internet. Disponível 
e m : < h t t p s : / /
agenciabrasil.ebc.com
.br/internacional/
n o t i c i a / 2 0 2 0 - 1 0 /
papa-homossexuais-
devem-ser-protegidos-
por- l e i s -de-un iao-
civil>. Acesso em: 05 
mar. 2021. 

⁸ Exemplo retirado da 
Internet. Disponível 
e m : < h t t p : / /
g 1 . g l o b o . c o m /
m u n d o / n o t i c i a /
2013/02/deputa dos-
b r i t a n i c o s - s e -
p r o n u n c i a m - e m -
favor-do-casamento-
homossexual.html>. 
Acesso em: 05 mar. 
2021 

as pessoas a se comprometerem umas com as 
outras e acredito que é o motivo pelo qual os 
homossexuais deveriam poder se casar 
também (atenuação da força ilocucionária)⁸. 

Os critérios de análise foram pautados no 
corpus que foi elaborado para esta pesquisa, que 
será detalhado na seção seguinte 

3 METODOLOGIA E ANÁLISE DA 
MODALIDADE DEÔNTICA À LUZ DA 
TEORIA FAIRCLOUGHIANA 

Nesta pesquisa, objetivamos descrever e 
analisar a modalidade deôntica nos discursos 
sobre a homossexualidade na Igreja Católica, 
tendo por base a teoria faircloughiana de Análise 
Crítica de Discurso (ACD). Nesse sentido, 
buscamos investigar como a modalização 
deôntica é utilizada como instrumento de poder 
nos textos selecionados, com base no que é 
proposto por Fairclough (2001) e a categoria 
modalidade deôntica em Fairclough (2003). 

Para a realização da  análise  da  modalidade  deôntica no 
discurso religioso  católico  em  relação ao tema da 
homossexualidade, fizemos uma seleção de cinco textos 
disponibilizados on-line, a saber: (i) o texto do Catecismo da Igreja 
Católica sobre a homossexualidade, “Castidade e homos-
sexualidade”, que é um compêndio doutrinário, sendo empregado 
na confirmação ou na constatação dos preceitos católicos que 
regem a moral e a fé católica; (ii) dois textos de duas páginas da web 
de dois grupos católicos conservadores, coordenados por padres 
católicos de linha conservadora e seguidos pela maioria de fiéis 
católicos de linha tradicionalista, “A Igreja Católica discrimina os 
homossexuais” e “A Igreja Católica e a discriminação aos 
homossexuais”; e (iii) dois textos de duas páginas web de dois 
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grupos católicos liberais, coordenados por sacerdotes e fiéis 
católicos que desejam mudanças quanto ao posicionamento da 
Igreja Católica em relação aos homossexuais, “O amor de Deus 
não é diminuído pela orientação sexual de uma pessoa” e 
“Homossexualidade, primado da pessoa e da relação”.  

A Tabela 1 traz a fonte e o título desses textos que compuseram 
o corpus desta pesquisa: 

Tabela 1: Constituição do corpus. (Elaboração própria) 

⁹ Página do Catecis-
mo da Igreja Católica 
relativa à homosse-
xualidade e a castida-
de. Disponível em: 
< h t t p : / /
www.paroquiasaposse.
c o m . b r / a n e x o s /
Catecismo%20da%20
Igreja%20Catolica%2
0%20Igreja%20Catol
ica%20Apostolica%2
0Roma.pdf>. Acesso 
em: 10 abr. 2018. 

Após a análise qualitativa das ocorrências, 
verificamos que a modalidade deôntica, 
instaurada por meio do modalizador dever, é 
codificada, morfossintaticamente, no presente do 
indicativo. De acordo com Comparini (2009), o 
tempo verbal empregado  na  instauração das 
modalizações deônticas pode ter reflexo na 
forma como o ato ilocucionário é evocado no 
discurso. Nesse sentido, a autora pondera que há 
uma asseveração da modalidade deôntúca quan- 

Fonte do texto Título do texto religioso católico

Catecismo da 
Igreja Católica

Castidade e homossexualidade⁹

Líder Religioso 
de linha 

conservadora

A Igreja Católica discrimina os 
homossexuais?¹⁰

Grupo Católico 
de linha 

conservadora

A Igreja Católica e a discriminação aos 
homossexuais¹¹

Grupo Católico 
de linha liberal

O amor de Deus não é diminuído pela 
orientação sexual de uma pessoa¹²

Grupo Católico 
de linha liberal

Homossexualidade, primado da pessoa e 
da relação¹³
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¹⁰ Texto produzido e 
divulgado por um 
líder religioso católico 
de posição conserva-
dora. Disponível em: 
< h t t p s : / /
padrepauloricardo.or
g/episodios/a-igreja-
catolica-discrimina-
os-homossexuais>. 
Acesso em: 10 abr. 
2018. 

¹¹ Texto produzido e 
divulgado por um 
grupo católico de po-
sição conservadora. 
D i s p o n í v e l e m : 
< h t t p s : / /
www.ofielcatolico.com
. b r / 2 0 0 5 / 0 8 / a -
i g r e j a - c a t o l i c a - e -
d i s c r i m i n a c a o -
aos.html>. Acesso 
em: 10 abr. 2018. 

¹² Texto produzido 
por um grupo católico 
de posição liberal e 
adepto a mudanças 
em relação à doutrina 
católica relativa à ho-
mossexualidade. Dis-
ponível em: <https://
r u m o s n o v o s -
ghc.blogs.sapo.pt/o-
amor-de-deus-nao- e- 

do se emprega o presente do indicativo, o que 
reforça a obrigação (valor semântico) de 
realização do estado-de-coisas que está sob o 
escopo da deonticidade instaurada, como em 
“Ora, está aí, não tenho dúvida, os Srs. devem 
responder que sim, tanto é que a acusada 
assim se manifestou. Confirmou que naquele dia 
ela desferiu realmente as facadas contra a 
vítima” (COMPARINI, 2009: 192). Por sua vez, 
o emprego do futuro do pretérito pode atenuar a 
deonticidade expressa, fazendo com que a 
moda l idade deôn t i ca in s taurada s e j a 
interpretada como um conselho ou recomen-
dação (valor semântico), como no exemplo: “E, 
exatamente em razão disso você confessou. 
Deveria continuar com essa mesma atitude, e 
vir aqui em plenário, perante esse conselho de 
sentença e demonstrar a mesma situação” 
(COMPARINI, 2009: 193). 

Verifica-se também que a modalidade 
deôntica é instaurada por meio do modalizador 
poder, mas antecedido do advérbio de negação 
não. De acordo com Comparini (2009), a 
proibição (negação de permissão) configura-se 
em uma asseveração da deonticidade expressa, 
haja vista que se proíbe a realização do estado-
de-coisas que está sob o escopo da modalidade 
deôntica, como no exemplo: “Advirto ainda que 
os Srs. Jurados, uma vez sorteados, não poderão 
comunicar-se  com  outras  pessoas, pedir 
opinião sobre os processos sob as penas da 
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d i m i n u i d o -
pela-62053>. Acesso 
em: 10 abr. 2018. 

¹³ Texto produzido 
por um grupo católico 
de posição liberal. 
D i s p o n í v e l e m : 
< h t t p : / /
diversidadecatolica.bl
ogspot.com/search?
q=homossexualidade
>. Acesso em: 10 abr. 
2018. 

 lei” (COMPARINI, 2009: 193). 
Após a leitura dos textos, constatamos alguns 

casos de modalidade deôntica, que está 
relacionada ao eixo da conduta. Vejamos as 
ocorrências de (1) a (4):  

1. Um número considerável de homens e de 
mulheres apresenta tendências homossexuais 
profundamente radicadas. Esta propensão, 
objetivamente desordenada, constitui, para a 
maior parte deles, uma provação. Devem 
ser acolhidos com respeito, compaixão e 
delicadeza (Catecismo da Igreja Católica). 

2. A Igreja entende, então, que as pessoas com tendência à 
homossexualidade devem ser acolhidas no tecido da 
sociedade sem nenhum tipo de discriminação injusta (A Igreja 
Católica e a discriminação aos homossexuais). 

3. Apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como 
depravações graves a Tradição sempre declarou que «os atos de 
homossexualidade são intrinsecamente desordenados». São 
contrários à lei natural, fecham o ato sexual ao dom da vida, 
não procedem duma verdadeira complementaridade afetiva 
sexual, não podem, em caso algum, ser aprovados 
(Catecismo da Igreja Católica). 

4. É por isso que a Igreja diz que os homossexuais ativos e 
ativistas devem mudar a sua conduta, isto é, o seu 
comportamento (A Igreja Católica e a discriminação aos 
homossexuais). 
Para o Catecismo da Igreja Católica há uma clara distinção 

entre a homossexualidade e os atos de homossexualidade, em que 
há uma desaprovação deste e uma espécie de indiferença em 
relação aquele. Em outras palavras, podemos dizer que, para a 
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doutrina católica, não há problema algum o fato de um indivíduo 
ser homossexual, ou como diz o Catecismo da Igreja Católica, 
apresentar tendências homossexuais, desde que esse indivíduo não 
pratique sua sexualidade, mantendo relações sexuais com pessoas 
do mesmo sexo. Tal pensamento está relacionado ao emprego do 
modalizador deôntico dever+infinitivo, empregado nos textos “A 
Igreja Católica e a discriminação aos homossexuais” e “Castidade 
e homossexualidade”, buscando fazer com que o fiel católico e a 
sociedade civil entendam a obrigatoriedade da não discriminação 
de pessoas homossexuais, o que demonstraria uma espécie de 
aceitação apenas do indivíduo como parte integrante da sociedade. 
Por sua vez, esse mesmo modalizador é empregado para induzir os 
homossexuais a mudarem a sua conduta, caso não sejam 
celibatários, o que evidenciaria uma tentativa de controle do líder 
religioso sobre um determinado grupo no qual se acredita que viva 
em estado de pecado.¹⁴ 

¹⁴ De acordo com o 
Catecismo da Igreja Ca-
tólica (2010), pecado 
seria todo e qualquer 
ato que desagrade à 
divindade dos cris-
tãos, Jesus Cristo. Vale 
ressaltar que a divin-
dade também enten-
dida na doutrina ca-
tólica como “San-
tíssima Trindade”, em 
que Pai, Filho e Espí-
rito Santo formariam 
uma única divindade. 

Em relação ao modalizador deôntico 
poder+infinitivo, antecedido pelo advérbio de 
negação (não), ele é utilizado para expressar a 
proibição (negação de permissão) de aceitação 
dos atos de homossexualidade, em que o 
Catecismo da Igreja Católica recorre aos 
ensinamentos das Sagradas Escrituras (a Bíblia) 
para legitimar o pensamento católico vigente 
acerca do que essa instituição religiosa entende 
como atos de homossexualidade.  

No texto do Catecismo da Igreja Católica, a 
proibição instaurada faz com que o leitor do 
texto entenda a necessidade do combate à 
prática homossexual, o que Fairclough (2003) vai 
apontar, em relação ao grau de envolvimento do 
falante com a verdade da proposição, como alta 
no que diz respeito à obrigação, pois, segundo o 
autor, as declarações relacionadas à  modalidade 
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deôntica, em especial, as de caráter obrigativo, estão ligadas, 
estritamente, a juízos de valor.  

Notamos também que nos textos analisados há uma forte 
tendência ao intertexto, em que o líder religioso outorga, a sua fala, 
uma serie de menções às Escrituras Sagradas dos cristãos, no caso, 
a Bíblia, fazendo com que as suas palavras tenham maior 
aprovação e aceitação por parte de quem as escuta. Segundo 
Fairclough (2001), a utilização das escrituras sagradas no discurso 
funciona como um tipo de instrumento de poder para legitimar a 
obrigatoriedade do juízo de valor feito pelo locutor. De acordo com 
Silva e Costa (2011), o conceito de poder para a ACD se pauta em 
um conjunto de assimetrias: 

Entre os participantes nos acontecimentos 
discursivos, a partir da eventual capacidade 
desigual desses participantes para controlar a 
produção dos textos, a sua distribuição, o seu 
consumo em contextos socioculturais particulares. 

Silva e Costa (2011: 132) 

A modalidade deôntica instaurada nos textos, por meio dos 
modalizadores dever+infinitivo e poder+infinitivo, não está apenas 
relacionada ao que o locutor avalia como sendo obrigatório, de 
acordo com Fairclough (2003), mas por que somente o líder 
religioso possui, segundo Silva e Costa (2011), a autoridade que 
advém da assimetria entre ele e o receptor, em que a divindade é o 
sujeito central do discurso religioso. Dessa forma, tem-se o líder 
religioso como o único responsável pela transmissão do discurso da 
divindade, fazendo com que o fiel seja apenas um mero receptor do 
que é apresentado. Segundo os autores, o discurso religioso é 
autoritário, tendo em vista a assimetria existente entre os 
participantes, o que, por sua vez, garante o silêncio do receptor. 
Dessa forma, com base nos autores, averiguamos que a autoridade 
transmitida por aqueles que repassam a palavra da divindade tem 
a possibilidade de instaurar formas de controle e de manipulação, 
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já que o discurso aprisiona os indivíduos em virtude do 
autoritarismo que os convence da existência de uma única 
verdade.  

Resumidamente, pode-se ainda inferir, com base em Mesquita 
e Perucchi (2016), que o discurso católico conservador, ao fazer uso 
da modalidade deôntica, postula que as pessoas homossexuais 
podem vir a ter certa consonância com os preceitos da moral cristã 
católica, desde que sejam celibatários, corroborando em uma 
diferenciação entre o ato e a tendência. Segundo os autores, os atos 
de homossexualidade são entendidos pela Igreja Católica como a 
utilização desordenada do sexo, o que acarretaria consequências 
nocivas para os homossexuais, enquanto a tendência poderia ser 
vista como inata ao indivíduo homossexual, podendo, em alguns 
casos, ser tratada com terapia administrada por profissionais 
especializados.  

Apesar de a doutrina católica ser contrária ao que ela chama 
de atos de homossexualidade (o que se entende que as pessoas 
homossexuais deveriam renegar a prática de sua sexualidade), ela 
tenta acolher esses indivíduos, ao pretender diferenciar a pessoa 
homossexual do que ela considera a prática homossexual. Em outras 
palavras, com base em seu discurso pré-estabelecido, a Igreja 
Católica, como pontua Melo et al. (2016: 11), aceita o indivíduo, 
mas desde que ele renegue a prática, com isso “forma-se a intenção 
de fazer com que essa ‘esfera x’ (homossexuais) não se afaste da 
‘esfera y’ (Igreja Católica), fazendo com que a fé dessas pessoas 
prevaleça, de modo a evitar a redução de fiéis”. Ponderamos 
também que, com esse tipo de discurso, haja a intenção de trazer, 
para o redil da Igreja Católica, aquelas pessoas homossexuais que 
ainda não seguem à doutrina católica.  

Ao fazer uso de modalizações deônticas, segundo Fairclough 
(2001), o discurso articulado teria a capacidade de influenciar a 
maneira como as pessoas agem, como elas se organizam em 
sociedade, funcionando como uma forma de ação sobre o outro, 
especialmente em relações de poder estabelecidas entre o líder 
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religioso e a comunidade de fé. Ainda de acordo com o autor, os 
casos de modalização deôntica apresentariam os seguintes aspectos 
nas trocas de atividade: (i) a apresentação das opiniões ideológicas; 
(ii) o autoritarismo presente nos textos, haja vista que há uma 
relação hierárquica entre os interlocutores; e (iii) a relação de poder 
faz com que o discurso apresentado seja produzido, consumido e 
distribuído pelo receptor, seja ele integrante da comunidade de fé 
ou não. 

Um dos aspectos levantados na instauração da modalidade 
deôntica diz respeito ao fato de o locutor reportar a voz de uma 
autoridade maior, como a voz da divindade ou aquilo que os fiéis 
acreditam ser a palavra dessa divindade, no caso dos fiéis católicos, 
a Bíblia ou o Catecismo da Igreja Católica (que é o compêndio 
doutrinário católico). Vejamos as ocorrências (5) e (6):  

5. Por fim, aos meus irmãos e irmãs que têm tendências 
homossexuais, devo exortá-los: acolham o que disse o Papa! 
Façam o que diz o Catecismo e aquilo que Nosso Senhor pede 
(A Igreja Católica e a discriminação aos homossexuais). 

6. Do mesmo modo acontece com o sexo: a complemen-
taridade entre homem e mulher foi querida e criada por Deus – 
basta abrir as primeiras páginas do livro do Gênesis para 
constatá-lo. Também ela, pois, não deve ser tocada. Trata-se, 
igualmente, de uma realidade sagrada. Por isso, a Igreja diz aos 
homossexuais que mudem sua conduta e comportamento (A 
Igreja Católica discrimina os homossexuais?). 

Em (5) e (6), constatamos que os líderes católicos conservadores 
buscam legitimar seus preceitos e suas concepções acerca da 
homossexualidade com base naquilo que pede a divindade comum 
aos cristãos católicos, Jesus Cristo, e no livro que eles acreditam ser 
a palavra dele, a Bíblia (os Evangelhos). Segundo Mesquita e 
Perucchi (2016: 111), o livro sagrado dos cristãos, a Bíblia, é 
entendido como a palavra de Deus, sendo utilizado como um 
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importante mecanismo de poder nos discursos católicos, fazendo 
com que “à medida que se configura como verdade que faz ver e 
faz falar os ordenamentos de uma divindade para os seres 
humanos, a Bíblia se torna efetivamente um dispositivo de poder 
na docilização dos corpos”. Com base em (5) e (6), é notório que, 
segundo os autores, as sociedades religiosas construam normas 
para regularizar o sexo e que elas precisem ser constantemente 
reiteradas aos fiéis para que se materializem como verdade, sendo 
necessária, na maioria dos casos, que se recorra à voz de algo ou de 
alguém superior.   

Em relação à modalidade deôntica presente nos fragmentos dos 
textos selecionados, Fairclough (2003) aponta que a necessidade de 
acolher o que a divindade pede e de aceitar o que foi criado pela 
divindade está associada à voz de um protagonista maior que o 
líder religioso. Por sua vez, esse líder religioso não é o autor do 
texto sagrado, mas a quem as pessoas devem escutar, 
transformando o seu discurso em um instrumento de poder que é 
legitimado por quem ele representa (no caso, Jesus Cristo, para os 
cristãos católicos) ou sobre o que ele acredita ser a palavra daquele 
que ele representa (no caso, a Bíblia).  

O emprego do modalizador dever+infinitivo, em (5) e (6), 
acarreta, no discurso religioso, a regulamentação do compor-
tamento sexual das pessoas e, em relação à homossexualidade, 
pode propagar, na maioria dos casos, uma ideologia que poderia, 
conforme Mesquita e Perucchi (2016), fomentar o preconceito 
contra as pessoas homossexuais (ainda que se faça uma diferença 
entre a pessoa e o ato). Nesse sentido, averiguamos como o discurso 
religioso pode tornar possível que um dado grupo ou uma dada 
instituição religiosa defina qual o comportamento sexual seja o 
correto ou o incorreto, demonstrando, por sua vez, a nítida relação 
de poder entre aquele que prega (líder religioso) e aquele que 
escuta (fiel).  

Silva e Costa (2011) chamam a atenção para o fato de o 
receptor ser levado a acreditar no líder religioso, já que o discurso 
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religioso está impregnado de autoritarismo, haja vista que, no 
discurso religioso, o receptor é compelido a acreditar que só 
existem dois caminhos, ou se segue a doutrina que é pregada pelos 
representantes da divindade, ou se adota um regime de vida 
desvinculado das ideologias divinas, cometendo, dessa forma, 
pecados que terão como sanção o castigo (crença religiosa na 
existência de um lugar afastado da divindade). Ainda segundo os 
autores, o autoritarismo do discurso religioso assegura que o 
receptor aceite a ideologia imposta pelo representante da 
divindade, contribuindo para a continuidade do exercício eclesial 
dos líderes religiosos sobre os fiéis. 

Em resumo, constatamos, com base nas ocorrências de (1) a (6), 
que a modalidade deôntica, instaurada por meio dos 
modalizadores dever+infinitivo e poder+infinitivo, foi empregada 
para que se impusesse a regulamentação do comportamento sexual 
dos homossexuais ou que se condenasse os atos de 
homossexualidade, no caso do posicionamento católico 
conservador. No entanto, esses modalizadores também foram 
utilizados para manifestar uma possível aceitação de mudança 
quanto ao posicionamento da Igreja Católica em relação às 
pessoais homossexuais, como podemos ver nas ocorrências de (7) a 
(9), que refletem o pensamento católico liberal: 

7. O amor de Deus por essas pessoas não se encontra 
diminuído pelo facto de serem homossexuais. Temos de ser 
honestos e admitir que os ensinamentos de muitas Igrejas 
Cristãs no que respeita a qualquer forma de contacto entre 
pessoas do mesmo sexo não tem servido de qualquer ajuda. 
Isto, em parte, pode ser desculpado em gerações anteriores 
devido a uma falta de conhecimento e compreensão da 
orientação sexual. Porém, afirmações mais recentes da Igreja 
Católica, que incluem frases como “intrinsecamente maus” e 
“intrinsecamente desordenados”, não podem refugiar-se 
nessa desculpa (O amor de Deus não é diminuído pela 
orientação sexual de uma pessoa). 
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8. A expressão sexual desempenha um papel muito 
importante no crescimento e aprofundamento do amor entre 
duas pessoas e no grau como duas pessoas do mesmo sexo, 
criadas por Deus para se amarem. Afirmar que estas pessoas 
não podem exprimir fisicamente esse amor, sob a ameaça de 
pecado mortal ou condenação eterna, é uma forma desumana 
de ensinamento (O amor de Deus não é diminuído pela 
orientação sexual de uma pessoa). 

9. A homossexualidade é considerada um fenômeno que 
contradiz a ordem original da criação, que tem suas raízes na 
dualidade sexual, que, por sua vez, visa à propagação da 
espécie humana. Se quisermos sair do impasse e restituir um 
verdadeiro significado à relação homossexual, devemos então 
abandonar tal paradigma e substituí-lo por um paradigma 
relacional, que confere o primado à autenticidade da relação 
(Homossexualidade, primado da pessoa e da relação).  

Em (7), (8) e (9), atestamos que os modalizadores deônticos 
poder+infinitivo e dever+infinitivo são empregados pelo locutor 
para entrever, no receptor, uma mudança em relação ao tema da 
homossexualidade. Examinamos que o locutor também recorre a 
uma voz de autoridade para legitimar o seu discurso e, a partir 
dele, levar ao seu receptor a rever o seu ponto de vista em relação 
aos homossexuais e à sua integração na comunidade de fiéis, como 
em (7) e (8), respectivamente quando o locutor se refere ao dizer 
que “[o] amor de Deus por essas pessoas não se encontra 
diminuído pelo facto de serem homossexuais e Criadas por Deus 
para se amarem”.  

As modalizações deônticas, com base em Fairclough (2001, 
2003), frequentemente, implicam em alguma forma de poder, haja 
vista que é um tipo de modalidade objetiva, em que o locutor 
projeta seu ponto de vista como algo universal ou se utiliza dele 
como veículo para o ponto de vista de seu interlocutor. Ainda 
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segundo o autor, as modalizações deônticas são declarações 
relativas tanto aos processos mentais e afetivos quanto às 
pressuposições de valor, em que o locutor exprime suas opiniões ou 
revela suas emoções. Para o autor, as pressuposições de valor 
constituem um conjunto de valores e de crenças com que 
determinados significados sejam compartilhados e que funcionem 
como um indicativo de algum tipo de ideologia (no caso, a 
refutação ou a aceitação das pessoas homossexuais, a prática da 
sua sexualidade e a sua integração na comunidade de fé) e de focos 
de poder (a relação estabelecida entre a divindade, o líder religioso 
e a comunidade de fé), indicando o que é avaliado como desejável 
ou indesejável. 

De acordo com Fairclough (2003), as modalizações deônticas 
(referimo-nos tanto as modalizações deônticas instauradas nos 
textos dos segmentos católicos liberais quanto conservadores) são 
pautadas na troca de atividade e estão relacionadas às funções de 
demanda e oferta, pressupondo o comprometimento do locutor 
com a obrigação que é instaurada e à necessidade expressa (para os 
casos de demanda), como ação a ser realizada (para os casos de 
oferta). Ainda segundo o autor, as modalizações deônticas 
empregadas pelo locutor para expressar a obrigação ou a 
necessidade podem ser feitas por meio de: (i) expressões 
lexicalizadas do tipo “é+adjetivo” (é necessário, é obrigatório, é 
permitido ou é desejável); (ii) verbos auxiliares modais (dever ou 
poder); e (iii) construções com infinitivo (ter+de+infinitivo, 
necessitar+infinitivo, dever+infinitivo, poder+infinitivo, 
precisar+infinitivo ou haver+que+infinitivo). 

Ao empregar os modalizadores deônticos, o locutor intenciona 
chamar a atenção de seu interlocutor para a tolerância em relação 
às pessoas homossexuais, expondo-lhes o que, do seu ponto de 
vista, já deveria ter sido superado. De acordo com Lima (2006), nos 
segmentos católicos de base, há uma crescente tolerância por parte 
de alguns líderes católicos em relação às pessoas homossexuais, 
principalmente em relação aos casais homoafetivos estáveis, 
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mostrando que, entre os segmentos mais baixos do clero católico, 
há uma tendência de adaptação à sociedade contemporânea. Esse 
tipo de comportamento faz com que os segmentos liberais entrem 
em conflito com os segmentos conservadores da Igreja Católica.  

Lima (2006) ainda acrescenta que a Igreja Católica sofre duras 
críticas dos movimentos LGBTT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Transexuais e Transgêneros)¹⁵ por desconhecimento dos grupos de 
diversidade católica, haja vista que há uma maior  visibilidade  dos  

¹⁵ O autor utiliza a 
s ig la LGBTT. No 
entanto, na atua-
lidade, verificamos 
que a sigla sofreu al-
gumas alterações, pas-
sando a ser LGBT-
Q I A + ( L é s b i c a s , 
Gays , B i s s exua i s , 
Transexuais, Queer, 
Intersexo, Assexual e 
o + que é utilizado 
para incluir outros 
grupos). 

segmentos de linha conservadora. Ainda 
segundo o autor, a postura atual da Igreja 
Católica e dos segmentos conservadores está 
pautada em um tipo de organização social com 
base em uma tradição judaico-cristã e, como 
consequência, possuem uma determinada ideia 
de natureza, o que corrobora em um discurso 
ec les iás t ico que cons idera os atos de 
homossexualidade como antinaturais e 
reprováveis. Para o autor, o relato bíblico de que 
Deus (entendido aqui como a divindade maior 
dos cristãos) criou o ser humano, dividindo-os 
em homem e mulher, formando, assim, uma só 
carne para procriarem, conduziria a uma 
suposição de uma heterossexualidade universal, 
o que é reforçado, de  acordo  com  Lima  (2006:  

10), em outro relato bíblico: “o contato erótico entre pessoas do 
mesmo sexo foi logo associado ao pecado de Sodoma, que 
despertou a ira divina e o castigo arrasador”. 

Segundo Lima (2006), o avanço da modernidade trouxe 
consigo a afirmação da centralidade do indivíduo, a autonomia 
secular (separação entre Estado e Igreja) e a racionalidade 
científica, o que contribuiu em uma expressão dos direitos 
humanos, contemplando, progressivamente, as classes sociais mais 
baixas, os direitos das mulheres e as minorias, em particular, os 
direitos dos homossexuais. A separação entre Estado e Igreja 
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culminou no reconhecimento das uniões homoafetivas, o que 
possibilitou, por exemplo, a adoção de crianças por parte dos 
homossexuais. No que diz respeito à racionalidade científica, que 
hoje já adentrou a teologia, contesta-se a crença da 
heterossexualidade universal ao se admitir que haja pessoas com 
outro tipo de orientação sexual, como os homossexuais, por 
exemplo. O fato de a homossexualidade ainda ser vista por alguns 
como uma desordem, uma anomalia ou uma doença, está pautada, 
na maioria dos casos, em mitos a respeito dos homossexuais.  

Conforme Valle (2006: 176), os principais mitos a respeito da 
homossexualidade e dos homossexuais são: (i) o interesse do 
homossexual é sempre ou quase sempre só genital; (ii) o 
homossexual sente atração por crianças e adolescentes e quer ter 
relações físicas com eles; (iii) os homossexuais masculinos são 
sempre efeminados e que as mulheres de tendência lésbica são 
sempre masculinizadas; (iv) os homossexuais tendem a certas 
profissões que são mais típicas de mulheres; e (v) os homossexuais 
são promíscuos, instáveis em suas relações e incapazes de 
compromissos duradouros. Nesse sentido, entendemos que a 
crença nesses mitos pode ser um indicativo das características 
identitárias das pessoas homossexuais segundo a Igreja Católica, o 
que pode ter reflexo na forma como a modalidade deôntica vai 
sendo instaurada no discurso de linha conservadora, por exemplo. 
Por sua vez, ponderamos que o discurso católico liberal busque, 
por meio da instauração da modalidade deôntica, desconstruir 
esses mitos, fazendo com que os fiéis católicos acolham os 
homossexuais na vivência e na prática da fé católica. 

Com base na análise apresentada, averiguamos que o emprego 
da modalidade deôntica no discurso religioso poderia fazer com 
que o texto pudesse contribuir para a manutenção, a reprodução 
ou as mudanças de certas práticas sociais, no caso, a manutenção 
do pensamento de que a homossexualidade é algo antinatural 
(discurso de linha conservadora) ou a mudança de pensamento no 
entendimento da homossexualidade como intrínseca à natureza 
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humana (discurso de linha liberal). Nesse sentido, ponderamos que 
a modalidade deôntica no texto poderia legitimar a manutenção da 
relação de poder entre os interlocutores, em termos persuasivos, 
argumentativos e discursivos.  

Dessa forma, entendemos que a modalidade deôntica pode ser 
engendrada no discurso para reforçar ou mudar as informações 
pragmáticas dos interlocutores, sejam eles mais alinhados à 
ortodoxia católica ou adeptos a mudanças no que tange ao 
posicionamento doutrinário católico acerca da homossexualidade.  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Neste trabalho, fizemos uma breve exposição a respeito da 

Análise Crítica de Discurso (ACD) e do Discurso Religioso (DR). 
Vimos que a ACD tem por finalidade apresentar um estudo crítico 
das interações sociais, fazendo uma correlação entre o elemento 
linguístico e o elemento social, visando realizar pesquisas científicas 
em que a mudança social se dê a partir da mudança discursiva. O 
DR, por sua vez, caracteriza-se como uma prática discursiva em 
que um dado locutor, geralmente uma autoridade religiosa, 
difunde um conjunto de crenças e valores morais com base em 
preceitos de ordem espiritual, sendo validados e legitimados, pois 
estão ligados a divindade. Realizamos também uma breve 
abordagem acerca da categoria modalidade a partir da teoria 
faircloughiana, que entende a modalidade como sendo algo de 
caráter subjetivo e objetivo, implicando em alguma forma de poder 
no ato discursivo.  

Para a composição do corpus, fizemos uma seleção de cinco 
textos: um oriundo do Catecismo da Igreja Católica a respeito da 
homossexualidade; dois textos advindos de dois segmentos católicos 
conservadores; e dois textos oriundos de dois segmentos católicos 
liberais. Em relação aos textos analisados, constatamos que a 
modalidade deôntica foi instaurada, preferencialmente, por meio 
dos modalizadores dever+infinitivo e poder+infinitivo, relacionando-se 
aos valores semânticos de obrigação e proibição (negação de 
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permissão). Nesses casos, o locutor apresenta o estado-de-coisas 
como algo obrigatório ou proibido de ser realizado, o que na teoria 
faircloughiana funcionaria como um instrumento de poder, 
preferencialmente quando essa modalização é instaurada pelo líder 
religioso ao reportar a vontade da divindade quanto à reprovação 
dos atos de homossexualidade (grupos católicos conservadores) ou 
na possibilidade de mudanças quanto à aceitação da 
homossexualidade como algo inato ao ser humano (grupos 
católicos liberais).  

Com base no corpus analisado, podemos inferir que tanto os 
grupos católicos de linha conservadora quanto os de linha liberal 
modalizam seus discursos conforme a sua intenção e seus 
propósitos comunicativos, fazendo-o no intuito de persuadir os seus 
interlocutores (fiéis católicos) de que aquilo que é dito deva ou 
possa ser tomado como verdadeiro. Ao fazerem isso, ambos os 
grupos materializam seus enunciados, pois, por meio deles, 
impõem ou sugerem aos seus interlocutores os princípios e os 
conceitos religiosos e, muitas vezes, dogmáticos a respeito de temas 
de âmbito coletivo e/ou particular dos indivíduos. Assim sendo, 
pretendem subordiná-los ou orientá-los, recorrendo, por vezes, a 
vozes de autoridade, como a divindade e/ou os textos sagrados.  
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Abstract: The present work aims to approach the deontic 
modality in the discourses about homosexuality in the Catholic 
Church, based on the Faircloughian theory of  Critical 
Discourse Analysis (CDA). For the composition of  the corpus 
and subsequent qualitative analysis of  the occurrences of  
deontic modality and how the modalization represents the 
forms of  power in the text, we selected five texts regarding the 
way homosexuality is seen by the Catechism of  the Catholic 
Church (2010) and by Catholic segments from both 
conservative and liberal lines, in view of  the debates generated 
about the family challenges at the Family Synod held by the 
Catholic Church in 2016. The choice of  the theme is justified 
considering that conservative and liberal Catholic leaders and 
groups have positioned themselves at respect, using their blogs 
and web pages to form opinions on the topic. After a thorough 
reading of  the texts, we could see that religious leaders and 
Catholic groups model their speeches keeping their target 
audience in mind, shaping them according to their 
communicative purposes and transforming their speech into an 
instrument of  power when employing deontic modalizations.
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