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RESUMO 

 
Nessa pesquisa, analisamos os discursos existentes na materialidade da Literatura 
de Cordel que aborda sobre o Nordeste brasileiro. Pontualmente falando, foram 
analisados os cordéis Cante lá que eu canto cá, Almanaque do Nordeste brasileiro e 
Suspiros de um sertanejo, de autoria de Patativa do Assaré, Manoel Luiz dos Santos 
e Leandro Gomes de Barros, respectivamente. Nessas materialidades, esses 
discursos abordam, de maneiras distintas, sobre a região Nordeste, trazendo a 
cultura, a linguagem, a história e as principais características da região. O objetivo 
desse estudo foi investigar, tendo por base a Análise do Discurso estudada por 
Maingueneau (2008a, 2008b, 2008c, 2010, 2014, 2015), por Charaudeau & 
Maingueneau (2014), por Amossy (2014), dentre outros autores, especialmente as 
categorias interdiscurso e ethos. Em se tratando da Literatura de Cordel, amparamo-
nos em Gurgel (2008), Luyten (2005), Pinheiro (2001), Maxado (2011), Haurélio 
(2010) e outros autores importantes que foram utilizados. A seleção do nosso corpus 
foi feita com base em cordéis que tratavam diferentemente sobre o Nordeste no 
decorrer do século XX. Foram escolhidos cordéis clássicos de épocas distintas: 
Suspiros de um sertanejo (Barros, 1910); Almanaque do Nordeste brasileiro (Santos, 
1955) e Cante lá que eu canto cá (Assaré, 1978). As análises revelaram que a 
interdiscursividade presente no discurso de Patativa perpassa pela Odisseia de 
Homero, pelo discurso bíblico e por Euclides da Cunha em Os sertões e, ao mesmo 
tempo, revelou imagens estereotipadas do Nordeste e um ethos de cantador 
identificado com o sertão e que legitima o seu discurso a partir do conhecimento a 
respeito da região que vive. Em Almanaque do Nordeste brasileiro, encontramos 
interdiscursos que, através de uma profecia do inverno de 1956, relaciona-se com 
Vidas Secas de Graciliano Ramos e, tratando-se do ethos, foram reveladas imagens 
ainda estereotipadas que mostram as dificuldades socioeconômicas, mas também 
revelam a diversidade de alimentos, de fartura e de sujeitos trabalhadores. No cordel 
Suspiros de um sertanejo, a interdiscursividade com a Canção do exílio de 
Gonçalves Dias pôde ser encontrada, assim como, com a obra Suspiros poéticos e 
saudade de Domingos José Gonçalves e sobre o ethos encontramos o saudosismo, 
a idolatria e a exaltação ao Nordeste. Portanto, com esta pesquisa, esperamos 
contribuir com os estudos linguísticos, mais especificamente os da Análise do 
Discurso, além de contribuir para fortalecer a importância da Literatura de Cordel no 
cenário nacional, sobretudo no Nordeste onde ela é, até a contemporaneidade, 
constantemente produzida e divulgada. Nesse trabalho, pretendemos também 
possibilitar um olhar mais atento e detalhado para esse tipo de Literatura.  
 
Palavras-chave: Interdiscurso. Ethos. Nordeste. Literatura de Cordel. Análise do 
Discurso. 
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ABSTRACT 
 
In this research, we analyze the discourses existing in the materiality of the Cordel 
Literature that deals with the Brazilian Northeast. Singularly speaking, we analyze the 
cords. Cante lá que eu canto cá, Almanaque do Nordeste brasileiro and Suspiros de 
um sertanejo, by Patativa do Assaré, Manoel Luiz dos Santos and Leandro Gomes 
de Barros, respectively. In these materialities, these discourses approach, in different 
ways, about the Northeast region, bringing the culture, language, history and main 
characteristics of the region. The aim of this study is to investigate, based on the 
Discourse Analysis studied by Maingueneau (2008a, 2008b, 2008c, 2010, 2014, 
2015), by Charaudeau & Maingueneau (2014) by Amossy (2014), among other 
authors, especially interdiscourse categories and ethos. As for Cordel's Literature, we 
rely on Gurgel (2008), Luyten (2005), Pinheiro (2001), Maxado (2011), Haurélio 
(2010) and other important authors that were used. The selection of our corpus was 
made based on twines that treated differently about the Northeast during the 
twentieth century. We chose classical cords of different epochs: Suspiros de um 
Sertanejo (Barros, 1910); Almanaque do Nordeste Brasileiro (Santos, 1955) and 
Cante lá que eu canto cá (Assaré, 1978). The analyzes revealed that the 
interdiscursivity present in the discourse of Patativa runs through Homer's odyssey, 
through the biblical discourse and by Euclides da Cunha in the backlands and, at the 
same time, revealed stereotyped images of the Northeast and an ethos of singer 
identified with the sertao and legitimizes his speech from the knowledge about the 
region he lives. In the Almanaque do Nordeste Brasileiro, we find interdiscourses that 
through a prophecy of the winter of 1956 relate to the dry lives of Graciliano Ramos 
and when dealing with the ethos were revealed still stereotyped images showing the 
socioeconomic difficulties but also revealing the diversity of food, of abundance and 
of working subjects. In the cord Suspiros de um Sertanejo, the interdiscursivity with 
the Canção do exílio de Gonçalves Dias could be found, as well as with the Suspiros 
poéticos e saudade of Domingos José Gonçalves and on the ethos we find the 
longing, the idolatry and the exaltation to the Northeast. Therefore, with our research, 
we hope to contribute to the linguistic studies, specifically those of Discourse 
Analysis, in addition to contributing to strengthen the importance of Cordel Literature 
in the national scenario, especially in the Northeast where it is, until 
contemporaneous, constantly produced and disclosed. In this work we also intend to 
enable a closer and more detailed look at this type of Literature. 
 
Keywords: Interdiscourse. Ethos. Northeast. Chap-book Literatura. Speech analysis 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Imaginar o Nordeste do Brasil com todas as suas características e 

peculiaridades é adentrar em um mundo que vai além de relações preconcebidas 

que existem a respeito dessa região. Historicamente e de forma inegável, a região 

Nordeste vem sendo marcada por diversos problemas sociais que afetam seus 

habitantes. Entretanto, mesmo que as imagens da região nordestina não sejam 

esquecidas nem desvinculadas, nesta pesquisa há várias características que vão 

além das que podemos compreender acerca dessa região e de seus moradores: 

imagens de religiosidade, de saudosismo dos habitantes que saíram para outras 

regiões, imagens de sujeitos orgulhosos do seu lugar, de diversidade cultural, da 

fauna, da flora e, evidentemente, de exaltação dos moradores a sua região.  

Pensando nessas particularidades do Nordeste, é inevitável não lembrar da 

Literatura de Cordel1 que tanto trata dessas e de outras características da região 

nordestina, visto que esse gênero foi popularizado e possui, na contemporaneidade, 

uma quantidade significativa de Cordéis produzidos tratando de assuntos que são 

comuns e característicos da região.  

A Literatura de Cordel é um gênero que, embora não seja genuinamente 

brasileiro, é parte constitutiva da nossa cultura, principalmente e especificamente no 

Nordeste do Brasil. Poetas e cantadores (consagrados ou não) contaram e 

recontaram, através dos seus versos, partes importantes da cultura popular 

nordestina, deixando registrado em folhetos, livros e até nas tradicionais cantorias, 

uma parte da cultura de um povo, de uma região e de sua história. 

Considerando que esses aspectos da região Nordeste são constantemente 

discursivizados e pensando na possibilidade de investigar esse tema, escolhemos 

como corpus da nossa pesquisa os discursos da Literatura de Cordel com temática 

sobre o Nordeste para adentrarmos melhor nessa temática. Portanto, 

investigaremos com base nas teorias de Dominique Maingueneau (2008a, 2008b, 

2008c, 2010, 2014, 2015), mais especificamente as categorias interdiscurso e ethos, 

os discursos que circulam dentro do gênero Cordel com relação ao Nordeste 

brasileiro que foram produzidos durante o século XX, para compreendermos como a 

                                                           
1 Quando essa palavra estiver escrita com letra maiúscula em seu início: “Cordel”, estará se referindo 

ao gênero, mas quando estiver grafada com letra minúscula, “cordel”, estará se referindo a um folheto 
ou a um poema específico. 
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interdiscursividade aparece e como as imagens de si e do Nordeste são construídas 

no decorrer do tempo na Literatura de Cordel. 

Em se tratando da Análise do Discurso, considerando os aspectos que hoje a 

compõe, ressalta-se que a mesma teve suas pesquisas iniciadas nos anos de 1960, 

na França. Desde então, fortificou-se e hoje tem sido uma disciplina estudada em 

várias partes do mundo, assim como é responsável por analisar os mais variados 

discursos, suas relações com outros discursos, as formações discursivas e os 

lugares de acontecimentos. 

Considerando ainda que analisa os diversos discursos e que estes são 

influenciados por outros que circulam socialmente, a Literatura de Cordel, enquanto 

gênero popularizado no Nordeste brasileiro, ao ser analisada sob a ótica da Análise 

do Discurso, além de colaborar com as pesquisas da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN) e de fortalecer a cultura de uma literatura que possui 

raízes da região citada, proporciona a oportunidade em reconhecê-la como um 

enunciado discursivo que produz diferentes efeitos de sentido e que através de uma 

linguagem verbal é possível analisá-la discursivamente.  

Além disso, esse gênero discursivo foi definido como corpus também por ser 

um gênero produzido pelo autor deste trabalho, que possui, inclusive, Cordéis de 

sua autoria publicados. Além, é claro, de proporcionar uma oportunidade de analisá-

lo com um discurso que perpassa pela história do Nordeste, no decorrer dos tempos.  

Já com relação as categorias da Análise do Discurso que iremos trabalhar, 

optamos por duas delas: o interdiscurso e o ethos, investigando como os 

interdiscursos se fazem presentes no cordel e, consequentemente, a construção do 

ethos, sempre se baseando pelos estudos do francês Dominique Maigueneau. 

Nesse intento, tomamos por base questões que existem em nossa sociedade, 

em especial as imagens que são atribuídas ao Nordeste do Brasil e como o 

interdiscurso está presente na Literatura de Cordel. Sendo assim, para uma melhor 

compreensão desse estudo, partiremos das seguintes questões de pesquisa: Como 

se constrói o ethos da região Nordeste do Brasil que é manifestada na materialidade 

do Cordel? De que forma o interdiscurso está inserido no gênero Literatura de 

Cordel?  

 No que se refere aos objetivos, a nossa pesquisa tem como objetivo geral 

investigar como são revelados o interdiscurso e o ethos na materialidade da 

Literatura de Cordel. Consequentemente, os nossos objetivos específicos são: 1) 
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descrever e interpretar como a imagem de si (ethos) do Nordeste é construída no 

discurso da Literatura do Cordel; 2) investigar como se dá a presença do 

interdiscurso na materialidade do Cordel com temática sobre o Nordeste.  

 Esta pesquisa dar-se-á pelo viés da teoria de Maingueneau (2008a), sendo 

que esta concebe o interdiscurso a partir de uma tríade: universo discursivo, campo 

discursivo e espaço discursivo, sendo o universo uma extensão maior que comporta 

diversos campos e estes comportam espaços que permitem trocas discursivas.  

Com relação ao ethos, também iremos investigá-lo através da perspectiva 

mainguenoniana, a partir da sua incidência em textos escritos e não apenas por 

meio de uma sequencialidade argumentativa. Com isso, iremos reconhecer a 

construção desse ethos no Cordel e investigar como se deu sua construção.  

A presente pesquisa ampara-se em uma abordagem qualitativa, já que 

trabalharemos com as interpretações para encontrarmos os significados, assim 

como utilizaremos o método dedutivo, pois partiremos do mais geral para chegar até 

algo mais específico. 

Acerca do corpus, ressalta-se que ele foi escolhido de maneira minuciosa e é 

composto de três cordéis: Suspiros de um sertanejo, Barros (1910); Almanaque do 

Nordeste Brasileiro, Santos (1958); Cante lá que eu canto cá, Assaré (1978). 

O cordel Suspiros de um sertanejo de Leandro Gomes de Barros foi retirado 

do acervo popular do site da fundação casa Rui Barbosa, que contém mais de 9000 

mil folhetos, no qual todos estão digitalizados, o que facilitou a nossa pesquisa. A 

fundação casa Rui Barbosa tem como objetivo o desenvolvimento da cultura, do 

ensino e da pesquisa, sobretudo das obras de Rui Barbosa, no entanto, possui um 

também o maior acervo de Literatura de Cordel da América Latina.   

O cordel Almanaque do Nordeste Brasileiro de Manoel Luiz dos Santos foi 

retirado do site do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP), que é 

uma instituição pública federal que desenvolve e executa programas e projetos de 

estudo, pesquisa, documentação, difusão e fomento de expressões dos saberes e 

fazeres do povo brasileiro. Esse centro, mais especificamente em seu endereço 

eletrônico, possui cordéis digitalizados que, em sua maioria, são provenientes de 

pesquisas de campo e de doações de cordelistas – consagrados ou não. 

O cordel Cante lá que eu canto cá de Patativa do Assaré foi retirado da obra 

Canta lá que eu canto cá do referido autor. Esta obra carrega mais de 100 cordéis 

de Patativa do Assaré e é reconhecida nacionalmente. Também foi utilizada em 
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outras pesquisas acadêmicas como o trabalho de Alves (2016) intitulado: “Cante lá 

que eu canto cá: a denúncia social na poesia de Patativa do Assaré”. Além disso, 

essa obra traz uma diversidade de poemas que tratam o Nordeste brasileiro, 

sobretudo o sertão. 

A escolha desses cordéis deu-se por alguns fatores: 1) por serem de poetas 

clássicos e reconhecidos nacionalmente; 2) por tratarem da temática sobre o 

Nordeste; 3) por serem de distintas épocas do século XX e, assim, tornar possível a 

investigação do interdiscurso no decorrer do século citado e poder mostrar 

diferentes imagens do Nordeste em distintas épocas da história; 4) por serem 

cordéis que carregam discursos que promovem uma investigação sobre as 

categorias da nossa pesquisa. 

A presente pesquisa estrutura-se assim: após a introdução, tem-se o capítulo 

que trata dos procedimentos metodológicos para a análise dos cordéis, no qual 

detalharemos a metodologia, mostrando a abordagem escolhida e o método que 

será utilizado para analisar o corpus. Em seguida, no capítulo 3, trataremos sobre a 

Literatura de Cordel, abordando suas variadas estruturas (sextilhas, setilhas, oitava, 

décima, mote...), assim como traçaremos um percurso histórico sobre esse fazer 

literário, abordando desde sua gênese até a contemporaneidade. 

Posteriormente, traremos a discussão teórica da pesquisa, falaremos da 

Análise do Discurso (AD), desde o início na década de 1960 até os dias atuais e, 

além disso, diferenciando a AD estudada por Dominique Maingueneau da AD 

conceituada por outros autores. Depois disso, detalharemos um pouco sobre o 

interdiscurso, a cena enunciativa e o ethos. 

Já no capítulo 5, temos as nossas análises, nas quais apontaremos como se 

fez presente a interdiscursividade no corpus escolhido, como ela vem sendo 

apresentada e como foi possível encontrá-la. Além disso, ainda no capítulo das 

análises, reconheceremos como se deu a construção do ethos nos diferentes 

Cordéis escolhidos, mostrando quais as imagens da região Nordeste e do 

enunciador foi possível observar na materialidade do Cordel.  

Em seguida aparecem as nossas conclusões, apontando os resultados 

encontrados a partir das interpretações feitas, mostrando detalhadamente a 

interdiscursividade de cada texto, bem como a relação do discurso de Patativa com 

os poemas épicos de Homero, a constante presença do discurso religioso e da 

exaltação do Nordeste na voz de Patativa. Revelando também, nesse mesmo 
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cordel, a construção de imagens de si do enunciador, revelando um ethos de 

cantador nordestino e orgulhoso de ser do sertão. A interdiscursividade entre o 

discurso de Manoel Luiz dos Santos e a obra de Graciliano Ramos, mostrando o 

interdiscurso sobre a migração dos nordestinos para outras regiões do país, assim 

como a construção de um ethos que ocorre a partir de um discurso profético que 

anuncia o inverno do ano de 56 e constrói imagens da região nordestina, ora 

estereotipas (seco, pobre, sofrido), ora imagens de felicidade e abundância. Já no 

cordel de Leandro Gomes de Barros, a interdiscursividade ocorre desde a relação 

entre o discurso analisado e o poema de Gonçalves Dias, passando novamente pelo 

discurso religioso e relacionando-se com a obra Suspiros poéticos e saudades de 

Domingos José Gonçalves de Magalhães. Já o ethos construído no discurso de 

Barros, mostra, inicialmente, um enunciador saudoso e identificado com o lugar 

sobre o qual enuncia, ao mesmo tempo, revela um Nordeste, embora sofrido e 

pobre, possui também imagens de abundância e esperança devido ao período 

chuvoso.  

Por fim, aparecem as nossas referências e os nossos anexos, aqueles que 

utilizamos na pesquisa e que foram primordiais para alcançarmos os nossos 

resultados.  

Com relação a outros trabalhos que já utilizaram a Literatura de Cordel como 

corpus, podemos usar como exemplo de Nascimento (2010) que analisa a 

interdiscursividade, o sentido e a identidade nos cordéis de Patativa do Assaré, 

revelando como é construída essa identidade no discurso de Patativa e como a 

memória discursiva legitima dizeres sobre o Nordeste.  

Tratando-se da teoria da AD estudada por Dominique Maingueneau 

encontramos o trabalho de Santos (2016) que trata sobre o discurso pedagógico 

sobre a religião, trabalhando com as mesmas categorias da nossa pesquisa 

interdiscurso e ethos. Em seu trabalho, Santos (2016) analisa o discurso pedagógico 

sobre a religião através da investigação dos seguintes documentos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Religioso e as Diretrizes Curriculares da 

Educação Básica – Ensino Religioso.  

Além desse trabalho, mais recentemente o trabalho de Almeida (2017) que 

analisa, através das categorias interdiscurso, cenas da enunciação e ethos, o 

discurso publicitário da campanha “Mulheres reais” da Duloren (2012), pautando-se 

principalmente pela teoria estudada pelo francês Dominique Maingueneau. 
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Todavia, no que se refere a junção desse tipo de corpus – Literatura de 

Cordel e a teoria de Dominique Maingueneau que trata da AD, principalmente as 

categorias interdiscurso e ethos, não encontramos trabalhos que trabalhem, 

respectivamente, ambos em uma pesquisa acadêmica, o que fortalece e torna ainda 

mais relevante a nossa pesquisa.  

A partir desses apontamentos, a presente pesquisa justifica-se pelo fato de 

ser um estudo novo, pois embora haja um número considerável de pesquisas sobre 

Literatura de Cordel, a investigação do ethos discursivo nessa materialidade, a partir 

dos estudos de Dominique Maingueneau, é uma pesquisa nova, assim como 

analisar o interdiscurso nessa Literatura. Esse estudo também se justifica por outros 

motivos: há o intuito de contribuir com as pesquisas na área do discurso, 

principalmente sendo direcionada para o Campus Avançado Maria Elisa de 

Albuquerque Maia – CAMEAM, para assim contribuir com o Programa de pós-

graduação em Letras – PPGL. E ainda busca-se favorecer a divulgação da cultura 

popular e aos estudos que possam surgir no Museu de Cultura Sertaneja do 

CAMEAM.  

Esta pesquisa justifica-se também para contribuir na propagação da Literatura 

de Cordel, para que esta não seja vista como uma subliteratura, mas sim como uma 

Literatura que contribui para a valorização da cultura Nordestina e enriquece a 

Literatura nacional.  

Considerando novamente que nossa pesquisa se pauta pela teoria de 

Dominique Maingueneau (2000, 2004, 2006, 2007, 2008a, 2008b, 2008c, 2010, 

2014, 2015), assim como também se utiliza de outros autores como Charaudeau e 

Maingueneau (2014), Amossy (2014). E, em se tratando da Literatura de Cordel, 

recorremos a Pinheiro (2001), Luyten (2005), Gurgel (2008), Haurélio (2010), 

Maxado (2011), dentre outros que consideramos importantes para fortalecer nosso 

trabalho.  

Tendo em vista todas essas considerações, faz-se necessário compreender 

que Maingueneau (2008a) concebe o discurso a partir das seguintes considerações: 

o discurso é uma organização que ultrapassa os limites da frase; é uma forma de 

ação; é uma interatividade, ou seja, constrói-se através de dois ou mais parceiros; é 

construído de maneira contextualizada; só é reconhecido, de fato, como discurso se 

for assumido por um sujeito; o discurso é regido por normas; só adquire sentido 
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depois de imerso em um interdiscurso, não há sentido no discurso sem 

interdiscursividade e, por fim, o discurso constrói seu sentido de maneira social.  

Portanto, nossa pesquisa baseia-se a partir dessas considerações e dessas 

teorias. Assim, partiremos agora para as questões metodológicas de maneira mais 

detalhada.  
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS PARA A ANÁLISE DOS CORDÉIS 

Neste capítulo, iremos descrever os procedimentos metodológicos de nossa 

pesquisa de forma detalhada, assim como os procedimentos de coletas de dados e 

a constituição do corpus.  

 

2.1 Caracterização da pesquisa 

 O presente estudo classifica-se como uma pesquisa qualitativa, visto que esta 

trabalha com as significações, as interpretações feitas a partir das leituras e das 

análises. De acordo com Minayo (2009, p. 21), a pesquisa qualitativa “trabalha com 

o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e 

das atitudes”.  

Dessa maneira, esta pesquisa envolve questões significativas nos textos dos 

cordéis com pontos que necessitam de interpretação. Assim, conforme Minayo 

(2009), tais questões são aspectos que não podem ser quantificados, pois envolvem 

assuntos de natureza interpretativa e subjetiva.  

 É possível perceber, então, que esse trabalho está voltado para refletir e 

analisar questões interpretativas e complexas do problema analisado, pois 

pretendemos interpretar e atribuir significado aos cordéis analisados. Sobre esse 

tipo de pesquisa Wolcott (1994) corrobora que: 

 

A pesquisa qualitativa é fundamentalmente interpretativa. Isso 
significa que o pesquisador faz uma interpretação dos dados. Isso 
inclui o desenvolvimento da descrição de uma pessoa ou de um 
cenário, análise de dados para identificar temas ou categorias e, 
finalmente fazer interpretação ou tirar conclusões sobre seu 
significado [...] (WOLCOTT, 1994 apud CRESWELL, 2007, p.187) 
 
 

 Os tipos de interdiscursos e como estes influenciaram na construção de 

sentidos serão analisados neste trabalho, assim como, na materialidade discursiva 

do cordel, serão averiguados como ocorre a construção do ethos nos cordéis em 

questão. Em ambos os casos, para que possamos fundamentar as nossas 

conclusões sempre estaremos respaldados pelos conceitos do francês Dominique 

Maingueneau. 

 Richardson (1999, p. 83) afirma que “os problemas que suscitam a análise 

qualitativa exigem do pesquisador trato especial na condução das observações e 
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habilidades quanto ao uso ou criação de categorias”. Assim, a escolha por esse tipo 

de pesquisa justifica-se pelo fato de que o processo de análise dos cordéis necessita 

de um longo processo de leitura e interpretação. Portanto, apenas após essa fase de 

compreensão das leituras é possível escolher as categorias. 

 Dessa maneira, de acordo com Gil (2001, p. 175), devemos compreender que 

“a análise dos dados na pesquisa qualitativa passa a depender muito do estilo e da 

capacidade do pesquisador”. Com isso, a pesquisa qualitativa caracteriza-se, de 

certa forma, como empírica, pois os resultados estarão baseados naquilo que o 

pesquisador conseguiu extrair do corpus e, consequentemente, do seu olhar, da sua 

capacidade de definir que aquele enunciado exprime isso e não aquilo.  

 No que se refere ao método, é necessário o reconhecimento da existência de 

distintos métodos que são possíveis para a nossa pesquisa e eles são essenciais 

para o prosseguimento da mesma, pois 

 
Esclarecem acerca dos procedimentos lógicos que deverão ser 
seguidos no processo de investigação científica dos fatos da 
natureza e da sociedade. São, pois, métodos desenvolvidos a partir 
de (elevado grau de abstração', que possibilitam ao pesquisador 
decidir acerca do alcance de sua investigação, das regras de 
explicação dos fatos e da validade de suas generalizações. (GIL, 
2008, p. 09).  

 
 

 É o método que traça os caminhos da investigação, uma vez que através dele 

encontra-se os resultados e os objetivos são alcançados. Assim, o método permite 

ao investigador decidir como procederá na sua análise e como fará seu 

procedimento para aprofundar-se na pesquisa. 

 É possível encontrarmos os seguintes métodos: dedutivo, indutivo, hipotético-

dedutivo, dialético e fenomenológico. No entanto, a escolha de um entre esses 

métodos não ocorre aleatoriamente. Sendo assim, é preciso reconhecer que adotar 

“um ou outro método depende de muitos fatores: da natureza do objeto que se 

pretende pesquisar, dos recursos materiais disponíveis, do nível de abrangência do 

estudo e sobretudo da inspiração filosófica do pesquisador.” (GIL, 2008, p. 09). 

 O método é determinado pelas condições que envolvem a pesquisa, assim 

como pela intenção do pesquisador e a definição do modo de como ele vai 

desencadear sua pesquisa. 
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 Dentre os métodos citados, nossa pesquisa ampara-se no método dedutivo, 

visto que partiremos de algo mais geral e, em seguida, seguiremos para algo mais 

objetivo, compactuando com o conceito de Gil (2008) que afirma que:  

 
 
O método dedutivo, de acordo com a acepção clássica, é o método 
que parte do geral e, a seguir, desce ao particular. Parte de 
princípios reconhecidos como verdadeiros e indiscutíveis e possibilita 
chegar a conclusões de maneira puramente formal, isto é, em virtude 
unicamente de sua lógica. E o método proposto pelos racionalistas 
(Descartes, Spinoza, Leibniz), segundo os quais só a razão é capaz 
de levar ao conhecimento verdadeiro, que decorre de princípios a 
priori evidentes e irrecusáveis. (GIL, 2008, p. 09). 
 
 
 

 Logo, o método dedutivo sai do geral até o mais particular, percorre todo um 

caminho até chegar as suas conclusões, através de questões lógicas, uma vez que 

parte de teorias e conceitos mais amplos, contribuindo para entender a temática 

acerca do objeto de estudo, para, posteriormente, adentrar nas categorias. 

 Já com relação ao corpus, sua escolha e seu processo de construção, iremos 

detalhar no tópico seguinte como se deu o corpus dessa pesquisa, de maneira a 

explicar o porquê da escolha de determinados cordéis dentre vários que foram 

selecionados.  

 

2.2 Constituição do Corpus e procedimento de análise  

De acordo com Maingueneau (2015, p. 39), “um corpus pode ser constituído 

por um conjunto mais ou menos vasto de textos ou de trechos de textos, até mesmo 

por um único texto”. No caso da presente pesquisa, o corpus é constituído de três 

cordéis, sendo, nesse caso, um conjunto de textos. Maingueneau (2015) assegura 

que há uma diferença entre texto e corpus, ou seja, trata-se, respectivamente, da 

diferença entre as práticas que são utilizadas para interpretar textos, e as 

abordagens utilizadas para analisar os discursos. Os analistas que usam obras, 

analisam os textos, já os analistas do discurso utilizam-se de corpus. Logo, essa 

diferença é essencial nas análises discursivas.  

 Sobre o corpus, é necessário que compreendamos também que é o analista 

quem define o objeto a ser analisado, e não o contrário. O olhar do analista é quem 

irá constituir o objeto a partir do corpus. Então, o objeto não é preexistente, ele 
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surge, segundo Charadeau e Maingueneau (2015), a partir da intenção e 

interpretação do analista. Visto isso, percebemos que o corpus é, ao mesmo tempo, 

aquilo que é investigado e aquilo que proporciona a investigação. De acordo com 

Charaudeau e Maingueneau (2015), 

 

O modo de constituição do corpus não é, pois, em análise do 
discurso, um simples gesto técnico que responde às exigências 
ordinárias da epistemologia das ciências sociais: é problemática na 
medida em que coloca em jogo a própria concepção da 
discursividade, sua relação com as instituições e o papel da análise 
do discurso. (CHARAUDEAU E MAINGUENEAU, 2015, p. 139) 
 

  

 Assim, a constituição dos corpora em análise do discurso é um trabalho 

minucioso do analista que, a partir da sua ótica, constrói seu corpus. Afinal, o corpus 

não é um material pronto e acabado para ser transcrito e/ou analisado. Esse 

trabalho do analista sugere, ao mesmo tempo, uma concepção de discurso e o 

próprio papel da análise do discurso dentro da análise que é feita pelo analista. 

 Dentre as inúmeras possibilidades de corpus que a análise do discurso pode 

possuir, a nossa pesquisa possui um corpus misto, interdisciplinar, formado pela 

literatura e pela cultura popular, mais especificamente, a Literatura de Cordel. Sendo 

esta uma manifestação literária originada na Península Ibérica, mas que possui, no 

Brasil, características históricas e culturais do Nordeste.  

 A Literatura de Cordel, apesar de alguns momentos de decadência, continua 

viva e presente na vida dos Nordestinos. Haurélio (2010) diz o seguinte:  

 

Dobrada a esquina do século e do milênio, a Literatura de Cordel do 
Brasil, contrariando previsões pessimistas, continua viva. A 
resistência deste ramo da literatura popular tem motivado inúmeras 
discussões no meio acadêmico, no qual os estudos sobre Cordel são 
cada vez mais frequentes. Há pelo menos, seis editoras tradicionais 
no Brasil imprimindo e comercializando folhetos populares. A cada 
dia mais e mais títulos são lançados em várias mídias, que vão da 
reprodução por xerox até a impressão em off-set. (HAURÉLIO, 2010, 
p. 11) 
 
 

 Dessa maneira, com a permanência dessa Literatura no cenário literário 

brasileiro, mesmo após tantas mudanças socioculturais da sociedade, faz-se 

necessário estudar e pesquisar cada vez mais sobre esse fazer literário e esmiuçar 

todas as nuances existentes no Cordel.  
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 No tocante aos Cordéis que constituem o corpus de nossa pesquisa, foram 

selecionados três exemplares que consideramos como relevantes para a nossa 

pesquisa, por tratar da temática que queremos que essa Literatura nos traga: O 

Nordeste. Os cordéis que selecionamos foram: Suspiros de um sertanejo, poema 

este com data de publicação do folheto em 1910 e de autoria do poeta Leandro 

Gomes de Barros, retirado do site da Fundação Casa Rui Barbosa em versão 

digitalizada. Esse endereço eletrônico corresponde a um espaço público do governo 

Federal vinculado ao ministério da cultura que, além de oferecer um espaço físico 

localizado no Rio de Janeiro, possui também um endereço eletrônico. A fundação 

dedica-se, dentre outras finalidades, ao trabalho intelectual, a consulta de livros e 

documentos e a preservação da memória nacional. 

Almanaque do Nordeste Brasileiro é um cordel de autoria do poeta Manoel 

Luiz dos Santos, com data aproximada de publicação do folheto em 1958, retirado 

em versão digitalizada do site do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular 

(CNFCP), uma instituição pública federal que desenvolve e executa programas e 

projetos de estudo, pesquisa, documentação, difusão e fomento de expressões dos 

saberes e fazeres do povo brasileiro. Esse centro, mais especificamente em seu 

endereço eletrônico, possui cordéis digitalizados que são, majoritariamente, 

provenientes de pesquisas de campo e de doações de cordelistas – consagrados ou 

não. 

O poema “Cante lá que eu canto cá”, retirado da obra “Cante lá que eu canto 

cá: filosofia de um trovador nordestino – Patativa do Assaré – 2012, mas com data 

de primeira publicação em 1978 é uma obra que é composto de mais de 100 cordéis 

que tratam do sertão nordestino e das principais características do lugar 

(religiosidade, problemas sociais, cultura local, arte, poesia, etc.). 

 Inicialmente, fizemos um levantamento cem cordéis que tratassem da 

temática do Nordeste de formas variadas, depois excluímos alguns mediante alguns 

critérios: os que não possuíam uma data específica e os que não tinham a definição 

real da sua autoria. 

 Posteriormente, escolhemos cordéis que fossem de épocas distintas, para 

que pudéssemos observar a interdiscursividade e a construção do ethos em 

períodos diferentes do século XX. Sendo assim, restaram um total de 15 cordéis. 

Visto que esta seria uma quantidade acima da qual pretendíamos estudar, fizemos 

outra seleção, visando escolher um cordel do início do século XX, outro do meio do 
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século e outro que fosse a partir da década de 70, considerando também que eles 

deveriam ser de poetas clássicos. 

 Em seguida, fizemos um processo minucioso de análise para identificar as 

categorias de análise que pretendíamos investigar: o interdiscurso e o ethos, sendo 

ambas baseadas nas teorias do francês Dominique Maingueneau. 

 Feito isso, chegamos ao final da escolha do corpus com o número de 3 

cordéis, dos quais um é datado de 1910, intitulado Suspiros de um sertanejo, de 

autoria de Leandro Gomes de Barros; outro que seria de 1955, intitulado Almanaque 

do Nordeste brasileiro, de autoria de Manoel Luiz dos Santos; e o último possui data 

de 1978, intitulado Cante lá que eu canto cá, de autoria de Patativa do Assaré.  

Sobre Leandro Gomes de Barros, vale ressaltar que ele é considerado o rei 

dos poetas populares do seu tempo, conhecido por viajar pelo sertão e divulgar seus 

poemas, o paraibano é reconhecido pela Academia Brasileira de Literatura de 

Cordel como um dos grandes poetas populares do Brasil. Nascido em 19 de 

novembro de 1865 na Fazenda da Melancia, município de Pombal. Trata-se de um 

poeta admirado e que foi elogiado por Carlos Drummond de Andrade. Leandro, que 

possui seu nome em uma das cadeiras da Academia Brasileira de Literatura de 

Cordel, foi um dos poucos poetas populares a sobreviver exclusivamente de suas 

rimas. Seus poemas tinham como principal característica o humor – o poema 

“Suspiros de um Sertanejo” analisado nessa pesquisa é uma exceção na obra de 

Leandro. Ele faleceu em 4 de março de 1918, em Recife/PE. Barros escreveu para 

pessoas de todos os tipos. 

Sobre o segundo autor que trabalharemos o cordel Almanaque do Nordeste 

Brasileiro, Manoel Luiz dos Santos, destaca-se uma característica forte que possuía: 

escrever almanaques no formato de cordel, sendo que estes almanaques possuem 

importância para a Literatura de cordel. O almanaque do Nordeste Brasileiro figura 

entre os primeiros no Brasil na estrutura de cordel. O folheto que analisamos nessa 

pesquisa é o mais antigo do autor que é pernambucano de São José do Egito e 

faleceu em 2012.  

Antônio Gonçalves da Silva, mais conhecido como Patativa do Assaré, 

nascido em Assaré-CE, o mais conhecido cordelista Nordestino, que tratou o sertão, 

os problemas sociais do Nordeste, a fé, a honestidade e a criatividade do sujeito 

sertanejo. Ele pouco frequentou a escola, aprendeu a ler em casa para tornar-se o 

poeta popular cearense mais conhecido na contemporaneidade. Patativa não 
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possuía a visão do olho direito. O poema analisado em nossa pesquisa do referido 

autor, é título de uma obra que carrega diversos outros poemas do autor. Patativa, 

tem seu nome gravado em uma das cadeiras da Academia Brasileira de Literatura 

de Cordel. Ele faleceu em 08 de julho de 2002, mas seus versos ainda percorrem 

todo o território nacional. 
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3 O QUE É A LITERATURA DE CORDEL? 

 

Literatura Popular escrita em versos, composta de rimas, métricas perfeitas e 

com uma enorme carga cultural carregada de casos, estórias e identidade de um 

povo que vive na região Nordeste do Brasil, a Literatura de Cordel, embora ainda 

cercada de preconceitos e estereótipos, por vezes considerada como uma 

subliteratura, mantém-se há mais de um século no Brasil, fazendo parte da vida das 

pessoas, do cotidiano e retratando as histórias de um povo e sua cultura.  

A denominação Literatura de Cordel deu-se através do modo como os 

folhetos eram vendidos: pendurados em cordões, conforme aponta Marinho (2012, 

p. 08), “A expressão ‘Literatura de Cordel’ foi inicialmente empregada pelos 

estudiosos da nossa cultura para designar os folhetos vendidos nas feiras, 

sobretudo em pequenas cidades do interior do Nordeste”. Assim, eles eram 

comercializados nas feiras livres e declamados por seus autores em praça pública.  

A Literatura de cordel que hoje conhecemos é fruto da oralidade, pois foi 

através dos cantadores de viola que, no Brasil, surgiu essa literatura escrita nos 

tradicionais folhetos de cordel. Para Gurgel (2008, p. 79), “pode-se dizer que o 

Cordel brasileiro é filho da viola.”. Nesse sentido, o interesse pela escrita em folhetos 

surge da necessidade de deixar registrado na história as cantigas entoadas 

livremente nos mais diversos lugares do país e, principalmente, no Nordeste. 

Essa literatura possui regras estruturais rígidas que a diferencia de outros 

tipos de literatura em verso, pois, no que concerne a sua estrutura, o folheto de 

cordel possui diversas variações. Conforme Maxado (2012, p. 53), “os folhetos são 

geralmente livretos de oito até dezesseis páginas e que tratam mais de fatos 

circunstanciais. Já os romances possuem trinta e duas páginas e tratam de enredos 

de bravura, de amor etc”. Além dessas variações há também, ainda segundo esse 

autor, o folheto de 32 páginas que são as estórias.  

Ainda quanto à estrutura dos cordéis, há diversas formas de escrever as 

estrofes: variando a quantidade dos versos e de sílabas, assim como, é possível 

também variar a ordem das rimas no final dos versos. Viana (2010) traz as 

modalidades do cordel da seguinte maneira: a parcela ou verso de quatro sílabas 

que, segundo o autor, caiu em desuso. Vejamos um exemplo: 
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Eu sou judeu 
Para o duelo 
Cantar martelo 
Queria eu  
O pau bateu  
Subiu poeira  
Aqui na feira  
Não fica gente  
Queimo a semente  
Da bananeira. (VIANNA, 2010, p. 44)  
 
 

Há também o verso de cinco sílabas, que já é mais recente, como podemos 

notar no exemplo abaixo: a peleja de Cego Aderaldo com Zé Pretinho, do autor 

Firmino Teixeira do Amaral.  

 
 
Pretinho:  
No sertão eu peguei 
Um cego malcriado 
Voei-lhe o machado 
Caiu eu sangrei 
O couro eu tirei 
Em regra de escala 
Espichei numa sala 
Puxei para o beco  
Depois dele seco 
Fiz dele uma mala (AMARAL, 1916, p. 3) 
 

 
Existe também a estrutura de cordel composta de quatro versos com sete 

sílabas cada, com rimas no 2° e 4° versos. Nesse sentido, o conhecido poema de 

Gonçalves Dias, Canção do exílio, exemplifica bem essa modalidade do cordel. 

 

Minha terra tem palmeiras,  
Onde canta o Sabiá;  
As aves, que aqui gorjeiam,  
Não gorjeiam como lá. 
 
Nosso céu tem mais estrelas,  
Nossas várzeas têm mais flores,  
Nossos bosques têm mais vida,  
Nossa vida mais amores. (DIAS, 1998, p.19) 
 
 

As sextilhas são construídas com sete sílabas e seis versos, com as rimas – 

mais utilizadas no 2°, 4° e 6° verso, respectivamente. Assim, é possível vê-las 

claramente no modelo abaixo do poeta Antônio Francisco: 
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Quem já passou no sertão 
E viu o solo rachado, 
A caatinga cor de cinza, 
Duvido não ter parado 
Pra ficar olhando o verde 
Do juazeiro copado. (MELO, 2012, p. 95) 

 
 

Outra forma estrutural que se produz nessa forma de Literatura é a setilha – 

estrofe de sete versos – que, conforme Viana (2010), são uma modalidade mais 

contemporânea e que se estrutura de modo que os versos 2, 4 e 7 rimam entre si e 

os versos 5 e 6 também. Vejamos o trecho de Bagagem de sertanejo de Manoel 

Cavalcante:  

 
Como quem quer ganhar vida 
Eu fui mais um passarinho 
Por querer vencer não quis 
Ficar parado em meu ninho. 
Acunhei de mundo afora 
Bati asas e fui embora 
Em busca de meu caminho (CAVALCANTE, 2001, on-line) 
 
 

Existem, ainda, oito pés de quadrão ou oitavas que, segundo Viana (2010), 

são compostos de oito versos com sete sílabas cada, cujas rimas são diferentes 

entre a composição clássica e as que são produzidas popularmente. Na forma 

clássica, o primeiro e o quinto versos não rimam, enquanto que os versos 2 e 3, 6 e 

7, 4 e 8 rimam, respectivamente, entre si. Vejamos um exemplo no poema de Zé 

Limeira e José Gonçalves: 

 
Eu canto com Zé Limeira 
Rei dos vates do Teixeira 
Nesta noite prazenteira 
Da lua sob o clarão 
Sentindo no coração 
A alegria deste canto * 
Por isso é que eu canto tanto * 
Nos oito pés de quadrão.  
 
 

O autor acima ainda traz as décimas, o martelo agalopado, o galope à beira 

mar e a meia quadra como outras variações da escrita do cordel. Segundo ele, as 

décimas são dez versos com sete sílabas cada, onde as rimas estão dispostas da 

seguinte forma: os versos 1, 4 e 5; 2 e 3; 6, 7 e 10; 8 e 9 rimam, respectivamente, 
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entre si. Podemos observar essa estrutura no poema “A casa que a fome mora” de 

Antônio Francisco:  

 
Eu de tanto ouvir falar 
Dos danos que a fome faz, 
Um dia eu sai atrás 
Da casa que ela mora. 
Passei mais de uma hora 
Rodando numa favela 
Por gueto, beco e viela, 
Mas voltei desanimado, 
Aborrecido e cansado. 
Sem ter visto o rosto dela. (MELO, 2012, p. 31) 
 
 

Ainda segundo Viana (2010), o martelo agalopado não apresentava tanta 

responsabilidade com o número de versos, as rimas davam-se nos versos pares e 

possuíam dez sílabas em cada verso. Porém, atualmente, o martelo agalopado 

tornou-se mais rigoroso, possui dez versos em cada estrofe, sendo as rimas iguais 

as décimas com a sílaba tônica na sexta sílaba. Comprovamos isso no poema de 

Pedro Bandeira abaixo: (retirado de http://www.ablc.com.br/o-cordel/metricas-2/ ) 

 
Admiro demais o ser humano 
Que é gerado num ventre feminino 
Envolvido nas dobras do destino 
E calibrado nas leis do soberano 
Quando faltam três meses para um ano 
A mãe pega a sentir uma moleza 
Entre gritos lamúrias e esperteza 
Nasce o homem e aos poucos vai crescendo 
E quando aprende a falar já é dizendo: 
Quanto é grande o poder da Natureza. 
 
 

O galope à beira mar é trazido por Viana (2010) com o verso composto de 

onze sílabas e dez versos, sendo as rimas construídas da mesma forma que as 

décimas. Já a meia quadra corresponde aos versos de quinze sílabas. Viana (2010), 

mostra que essa modalidade possui rimas emparelhadas, logo, os versos 1, 2 e 3, 

rimam entre si e o verso 4 de cada estrofe possui também a rima, conforme 

observamos no poema de Joaquim Filho. 

 

Falei do sopapo das águas barrentas  
De uma cigana de corpo bem feito  
Da lua, bonita brilhando no leito  
Da escuridão das nuvens cinzentas  

http://www.ablc.com.br/o-cordel/metricas-2/
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Do eco do grande furor das tormentas  
Da água da chuva que vem pra molhar  
Do baile das ondas, que lindo bailar  
Da areia branca, da cor de cambraia  
Da bela paisagem na beira da praia  
Assim é galope na beira do mar. (VIANNA, 2010, p. 51) 
 
 

Há ainda o mote, ou seja, uma variação de escrita do cordel que corresponde: 

 
[...] a uma composição poética constituída de dois versos 
heptassílabos ou em decassílabos, inspirada rigorosamente no 
conteúdo de determinado tema. Constitui o complemente de uma 
glosa, fazendo-nos recordar muito bem as cantigas de refrão da 
escola provençal (Raimundo Adriano). (VIANA, 2010, p. 37-38). 

 
 

 O mote possui dez versos que seguem, rigorosamente, as mesmas rimas das 

décimas, variando entre dez sílabas ou sete. Os versos que se repetem são sempre 

os dois últimos. Essa modalidade é sempre cantada nos festivais de violeiros e 

popularmente produzida entre os cordelistas de todas as partes do país, conforme 

observamos no poema de Ivanildo Vila Nova que segue:  

 

Já que existe no sul esse conceito 
Que o Nordeste é ruim, seco e ingrato 
Já que existe a separação de fato 
É preciso torná-la de direito 
Quando um dia qualquer isso for feito 
Todos dois vão lucrar imensamente 
Começando uma vida diferente 
De que a gente até hoje tem vivido 
Imagina o Brasil ser dividido 
E o Nordeste ficar independente 
 
Dividindo a partir de Salvador 
O Nordeste seria outro país 
Vigoroso, leal, rico e feliz 
Sem dever a ninguém no exterior 
Jangadeiro seria o senador 
O cassaco de roça era o suplente 
Cantador de viola, o presidente 
O vaqueiro era o líder do partido 
Imagina o Brasil ser dividido 
E o Nordeste ficar independente. 
 

 
Visto essas classificações que se referem a estrutura da construção do 

cordel, devemos salientar também que, popularmente, em diversos lugares do 



30 
 

Brasil, há outras formas sendo criadas e propagadas pelos povos em todos os 

cantos.  

A Literatura de Cordel é diferente da embolada e do repente, apesar de 

manter estreitas relações com eles. Mesmo que esses tenham sido um dos 

principais influenciadores para o cordel da linguagem escrita, Haurélio (2010) 

corrobora que: 

 

O cordel é um dos galhos da poesia popular, como o repente 
também o é. Entretanto, Cordel e repente não são a mesma coisa, 
pois, à medida que os galhos se distanciam, conquanto estejam 
unidos pela origem comum. O tronco desta árvore é a poesia 
popular. A embolada e a poesia matuta, dentre outras manifestações, 
são também galhos ou ramos importantes. Todavia, a confusão do 
cordel com a dita poesia matuta, divulgada por Catulo da Paixão 
Cearense, apesar de comum, precisa, como todos os equívocos, ser 
combatida. A linguagem propositadamente estereotipada dos versos 
matutos vende uma falsa ideia de espontaneidade que nada tem a 
ver com a Literatura de Cordel praticada por poetas do porte de José 
Pacheco, Delarme Monteiro, Caetano Cosme da Silva ou Manoel 
Monteiro. Embora tal confusão, convertida, em certos casos, em 
engodo, prevaleça entre alguns “estudiosos”, para sorte dos 
cordelistas, a verdade tem sono leve. (HAURÉLIO, 2010, p. 18) 
 
 

A Literatura de Cordel é uma extensão da poesia popular. Esta também deu 

espaço para o surgimento do repente, da poesia matuta e de outras manifestações 

poéticas populares que circulam pelo Brasil, principalmente pelo sertão Nordestino. 

Contudo, é necessário compreendermos que elas não são a mesma coisa, mesmo 

estando ligadas pelo gênero poesia.  

O cordel caracteriza-se por ser uma literatura peculiar que possui estruturas e 

formas únicas. Além disso, trata-se de uma manifestação artística que carrega 

diversas artes em sua composição. De acordo com Maxado (2012 p. 143), “O cordel 

é uma espécie de arte total: é poesia; é gráfica; é canto; é artes plásticas; é música; 

é teatro; é jornalismo; e é comércio”. Sendo assim, essa Literatura torna-se, de certo 

modo, completa, pois possui uma união de diversas artes dentro de uma só. 

 

3.1. Breve história da Literatura de Cordel 

Diante das mais variadas vertentes da cultura popular, a Literatura de Cordel 

permanece viva e presente na vida dos diversos tipos de leitores, uma vez que fala 
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dos causos, das lendas, da religiosidade, dos costumes, da cultura e de diversas 

outras temáticas possíveis dentro desse fazer literário, sobretudo no Brasil. De 

acordo com Marinho (2012): 

 

No Brasil cordel é sinônimo de poesia popular em verso. As histórias 
de batalhas, amores, sofrimentos, crimes, fatos políticos e sociais do 
país e do mundo, as famosas disputas entre cantadores, fazem parte 
de diversos tipos de texto em verso denominados literatura de cordel. 
(MARINHO, 2012, p. 07) 
 
 

É preponderante reconhecer que a Literatura de Cordel não possui origem 

brasileira, mas adentrou no Brasil desde a colonização portuguesa. Para Haurélio 

(2010),  

 

A literatura de cordel, ou o seu substrato, chegou ao Brasil [...] a 
bordo das primeiras caravelas. É próprio do homem, em seu 
constante deslocamento geográfico, levar consigo, além dos 
conhecimentos que lhe garantam a sobrevivência, a sua cultura. 
(HAURÉLIO, 2010, p. 13) 
 
 

A Literatura de Cordel que conhecemos hoje teve sua gênese na Península 

Ibérica, através das cantigas trovadorescas e também era utilizada como folheto 

informativo, pois trazia os acontecimentos do lugar. Essa literatura não possui uma 

“data de nascimento”, assim, conforme Maxado (2012): 

 

A Literatura de Cordel sempre existiu, pois sempre existiu povo. 
Desde que o homem se tornou um animal racional, com voz, ele 
consta seus casos, principalmente de lutas contra inimigos, contra 
animais, contra a natureza ou de conquistas amorosas. Com a 
evolução, as técnicas de narração foram se sofisticando até o 
aparecimento dos versos e rimas. (MAXADO, 2012, p. 19) 
 
 

Dessa forma, é impossível sabermos, indubitavelmente, quando surgiu de 

forma precisa essa literatura. No entanto, podemos compreender como ela surgiu e 

de que maneira se fez presente na vida das pessoas. O cordel – como é 

popularmente conhecida essa literatura – mesmo sem ter uma data específica de 

seu surgimento, deixa suas marcas na história e acompanha as mudanças do 

homem e da sociedade.  
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Sobre a temática tratada nesse fazer literário, dentre os mais diversos temas 

que ela trata, isto é, cultura, causos, política, religiosidade, estórias de humor, etc., o 

Nordeste aparece como um dos mais discursivizados, sob os mais variados 

aspectos. Essa literatura, parte importante da identidade da região Nordeste do 

Brasil, mostra a cultura Nordestina de maneira geral, contribuindo para o 

crescimento artístico-literário do Nordeste. 

Como o cordel brasileiro é fortemente influenciado pela literatura oral, Barroso 

(2006) corrobora dizendo: 

 
Penso que o hábito de decorar histórias, dos cantos de trabalho, as 
cantigas de embalar e toda sorte de narrativas orais trazidas pelos 
colonizadores vão sedimentando, na cultura brasileira, o costume de 
cantar e contar histórias, de guardar na memória os acontecimentos 
da vida cotidiana. Assim, pouco a pouco, foi se desenvolvendo junto 
ao homem brasileiro, mais especificamente na região Nordeste, onde 
se deu o início da colonização, uma poesia oral com características 
muito peculiares. (BARROSO, 2006, p. 22) 

 
 

 Assim, confirma que a partir da oralidade, deu-se o surgimento da Literatura 

de Cordel escrita, os folhetos e as vendas nas feiras livres. Do percurso entre a 

oralidade e a escrita ocorreu o registro temporal e histórico desse fazer literário. De 

acordo com Gurgel (2008), o interesse de alguns violeiros em deixar registrado no 

tempo suas criações foi o motivo pelo qual as cantigas de viola passaram a ser 

escritas, originando-se, assim, os primeiros cordelistas nacionais.  

É necessário considerar que essa passagem da oralidade para a escrita 

ocorreu também devido, segundo Potier (2013, p. 20), “a chegada das rudimentares 

máquinas impressoras viabilizadas pela riqueza do ciclo do algodão”. A partir disso, 

o cordel passou a ficar marcado na história devido ao acesso do mesmo com a 

escrita. No entanto, as cantorias de viola continuaram a existir e existem até hoje, 

mas muitas poesias cantadas pelos cantadores ficaram esquecidas no tempo pela 

falta do registro escrito.  

 No Brasil, o cordel torna-se extremamente popular, principalmente no 

Nordeste brasileiro. Nesse lugar, ele é produzido, comercializado em feiras livres e 

torna-se parte do cotidiano Nordestino, sendo uma ferramenta extremamente 

importante no fortalecimento identitário da região.  
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Sobre o fortalecimento dessa Literatura no Nordeste brasileiro, Maxado (2012, 

p. 41) declara que “no sertão nordestino isolado, os poetas e folheteiros corriam de 

feira em feira declamando e vendendo composições impressas. Eram até jornalistas 

dando notícias do litoral ou de onde se davam os acontecimentos importantes”.   

O folheto de cordel era também utilizado como meio de informação. Nesse 

sentido, Proença (1997, p. 28) declara que “antes que o jornal de espalhasse, a 

literatura de cordel era fonte de informação que justamente quando começa a 

disseminar o jornal a literatura de cordel decai”. 

 No Nordeste brasileiro, o cordel tornou-se cada vez mais popular através da 

comercialização que ocorria livremente. Essa Literatura cresceu, divulgou-se e hoje 

é parte importante da Literatura Nacional. Ainda sobre a comercialização dos 

folhetos de cordel, Pinheiro (2001) diz que: 

 
 
O folheto vai para as ruas e praças e é vendido por homens que ora 
declamam os versos, ora cantam em toadas semelhantes às tocadas 
pelos repentistas. São nordestinos pobres e semialfabetizados que 
entram no mundo da escrita, das tipografias, da transmissão escrita e 
não apenas oral. A poesia popular antes restrita ao universo familiar 
e a grupos sociais colocados à margem da sociedade (moradores 
pobres de vilas e fazendas, ex-escravos, pequenos comerciantes 
etc.), ultrapassa fronteiras, ocupa espaços outrora reservado aos 
escritores e homens de letras do país. (PINHEIRO, 2001, p. 12-13) 

 
 
Os poetas cordelistas levavam suas malas, penduravam seus cordéis e, com 

isso, o Cordel passou a se tornar uma das manifestações literárias mais comum na 

região. Maxado (2012, p. 55) diz, detalhadamente, como os folheteiros 

comercializavam seus cordéis. Segundo esse autor: 

 
Primeiro, ele chega com as malas de pau ou couro, amarrada de 
corda, porque já está toda folozada de tantas viagens. Escolhe um 
bom lugar para abri-la. Depois, arruma os folhetos em forma de 
barbante de um poste a uma árvore, de uma árvore a outra ou a uma 
baliza, a fim de fazer o mostruário dos folhetos, dependurando-os. 
Ou ainda, os expõe mesmo no chão forrado com jornal. (MAXADO, 
2012, p. 55) 

 

 

Potier (2013) também trata da historicidade do cordel afirmando que foi nos 

estados da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará que essa literatura 

se desenvolveu de forma majoritária, em meados do século XIX. Nesse viés, a 
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literatura de Cordel, mesmo não sendo genuinamente brasileira, hoje possui fortes 

traços característicos do Brasil, principalmente da Região Nordeste.  

 A Literatura de Cordel rompe as barreiras do preconceito social e adentra na 

vida e no cotidiano das diversas classes sociais, onde os homens letrados, ricos e a 

alta burguesia passam a apreciar também essa literatura. Já os espaços antes 

ocupados apenas pela literatura canônica, passam a abrir espaço também para a 

Literatura de popular: o cordel.  

A manifestação artística-literária que é a Literatura de cordel modificou-se no 

decorrer da história, assim como modificou suas temáticas, sua estrutura, dentre 

outras características. De acordo com Luyten (2005), 

 

Essa poesia, a literatura de cordel, ao longo dos anos sofreu uma 
mudança, não na sua estrutura, mas na sua essência. Antigamente, 
era portadora de anseios de paz, de tradição, e veículo único de 
lazer e informação. Hoje, é portadora, entre outras coisas, de 
reivindicações de cunho social e político. Não somente para os 
nordestinos e descendentes, mas para todos os habitantes do Brasil, 
Por isso ela continua importante, pois os poetas populares, por meio 
dela, mostram a verdadeira situação do homem do povo. (LUYTEN, 
2005, p. 70) 
 
 

 Há sempre novos cordelistas surgindo, mantendo a tradição do cordel e, ao 

mesmo tempo, atribuindo a ele novas características. Assim como a sociedade 

muda, a Literatura de Cordel também se modifica; os folhetos, embora existentes até 

a sociedade contemporânea, também abriram espaço para a publicação de livros de 

cordel. Atualmente, é bem mais costumeiro encontrar editoras interessadas em 

publicar livros de Literatura de Cordel. Além disso, o cordel hoje tornou-se uma 

ferramenta que se utiliza para reivindicar e criticar socialmente os problemas de 

várias regiões e, consequentemente, do Brasil, assim como aborda os mais variados 

temas em seus versos.   

 Por volta da primeira metade do século XX, o Nordeste ganhou muito espaço 

nas poesias de cordel, sendo retratado de diversas maneiras: sua cultura, história, 

povo, marcados de vez como um tema que duraria até a contemporaneidade na 

Literatura de Cordel. O sertão nordestino era tema constante nos folhetos de cordel, 

além disso, “a cultura sertaneja era tema ‘que vendia’, que sempre garantia atrair 

leitores, ouvintes e compradores” (POTIER, 2013, p. 51).  
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 O Cordel é um tipo de manifestação artística que carrega inúmeras artes em 

uma só, pois, segundo Maxado (2012, p. 143), “O cordel é uma espécie de arte total: 

é poesia; é gráfica; é canto; é artes plásticas; é música; é teatro; é jornalismo; e é 

comércio.” Portanto, o Cordel é uma manifestação literária que se perpetua através 

do tempo, percorrendo longos caminhos e acumulando diversas artes dentro de si. 

Dentre os vários avanços e as diversas mudanças que a Literatura de Cordel 

sofreu com o passar dos anos, encontramos o que Amorim (2008) chama de 

neocordel, - uma variação que não segue tão rigidamente a métrica e as rimas do 

Cordel tradicional.  

 Considerando o avanço da tecnologia e as enormes transformações sociais 

que sofremos nas últimas décadas, é natural que a Literatura também sofra 

modificações e acompanhe as transformações sociais. Isso não seria diferente com 

a Literatura de Cordel, pois contemplava os causos, lendas, cultura nordestina, 

dentre outros, e, hoje, abrangem uma diversidade temática muito maior, modificou-

se a estrutura dos folhetos e, até mesmo, houve mudança na forma estrutural da 

poesia, com o decorrer do final do século XX e início do século XXI.  

 Assim sendo, com o advento da tecnologia e as inúmeras possibilidades de 

se comunicar que a sociedade criou, foi também possibilitado para que o Cordel se 

propagasse e pudesse ser mais amplamente divulgado. A midiatização do cordel 

hoje também é maior. Bráulio Bessa, por exemplo, está semanalmente no programa 

Encontro da Rede Globo, divulgando sua poesia e, ao mesmo tempo, tornando 

ainda mais popular a Literatura de Cordel, dada a abrangência e o alcance dos 

veículos de comunicação abertos no Brasil. 

Além disso, atualmente, é possível encontrarmos folhetos digitalizados, blogs 

especializados em Literatura de Cordel e sites que abrem espaço para que essa 

literatura esteja sempre presente no cotidiano da sociedade. Antonio Carlos de 

Oliveira Barreto é um exemplo de escritor de neocordel, O riso de moro e da globo é 

um exemplo desse tipo de evolução do cordel na contemporaneidade.  

 

A imprensa brasileira 
Já mudou de opinião 
Não se fala mais em crise 
Tampouco em corrupção… 
Sérgio Moro e a Globo 
Estão rindo de montão! 
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 Como percebemos nos versos de Barreto, o poema trata de criticar as 

pessoas, bem como as instituições que são assuntos constantes na sociedade atual, 

mostrando que esse tipo de Literatura vem rompendo barreiras e se atualizando 

cada vez mais, tratando dos mais variados temas e relacionando-os com a 

realidade. Outros exemplos podem ser mostrados sobre o advento do neocordel, 

uma vez que esta modalidade traz temáticas diversas e, em alguns casos, mescla 

assuntos tradicionais com assuntos contemporâneos, como, por exemplo, o poema 

de Braulio Tavares intitulado Deixe junho pro São João, como pode ser visto a 

seguir:  

 

[...] 
Pelo menos uma vez 
Esqueça Michel Teló 
E deixe eu dançar forró 
Os trinta dias do mês. 
Um disco de Marinês, 
O gogó de Assisão 
E o nosso Rei do Baião, 
Cantando Zé Marcolino, 
Só esse mês é junino, 
Deixe junho pro São João. 
 
Com seu povo tenha zelo, 
Respeite nossa raiz, 
Não ouça o cantor que diz 
Que o melhor é o desmantelo. 
Deixe a escova do cabelo 
De Wesley Safadão 
Pro Programa do Faustão 
Que aqui é outra lisura, 
Não mate nossa cultura, 
Deixe junho pro São João 
 
Deixe a tal da muriçoca 
Se enganchar no mosqueteiro, 
Contrate Alcimar Monteiro 
Que nossa música toca. 
Deixe o funk carioca 
Tremendo seu paredão 
Pra quando uma guarnição 
Passar baixando o volume, 
Perca esse fútil costume, 
Deixe junho pro São João. 
 
Nós precisamos parar 
A superficialidade, 
Pois cultura de verdade, 
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Jamais pode se apagar. 
É triste se constatar 
Essa covarde inversão, 
E o povo sem ter noção 
Do próprio valor que tem: 
Faça a você esse bem: 
Deixe junho pro São João! 

  
 

 Nesse poema, percebemos que o poeta trata ao mesmo tempo de questões 

culturais e tradicionais do Nordeste brasileiro: o São João e também a fala de 

personalidades mais contemporâneas, assim como outros artigos mais atuais, como 

o paredão.  

 Os poetas populares que existem na contemporaneidade se encontram entre 

o tradicional e novo, assim como entre a seguinte dualidade: a possibilidade de se 

manter no cordel tradicional ou de se adaptar as inovações. De acordo com Curran 

(2013), a essência do cordel estava em recriar os fatos com palavras, dando uma 

grande carga poética aos fatos do cotidiano. No entanto, Luyten (2005) diz que o 

cordel sofreu mudanças com o passar do tempo, pois o que antes trazia anseios de 

paz, tradição e que servia como ferramenta de informação, hoje traz críticas sociais 

e políticas e se espalha por todos os cantos do país.  

 Dentre as mais diversas discursões e estudos sobre essa Literatura, o Cordel 

vem, constantemente, revelando a vida e o cotidiano da sociedade brasileira, seja no 

Cordel tradicional ou no neocordel. Nesse viés, essa Literatura carregada de história 

e de vivacidade preserva-se no cenário nacional e é constantemente observada e 

estudada pelo mundo afora. Curran (2003) diz o seguinte: 

 

[...] descobri que aquela literatura, então pouco prestigiada e de fato 
humilde, narra a história do Brasil tão bem quanto os livros de 
História, os romances, a poesia, as peças dramáticas, e que as 
ilustrações de capa dos folhetos são tão reveladoras quanto a arte, a 
fotografia, o dispositivo ou o filme. Parecia-me (e hoje me parece 
ainda mais) ser, para o estrangeiro ou o não-participante da 
realidade cordeliana (a do poeta, editor ou do público), um retrato de 
um povo, de uma maneira de vida, de um país e de sua visão dos 
eventos da época. O cordel realmente é uma crônica poética do 
século XX em toda a sua grandeza. (CURRAN, 2003, p. 12) 
 
 

 No mais, vale compreendermos a importância da Literatura de Cordel no 

cenário nacional, ressaltando tanto a importância histórica quanto a literária. Ela, 

ainda vista por muitos como uma subliteratura, mesmo com toda a carga histórica e 
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cultural que carrega, vem sobrevivendo e se modificando com o passar do tempo, 

enriquecendo nossa literatura e valorizando nossa cultura local.  
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4 ANÁLISE DO DISCURSO E CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

4.1 Análise do Discurso 

 A Análise do Discurso (AD) é uma disciplina do campo da Linguística que se 

relaciona não somente aos estudos da linguagem, mas também com as ciências 

humanas e as ciências sociais. A AD possui um vasto campo de exploração, pois os 

analistas utilizam-na com uma infinidade de corpora, investigando as mais variadas 

relações, como o humano, o social, o histórico e a própria linguagem.  

 Essa disciplina emergiu na França na década de 1960. É preciso, porém, 

considerar que é a partir de Jean Dubois e Michel Pêcheux que se funda a AD. 

Apesar de o primeiro ser um linguista e o segundo um filósofo, ou seja, de áreas 

distintas, ambos os estudiosos dialogavam na corrente do Marxismo, sendo este em 

parceria com a Linguística que contribuiu para o surgimento da Análise do Discurso. 

Sendo assim,  

 
É, pois, sob o horizonte comum do marxismo e de um momento de 
crescimento da Linguística — que se encontra em franco 
desenvolvimento e ocupa o lugar de ciência piloto — que nasce o 
projeto da Análise do Discurso (doravante AD). O projeto da AD se 
inscreve num objetivo político, e a Linguística oferece meios para 
abordar a política. (MUSSALIM, 2012, p. 114). 
 
 

 Dessa forma, a Linguística foi preponderante para o surgimento do projeto da 

AD, proporcionando a oportunidade de adentrar no campo político tendo e como 

base o estruturalismo – no qual a língua era vista em sua totalidade, sem considerar 

a sua relação com o mundo, mas apenas sua forma estrutural.  

 Pêcheux apoia-se numa formação filosófica trazendo a ideologia e o sujeito 

para o centro da discussão. Ele não concebia a AD de maneira que ela fosse uma 

simples fase de desenvolvimento da Linguística de Ferdinand de Saussure, mas que 

era necessário reconhecer o sentido e o sujeito como fatores que sofrem influência 

da ideologia e da história e não de maneira autônoma. Pêcheux, ao conceber o 

sentido, diz que: 
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O sentido de uma palavra, de uma expressão, de uma proposição, 
etc., não existe ‘em si mesmo’ (isto é, em sua relação transparente 
com a literalidade do significante), mas, ao contrário, é determinado 
pelas posições ideológicas que estão em jogo no processo sócio-
histórico no qual as palavras, as expressões e proposições são 
produzidas. (PÊCHEUX, 1997, p. 160). 

 
 

 Pêcheux (1997) mostra que o sentido se constrói a partir da exterioridade, 

pois ele é influenciado pelas posições ideológicas, pela posição histórica na qual o 

discurso se encontra e pelas questões sociais que envolvem o sujeito na produção 

do seu discurso. Assim, o sentido não é produzido isoladamente, mas sim 

influenciado por todos esses fatores. Com relação ao sujeito, Pêcheux (1997) 

concebe-o dizendo que o lugar do mesmo não está vazio, mas preenchido pelas 

coisas que o próprio sujeito designa, por sua formação discursiva, isto é, através do 

que Pêcheux chama de forma-sujeito é que o sujeito pode se inserir em uma 

determinada formação discursiva.  

 Sendo assim, é necessário que consideremos o papel de Pêcheux na Análise 

do Discurso, reconhecendo que ele: 

 
Propõe uma semântica do discurso — concebido como lugar para 
onde convergem componentes linguísticos e socioideológicos — em 
vez de uma semântica linguística, pois as condições sócio-históricas 
de produção de um discurso são constitutivas de suas significações. 
(MUSSALIM, 2012, p. 118). 
 
 

A autora mostra que o sentido e o sujeito são constituídos a partir da 

exterioridade, ou seja, de fatores de natureza social e ideológica, e não somente por 

componentes linguísticos. Com isso, segundo Mussalim (2012), a AD, 

diferentemente de Dubois, não defendia que esta disciplina fosse uma mera ponte 

do estudo das palavras para a Análise do discurso. 

 A Análise do Discurso é, então, em seu momento fundador, uma disciplina 

que se relaciona não somente com a linguagem, mas com a psicanálise, com a 

história, com a filosofia. A AD possui o discurso como foco de seus estudos e ela, 

além disso,  

 

[...] como seu próprio nome indica, não trata da língua, não trata da 
gramática, embora todas essas coisas lhe interessem. Ela trata do 
discurso. E a palavra discurso, etimologicamente, tem em si a ideia 
de curso, de percurso, de correr por, de movimento. O discurso é 



41 
 

assim palavra em movimento, prática de linguagem: com o estudo do 
discurso observa-se o homem falando. (ORLANDI, 2007, p. 15). 

 
 

 Além disso, é preciso esclarecer que não há apenas uma Análise do 

Discurso, embora no Brasil a AD de orientação francesa – que de acordo com 

Grangeiro (2002) tem a noção de discurso atrelada a noção de ideologia – seja mais 

frequentemente reconhecida, estudada e trabalhada nos meios acadêmicos, há 

também a Análise do Discurso anglo-saxã. Segundo Mussalim (2012), 

 

O  que  diferencia  a  Análise  do  Discurso  de  Origem  francesa  da  
Análise  do  Discurso  anglo-saxã,  ou comumente  chamada  de  
americana,  é  que  esta  última  considera  a  intenção  dos  sujeitos  
numa  interação verbal como um  dos pilares  que  a  sustenta, 
enquanto a  Análise do Discurso  francesa não considera como 
determinante  essa  intenção  do  sujeito;  considera  que  esses  
sujeitos  são  condicionados  por  uma determinada  ideologia  que  
predetermina  o  que  poderão  ou  não  dizer  em  determinadas  
conjunturas histórico-sociais. (MUSSALIM, 2012, p.125)  

 

Ainda se tratando da AD francesa, ela teve seu momento de surgimento na 

década de 60 e, a partir disso, ganhou maiores proporções e continuou avançando 

até a contemporaneidade, evoluindo em suas pesquisas, ganhando cada vez mais 

espaços nas academias e mais pesquisadores que contribuíram e ainda contribuem 

significativamente para o seu crescimento.  

Conforme exposto anteriormente, a psicanálise, a linguística, a filosofia e o 

marxismo contribuíram significativamente para a gênese dessa disciplina. Na França 

– país em que possui os primeiros registros de surgimento da AD – diferentemente 

da Análise do Discurso anglo-saxã, após três fases2 de desenvolvimento e 

questionamentos, a AD francesa, influenciada principalmente pelos estudos de 

Michel Pêcheux, e, a partir dos anos de 1980, por Michel Foucault, considera que o 

discurso é heterogêneo e que ele é construído através de características sociais e 

históricas que se relacionam diretamente com o sujeito interpretando as situações 

comunicativas que este está inserido para compreender o seu discurso. Assim, de 

                                                           
2 As três fases da AD, podem ser compreendidas, de acordo com Santos (2016, p. 15) da seguinte 

maneira: Primeira Fase da Análise do Discurso (AD-1), marcada pela investigação sobre o discurso 
político, Segunda Fase da Análise do Discurso (AD-2), marcada pela pesquisa sobre as múltiplas 
formas de discursivização do e sobre o texto, nessa fase emerge a preocupação com o sujeito e com 
a problemática sociocultural, e a Terceira Fase da Análise do Discurso (AD-3), marcada pela 
investigação sobre o universo sócio-político-comunicacional-midiático, um universo que compõe e 
ajuda a construir o discurso na sociedade contemporânea. 
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acordo com este pensamento, a língua só pode ser compreendida no interior de um 

discurso. 

A AD objetiva-se em “compreender a língua fazendo sentido, enquanto 

trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, constitutivo do homem e da sua 

história”. (ORLANDI, 2007, p. 15). Isto é, ela se propõe a investigar o sujeito na sua 

relação com a história, a sociedade e de como esses fatores influenciam na 

construção do seu dizer.  

Pêcheux e Foucault são autores extremamente importantes para a 

consolidação da AD. Contudo, embora haja divergências de pensamentos entre 

eles, há também fortes diálogos que contribuem para os estudos da AD francesa, 

pois os dois, em seus projetos epistemológicos, possuem ligação com o pensamento 

de Marx e Freud. Enquanto que se diferenciam em outras correntes, pois Pêcheux 

também se fundamenta em Saussure, já Foulcalt, além dos dois autores já citados, 

também utiliza os estudos de Nietzsche em seus trabalhos.  

Pechêux, em seu projeto de AD, envolve o sujeito, a história e a língua, afinal, 

segundo Gregolin (2007), Pêcheux estudava a teria da AD ligada a prática política e, 

no mesmo instante, possuía uma metodologia para construir um método para a AD, 

ou seja, uma análise automática. Perante isso podemos perceber a forte relação que 

este autor possuía com a Linguística.  

Pêcheux traz ainda para a AD o conceito de formação discursiva, conceito 

este estudado posteriormente por Foucault, que diz o seguinte: 

 

No caso em que se puder descrever, entre um certo número de 
enunciados, semelhante sistema de dispersão, e no caso em que 
entre os objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas 
temáticas, se puder definir uma regularidade (uma ordem, 
correlações, posições e funcionamentos, transformações), diremos, 
por convenção, que se trata de uma formação discursiva - evitando, 
assim, palavras demasiado carregadas de condições e 
consequências, inadequadas, aliás, para designar semelhante 
dispersão, tais como "ciência", ou "ideologia", ou "teoria", ou 
"domínio de objetividade". (FOUCAULT, 2008, p. 43). 
 
 

 Dessa forma, para Foucault, uma formação discursiva comporta um 

determinado número de enunciados que possuem uma regularidade, que possuem 

estruturas diferentes, mas que formam um conjunto devido as escolhas temáticas, o 

posicionamento e as relações de sentido se referindo a um objeto.  
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Em se tratando de Foucault, Gregolin (2007, p. 54) diz que “é, assim, no 

interior da reflexão sobre as transformações históricas do fazer e do dizer da 

sociedade ocidental que uma teoria do discurso vai-se delineando e encontra um 

lugar central na obra de Foucault”. Nessa visão, portanto, percebemos a relação 

fortemente estabelecida de Foucault com a História e a Filosofia.   

 A AD francesa, em sua terceira fase, concebe o discurso como heterogêneo, 

compreendendo que o sujeito é influenciado por fatores socioculturais nos quais está 

inserido para produzir seu discurso. Além disso, a história também é fator 

determinante para a AD francesa, pois Foucault investigava a relação entre o 

discurso e a história, defendendo que as coisas não existiam anterior as práticas 

discursivas.  

 Vale salientar que apesar de todos esses estudos citados anteriormente, 

Nascimento (2010, p.12) diz que “A Análise do Discurso não se apresenta nessa 

época como uma teoria pronta e acabada”, afinal, após esse período, ela 

desencadearia outras concepções advindas de outros autores que ampliaram os 

estudos da AD e trouxeram novas contribuições.  

 Dentre os autores que estudaram a AD e a levaram para outras concepções e 

outras possibilidades de ser estudada, encontramos, na contemporaneidade, 

Dominique Maingueneau, autor este que servirá como principal base teórica dessa 

pesquisa. Ele, embora não rejeite a concepção atribuída a Michel Pêcheux de 

fundador da AD, reconhece que houve momentos diversos e distintos que 

contribuíram para a gênese dessa disciplina.  

 É sobre a concepção de Maingueneau acerca da Análise do Discurso que nos 

deteremos no tópico seguinte, esclarecendo os principais conceitos desse autor 

sobre a AD e discutindo sua importância nos avanços desses estudos para a AD 

contemporânea.  

 

4.2 Análise do Discurso em Dominique Maingueneau  

  

 A Análise do Discurso estudada por Dominique Maingueneau é reconhecida 

de maneira distinta. Embora não rejeite os estudos acerca do surgimento dessa 

disciplina, concebe-a de maneira diferente. Para ele, não há um momento crucial 

que culminou o surgimento da Análise do Discurso, mas sim diversos 

acontecimentos e estudos de autores diversos que contribuíram para a criação 
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dessa disciplina. Ele ainda afirma que a AD “trata-se de um espaço fervilhante e que 

não pode ser remetido a um lugar de emergência exato” (MAINGUENEAU, 2015, p. 

15). Nesse caso, ele reconhece que muitos autores tiveram papel importante na 

gênese da AD, mas que não se pode determinar um lugar e/ou momento específico 

para o seu surgimento.  

 A visão de Maingueneau sobre a criação da AD, mais especificamente sobre 

as teorias e os autores fundadores, é a de que existem diferentes momentos que 

culminaram no surgimento da AD, ele defende que houveram muitos atos, muitas 

teorias e muitos autores que, de maneiras e com estudos diferentes, contribuíram 

para a criação da disciplina. Sendo assim, ele diz que: 

 

Quanto à questão de saber se existem textos e autores fundadores 
da AD, na verdade, é apenas uma questão de saber quando 
apareceu a AD. Aqueles que, por exemplo, fizeram de Michel 
Pêcheux o fundador da AD têm uma certa concepção da AD. 
Aqueles que, como eu, pensam que houve diversos atos de 
fundação da AD têm uma outra concepção. (MAINGUENEAU, 2006, 
p. 1) 
 
 

Assim, o que o autor defende é que houveram muitos lugares, momentos e 

teorias que contribuíram para a firmação da AD como disciplina e que essa 

diversidade promoveu a fundação da AD.  

A AD é uma disciplina que ainda se remete a diversas possibilidades de 

estudos do texto, sendo que não há uma demarcação mais objetiva. Fato é que na 

concepção mainguenoniana, a AD, além de ser uma disciplina que deva ir muito 

além dos estudos do texto e do contexto, deve também possuir um ponto de 

referência, uma demarcação que a torne mais objetiva, tornando-a menos rotulada 

para qualquer estudo do texto (MAINGUENEAU, 2000). Ao demarcar um território 

mais preciso, a AD tornar-se-á menos desordenada e mais propícia a um 

fechamento, pois, embora o discurso não seja objeto de estudo exclusivo da Análise 

do Discurso, esta deve estudar o discurso sob o viés que lhe é interessante.  

Acerca do que se refere essa demarcação do território da disciplina em 

questão, Maingueneau (2000) defende que ela deva ser relacionada com a 

Linguística, mesmo que em sua natureza ela ainda mantenha relações com as 

ciências sociais. Isto é, mesmo com muitos analistas relacionando a AD com a 

sociologia, psicologia e outras disciplinas ou áreas do conhecimento, é com a 
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Linguística que a Análise de Discurso deve estar diretamente relacionada, 

mantendo-a dentro do campo das ciências da Linguagem. Maingueneau (2000, p. 4) 

diz ainda que: 

 

Lembremo-nos que os textos podem ser estudados fora das ciências 
da linguagem: muitos especialistas em literatura, política, filosofia ou 
publicidade analisam textos a seu modo, que é certamente bastante 
impressionista, mas, para eles, bem adequado aos seus objetivos. A 
análise do discurso exige mais: seus métodos dependem de um 
conhecimento científico sobre a linguagem. (MAINGUENEAU, 2000, 
p. 4) 
 
 

 Os textos são estudados pelas mais variadas áreas de conhecimento, no 

entanto cada um com um propósito diferente, utilizando-os para seus fins 

específicos. Na Análise do Discurso, porém, os métodos para analisar os discursos 

devem estar relacionados a linguagem, promovendo uma relação próxima.  

No que se refere a discussão sobre uma crise de identidade que percorre 

várias disciplinas do campo da linguagem no século XXI, Santos (2016, p. 17) 

discorre que “nas primeiras décadas do século XXI, existe uma forte crise dentro do 

quadro das disciplinas enquadradas como humanidades e estudos da linguagem, 

um enquadramento construído desde o século XIX.” Com isso, evidencia-se que há 

diversas disciplinas do campo da linguagem que possuem dificuldades para inserir 

certas pesquisas em seu campo. Sobre a AD e seus mais diversos usos, é preciso 

salientar que: 

 

Um número crescente de trabalhos que não conseguem com 
facilidade se encaixar nos compartimentos tradicionais pode ser 
levado a se apresentar sob a etiqueta de análise do discurso, a fim 
de conquistar um mínimo de autoridade, inserindo-se em um domínio 
que oferece a vantagem de se apresentar como um domínio aberto. 
(MAINGUENEAU, 2007a, p. 14).  

 
  

Existe uma quantidade de trabalhos que, por não conseguirem se inserir em 

outras disciplinas, como a sociologia, a filosofia e até a psicologia, acabam utilizando 

a AD para atribuição de credibilidade ou mesmo para conquistar legitimidade. Isso 

ocorre pelo fato dessa disciplina ainda ser um campo muito aberto, facilitando o uso 

demasiado da AD, rotulando-a.  
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 Logo, o que Maingueneau defende é que a Análise do Discurso possua um 

ponto de referência, uma marcação específica para que não venha a servir somente 

de rótulo para dar credibilidade a alguns trabalhos, provendo uma reflexão acerca 

dos corpora trabalhados pela AD e as teorias trabalhadas nessa disciplina. Para ele, 

repensar e refletir acerca da demarcação do território da AD é preponderante na 

conjuntura atual em que ela se encontra. Para tanto, segundo o referido a autor, 

 

O interesse específico da análise do discurso é apreender o discurso 
enquanto articulação entre texto e os lugares sociais. 
Consequentemente, seu objeto não é a organização textual nem a 
situação comunicativa, mas o que os articula através de um gênero 
do discurso. A noção de “lugar social” não deve ser considerada de 
um ponto de vista literal: esse “lugar” pode ser uma posição em um 
campo simbólico (político, religioso, etc).” (MAINGUENEAU, 2000, p. 
3).  

 

 Para Maingueneau, a AD deve relacionar-se intimamente com os gêneros 

discursivos, sendo que esses gêneros, possuem, de acordo com Maingueneau 

(2015), uma relação recíproca com os tipos, sendo que todo tipo de discurso possui 

vários gêneros e cada gênero pertence a um tipo. Assim, todo gênero discursivo é 

contido em um tipo, no entanto, pode mudar com o passar do tempo, adquirir novas 

características.  

A AD na concepção mainguenoniana deve atrelar-se aos gêneros, 

investigando a articulação existente entre o texto e um lugar social determinado, 

considerando não somente o texto, por si só, nem tampouco a situação de 

comunicação de forma isolada, mas sim, a ligação existente entre ambos. Sendo 

assim, a AD mantém um papel central de análise nos contextos sociais, 

concentrando-se nas posições assumidas pelos sujeitos em um campo simbólico 

distinto.  

 Pelo histórico, percebemos que a AD, assim como qualquer conhecimento 

científico, ainda é um campo muito instável, visto que há autores diversos 

trabalhando de formas distintas. O objeto que se encarrega esta disciplina, o 

discurso, é algo ainda muito instável. Afinal, o discurso é concebido de forma 

diferente pelos linguistas, sociólogos, filósofos e outros pesquisadores de diversas 

áreas que se utilizam do discurso como corpus.  

 Maingueneau evita usar algumas expressões que há muito tempo tornaram-

se comum dentro dos estudos da AD. A análise do discurso de tendências 



47 
 

francesas, por exemplo, é utilizada por ele para se referir a um tipo de Análise do 

Discurso, aquela que se vale da teoria da enunciação, que prefere os discursos 

institucionalizados, que se interessa pela subjetividade e pela heterogeneidade e 

pela tese que se vale do primado do interdiscurso (MAINGUENEAU, 2000).  

 Com efeito, Maingueneau não rejeita outras nomenclaturas atribuídas a AD 

como Análise do Discurso Francesa, Análise Crítica do Discurso, Análise do 

Discurso ânglo-saxã, ele apenas reconhece-as como pertencentes a um tipo de 

Análise do Discurso, a Análise do Discurso de tendências francesas, que se utiliza 

dos meios citados no parágrafo anterior. Sobre isso, Santos (2016, p. 18) mostra 

que: 

 

Maingueneau evita usar a expressão Análise do Discurso Francesa 
(ADF). Para ele, não existe, de forma radical, uma AD que surgiu e é 
produzida unicamente em território francês. Nessa perspectiva, a 
Análise do Discurso que se desenvolveu na França e que influencia 
pesquisas em vários países do mundo, incluindo o Brasil, é fruto da 
confluência de várias influências, línguas e nacionalidades. Entre as 
línguas e nacionalidades que influenciaram o surgimento, 
desenvolvimento e o processo de renovação da tendência francesa 
da Análise do Discurso é possível citar, por exemplo, as teorias 
produzidas em países anglo-fônicos, especialmente a Inglaterra e os 
EUA, em países da Europa (Alemanha, Suíça, Rússia, etc) e as 
influências oriundas das ex-colônias francesas na África. (SANTOS, 
2016, p. 18) 

  

 

Assim, percebemos que o referido autor, embora não rejeite e/ou negue 

outras nomenclaturas atribuídas as diferentes maneiras que se trabalham a AD, 

defende que não há uma AD produzida e utilizada somente na França, mas sim, de 

maneiras distintas, houveram influências diversas na gênese da disciplina e que, 

com isso, há, na contemporaneidade, diversos estudos e análises diferentes que se 

utilizam da AD.  

O discurso – objeto de análise da AD – é, segundo Maingueneau (2007a), 

apreendido e estudado por diversas disciplinas, sendo que cada uma analisa-o 

segundo seus próprios interesses, isso é o que o torna verdadeiramente um objeto. 

As disciplinas que utilizam o discurso como corpus possuem estreita relação 

promovendo maneiras diversas de compreender e conceber o discurso. No que se 

refere a AD em Maingueneau, ela deve ser vista como: 
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[...] um espaço de pleno direito das ciências humanas e sociais, um 
conjunto de abordagens que pretende elaborar os conceitos e os 
métodos fundados sobre as propriedades empíricas das atividades 
discursivas. Isso não quer dizer que a AD se reduz a uma disciplina 
empírica, mas ela deve se organizar tendo as pesquisas empíricas 
em vista. (MAINGUENEAU, 2006a, p. 1). 

 
 

 Deste modo, Maingueneau mostra que a Linguística do Século XIX não deve 

mais ser o elemento norteador da AD, mas das ciências humanas e sociais e, com 

isso, reconhecer as pesquisas empíricas dos discursos. A AD, assim, encontra-se no 

campo das ciências da linguagem, pois, para Maingueneau (2007a, p. 16),  “seu 

desenvolvimento implica não apenas uma extensão da linguística, mas também uma 

reconfiguração do conjunto dos saberes”. Dessa forma, ele reconhece que a AD 

deve contribuir para reelaborar os saberes, não se limitando a ser apenas uma 

extensão da linguística, mas promovendo novos conceitos em torno do discurso, 

sendo este uma unidade textual, mas que não se limita exclusivamente a isso, 

devido, principalmente, a sua heterogeneidade.  

No tocante a reelaboração de novos conceitos em torno da AD, Santos (2016) 

diz que os estudos mainguenonianos caminham para duas abordagens teóricas e 

metodológicas, sendo a primeira uma espécie de reelaboração de conceitos 

fundamentais para a AD, entre eles encontram-se: discurso, gêneros do discurso, 

corpus de análise, universo discursivo, campo discursivo, espaço discursivo, 

unidade de discurso, interdiscurso e ethos. A segunda seria, conforme Santos 

(2016), uma diversidade de estudos sobre o discurso estabelecida na conjuntura 

atual da AD, sendo que dentro dessas diversas pesquisas sobre o discurso, estão 

tanto as tradicionais análises textuais, a análise do discurso político, as análises que 

se baseiam nas três fases da AD (AD-1, AD-2 e AD-3) e os diversos corpus de 

análise, sejam eles, os discursos literários, religiosos, científico, filosófico e etc.  

 É dentro dessa diversidade acerca dos estudos do discurso que essa 

pesquisa está inserida, ela investiga o interdiscurso e o ethos no discurso da 

literatura de cordel, mais especificamente, nesse tipo de literatura que aborda a 

temática do Nordeste, visto que essa Literatura fornece inúmeras possibilidades de 

análise e apresenta, sobre a temática citada, uma enorme quantidade de corpora, 

mas que foram selecionadas minuciosamente três para esta pesquisa.  
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4.3 Interdiscurso 

 A nossa pesquisa, que se utiliza dos princípios da Análise do Discurso de 

Dominique Maingueneau, em suas análises da Literatura de Cordel com temática 

sobre o Nordeste, será aprofundada em duas categorias: interdiscurso e ethos. No 

tocante ao interdiscurso, nesse percurso teórico, trataremos a maneira como ele é 

concebido por Maingueneau. 

 O autor em questão fala que a partir do momento em que os linguistas, 

quando precisam se deter a heterogeneidade enunciativa, eles são direcionados 

para a compreensão de que há duas maneiras de identificar a presença do Outro em 

um discurso. Tais formas são: a heterogeneidade mostrada e a heterogeneidade 

constitutiva, sendo esta uma heterogeneidade que os analistas não conseguem 

identificá-la por uma abordagem stricto sensu, justamente pelo fato de que a 

heterogeneidade constitutiva não permite uma abordagem através dos aparelhos 

linguísticos, pois os enunciados não estão diretamente ligados ao texto, esse tipo de 

heterogeneidade não deixa marcas visíveis, o que, segundo Maingueneau, dá-se de 

maneira oposta na heterogeneidade mostrada, sendo que ela mostra claramente os 

discursos citados, as autocorreções, etc. (MAINGUENEAU, 2008a).  

 A partir disso, devemos compreender que Maingueneau defende a concepção 

de que é através da heterogeneidade constitutiva, ou seja, uma abordagem que não 

possui marcas visíveis dentro do próprio texto para identificar a presença do Outro, 

que se insere a hipótese do primado do interdiscurso. O discurso e o seu Outro 

estão interligados de maneira que não é possível desembaraçá-los.  

Maingueneau reconhece o Interdiscurso como o princípio central da AD, para 

ele “a identidade de um discurso se constitui e se alimenta através de outros 

discursos; falar é sempre falar com, contra ou por meio de outros discursos, outras 

vozes.” (MAINGUENEAU, 2000, p.5). Isto significa que numa pesquisa em AD é 

necessário pensar a partir da categoria interdiscurso.  

Com isso, reconhecemos também que todo e qualquer discurso utiliza-se de 

outro(s) para construir enunciados constituídos de sentido, nenhum discurso é 

totalmente novo, pois o discurso relaciona-se com outros, assim “a sua relação com 

outros, ou seja, do “intradiscurso” com o “interdiscurso”, não podem ser dissociadas”. 

(MAINGUENEAU, 2000, p. 5). Dessa forma, há uma relação entre um discurso e 

outro, um discurso sempre se utiliza de outros discursos já ditos, há uma relação do 



50 
 

texto com outros textos e com ele mesmo. E isso não pode ser desarticulado. O 

discurso não existe sem a presença do interdiscurso, pois todo discurso utiliza-se de 

outros enunciados, vindo de lugares distintos, ditos por outros sujeitos em outras 

situações de comunicação.  

Além disso, Maingueneau defende a afirmação do primado do interdiscurso 

sobre o discurso, ou seja, o interdiscurso é anterior ao discurso, é a partir da 

interdiscursividade que o discurso é construído, pois, conforme Mussalim (2009, p. 

62), Maingueneau deixa claro o seguinte: 

 

[...] em termos de gênese, o interdiscurso precede o discurso, do que 
decorre que a unidade de análise pertinente não é o discurso, mas 
as relações interdiscursivas que se dão num espaço de trocas entre 
vários discursos de um mesmo campo. (MUSSALIM, 2009, p. 62) 

  

 

 As relações existentes entre os discursos são fatores determinantes para a 

construção de sentido de um discurso, tendo em vista essa teoria, podemos 

compreender que as análises devem ser interdiscursivas e não discursivas. A 

interdiscursividade ocorre com discursos que se relacionam dentro de um mesmo 

campo.   

 Nesse viés, quanto ao discurso na concepção mainguenoniana, ele afirma 

que “o discurso só adquire sentido no interior de um interdiscurso. Para interpretar o 

menor enunciado, é necessário relacioná-lo, conscientemente ou não, a todos os 

tipos de outros enunciados sobre os quais ele se apoia de múltiplas maneiras”. 

(MAINGUENEAU, 2015, p. 28). Um enunciado, para ser compreendido, precisa ser 

relacionado a outros. Para ele, o interdiscurso não se encontra fechado, mas sim, 

carregado de possibilidades de trocas, de mudanças. Assim, a partir do contato de 

um discurso com outro é que o interdiscurso se torna flexível, passível de mudança 

e transformação, sendo, então, algo móvel e não uma estrutura fechada.  

 Segundo Santos (2016, p. 35), Maingueneau apresenta a seguinte 

concepção: “o interdiscurso é a negação da divisão clássica entre tipos diferentes de 

discursos e, ao mesmo tempo, a aceitação que dentro do mesmo espaço discursivo 

coexistem discursos complementares, diferentes e até mesmo antagônicos.” 

 Assim, não seria tão fácil diferenciar um discurso do outro, mas eles estão 

interligados, dentro de um mesmo espaço existindo simultaneamente. No entanto, 

eles, embora em muitas vezes se completem, podem ser diferentes ou contrários, 
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mas, vale ressaltar, sempre manterão uma relação. Maingueneau renega que 

existam tipos de discurso, mas sim, a coexistência deles, uma interdiscursividade. 

Por exemplo, na Literatura de Cordel, objeto presente nessa pesquisa, há 

interdiscursividade entre o discurso do “senso comum” sobre o Nordeste e o 

discurso dos nordestinos sobre o Nordeste. Sobre isso, Maingueneau (1997, p. 119-

120) diz que: 

 

[...] sustentar que o espaço pertinente para as regras é da ordem 
interdiscursiva consiste em propor ao analista o interdiscurso como 
objeto, e fazê-lo, apreender, de imediato, não uma formação 
discursiva, mas a interação entre as formações discursivas. Isso 
implica que a identidade discursiva está construída na relação com o 
Outro. Não se distinguirá, pois, duas partes em um “espaço 
discursivo”, a saber as formações discursivas, por um lado, e suas 
relações, por outro, mas entender-se-á que todos os elementos são 
retirados da interdiscursividade. Mesmo na ausência de qualquer 
marca de heterogeneidade mostrada, toda unidade de sentido, 
qualquer que seja seu tipo, pode estar inscrita em uma relação 
essencial com uma outra, aquela do ou dos discursos em relação 
aos quais o discurso de que ela deriva define sua identidade. 
(MAINGUENEAU, 1997, p. 119-120) 

 
 

O sentido é construído através da interdiscursividade, mesmo esta não sendo 

mostrada. É necessário que o analista do discurso compreenda a relação de sentido 

construída entre os mais diversos posicionamentos discursivos3, compreendendo 

que a identidade do discurso é construída assim, a partir da relação interdiscursiva. 

Segundo Maingueneau, a identidade dos discursos é construída através nas 

relações entre um discurso e seu Outro, através das outras “vozes”, os outros 

dizeres que perpassam dentro de um discurso. Sendo que não é possível separar a 

relação que uma formação discursiva possui com outra. Os discursos, ao se 

cruzarem, constroem, mesmo sem ser de forma clara e definível, a identidade de um 

discurso.  

                                                           
3 Entenda-se posicionamentos discursivos como a possibilidade que o sujeito discursivo possui para 
“colocar-se em uma posição enunciativa de neutralidade quanto à opinião que exprime, “posição que 
o levará a apagar, em seu modo de argumentação, qualquer traço de julgamento e de avaliação 
pessoal, seja para explicitar as causa de um fato, seja para demonstrar uma tese”; (2) colocar-se em 
uma posição de engajamento, “o que conduzirá o sujeito, contrariamente ao caso precedente, a optar 
(de maneira mais ou menos consciente) por uma tomada de posição na escolha dos argumentos ou 
na escolha das palavras, ou por uma modalização avaliativa associada a seu discurso”, o que 
produzirá um discurso de convicção destinado a ser partilhado pelo interlocutor; (3) colocar-se numa 
posição de distanciamento que o levará a tomar a atitude fria do especialista o levará a tomar a 
atitude fria do especialista que analisa sem paixão, como faria um expert. (CHARAUDEAU; 
MAINGUENEAU, 2014, p. 143). 
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 Segundo Possenti (2003, p. 263), “[...] Maingueneau apresenta uma noção de 

interdiscurso menos pomposa, porém mais operacional e mais produtiva”, ou seja, 

uma maneira mais didática de tratar sobre o interdiscurso. Assim, Maingueneau 

define o interdiscurso a partir de uma divisão em três partes, sendo elas: universo 

discursivo, campo discursivo e espaço discursivo. A partir dessa divisão ele pode 

conceituar o interdiscurso de maneira mais objetiva e, consequentemente, menos 

vaga.  

 No tocante ao Universo discursivo, podemos compreendê-lo como uma 

totalidade de formações discursivas que interagem dentro de uma mesma 

circunstância. Seria, de fato, conforme Maingueneau (2008a, p. 33), compreendido 

como “o conjunto de formações discursivas de todos os tipos que interagem numa 

conjuntura dada. Esse universo discursivo representa necessariamente um conjunto 

finito, mesmo que ele não possa ser apreendido em sua globalidade”. Este universo 

discursivo seria o lugar em que circulam os mais variados discursos, que comportam 

inúmeras formações discursivas diversas que se relacionam entre si e que não 

podem ser tomadas em sua totalidade. Essas relações entre as mais variadas 

formações discursivas dentro de uma mesma conjuntura comprova a 

heterogeneidade do discurso.  

 Esse Universo discursivo, segundo Maingueneau (2008a), não tem muita 

importância para os analistas do discurso, de certa maneira, ele serve apenas para 

delimitar os “campos discursivos” uma espécie de elemento que compõe diversos 

campos de naturezas distintas. O universo discursivo recorta os campos discursivos, 

delimitando-os. 

 Em se tratando de campo discursivo – considerados como recortes do 

universo discursivo – Maingueneau define da seguinte maneira “um conjunto de 

formações discursivas que se encontram em relação de concorrência, em sentido 

amplo, e se delimitam, pois, por uma posição enunciativa em uma dada região”. 

(MAINGUENEAU, 1997, p. 116). O campo discursivo possui um conjunto de 

formações discursivas que se relacionam entre si, seja por possuírem sentidos 

parecidos, seja por se relacionarem a um mesmo objeto, seja por partirem de uma 

mesma estrutura social.  

Na perspectiva mainguenoniana, o fato de que o campo discursivo é uma 

divisão do universo discursivo, não proporciona para que ele seja uma estrutura 

fechada e imutável.  
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Conforme Santos (2016, p. 36) “se um campo discursivo é tomado como zona 

determinada dentro do universo discursivo, não significa que essa zona esteja 

fechada em si mesma, constituindo-se como uma ilha isolada de outras esferas do 

discurso.” Um discurso, mesmo que pertencente a um determinado campo 

discursivo, sofre constante influência de outros campos, de outros lugares 

socioculturais, mesmo que não seja perceptível através de recursos linguísticos, pois 

o primado do interdiscurso é, na visão mainguenoniana, apreendido através de uma 

heterogeneidade constitutiva.  

Com isso, devemos considerar que “é no interior de um campo discursivo que 

se constitui um discurso [...] O que não significa, entretanto, que um discurso se 

constitua da mesma forma com todos os discursos desse campo”. (MAINGUENEAU, 

2008a, p. 34). Devido a heterogeneidade dos discursos, eles serão, 

consequentemente, constituídos de maneiras distintas dentro de um mesmo campo. 

Afinal, o campo discursivo comporta inúmeras formações discursivas oriundas de 

lugares diferentes.  

A partir disso, Maingueneau passou a dividir o campo discursivo em espaços 

dicursivos, isto é, uma delimitação do campo discursivo, uma divisão. Segundo 

Maingueneau (1997, p. 117), 

 

O "espaço discursivo", enfim, delimita um subconjunto do campo 
discursivo, ligando pelo menos duas formações discursivas que, 
supõe-se, mantem relações privilegiadas, cruciais para a 
compreensão dos discursos considerados. Este é, pois, definido a 
partir de uma decisão do analista, em função de seus objetivos de 
pesquisa. Não é por simples comodidade que determinados 
subconjuntos são recortados (porque seria difícil apreender um 
campo discursivo em sua totalidade), mas também e sobretudo 
porque uma formação discursiva dada não se opõe de forma 
semelhante a todas as outras que partilham seu campo: certas 
oposições são fundamentais, outras não desempenham diretamente 
um papel essencial na constituição e preservação da formação 
discursiva considerada. (MAINGUENEAU, 1997, p. 117) 

 
 
O espaço discursivo é um subconjunto do campo discursivo que possui, no 

mínimo, duas formações discursivas que se relacionam, seja por semelhança ou por 

contrariedade. Em um mesmo discurso, o sujeito encontra elementos que pertencem 

a diferentes campos, nestes, encontram diversos espaços discursivos que possuem 

enunciados advindos de formações discursivas distintas. Assim, essa 
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interdiscursividade, ou seja, as palavras, os enunciados do Outro que aparecem no 

texto, estão inseridos em um espaço discursivo, e este, é definido, não de forma 

aleatória, não é uma divisão qualquer ou casual, mas sim, a partir daquilo que o 

analista tem como objetivo analisar. Deste modo, Santos (2016) afirma que:  

 

O recorte de um espaço discursivo exige mais do que a identificação, 
em determinada unidade discursiva, de quais relações 
interdiscursivas são construídas por elas. A identificação da 
heterogeneidade constitutiva de uma unidade discursiva, ou seja, dos 
atravessamentos interdiscursivos que estão no cerne de sua 
composição, exige que, indo além da superfície do discurso, o nível 
mais elementar captado pelo sujeito, seja possível avançar no 
fundamento semântico da unidade discursiva, a fim de encontrar a 
base de sentidos que une o conjunto dos enunciados. (SANTOS, 
2016, p. 37) 
 

 

 É na tentativa de captar os sentidos presentes na interdiscursividade que o 

analista do discurso precisa ir além do que está visível no discurso, identificando a 

heterogeneidade constitutiva que se dá a partir de elementos exteriores ao discurso, 

aquilo que é relevante para identificar e que não pertence ao essencialmente 

linguístico. Possenti (2003, p. 264) aborda sobre o Outro no espaço discursivo, 

dizendo que: 

O Outro não deve ser pensado como uma espécie de “envelope” do 
discurso nem um conjunto de citações. No espaço discursivo, o 
Outro não é nem um fragmento localizável, uma citação, nem uma 
entidade exterior; nem é necessário que seja localizável por alguma 
ruptura visível da compacidade do discurso. Ele se encontra na raiz 
de um Mesmo sempre já descentrado em relação a si próprio, que 
não é em momento algum passível de ser considerado sob a figura 
de uma plenitude autônoma. O Outro é o que faz sistematicamente 
falta a um discurso, é aquela parte de sentido que foi necessário que 
o discurso sacrificasse para constituir sua identidade. (POSSENTI, 
2003, p. 264) 
 

 

 Isso significa que não há um “fechamento” do que se refere ao outro no 

discurso. Ele está localizado no interdiscurso, de forma explícita ou não, 

corroborando para a construção do sentido. Assim, o Outro se faz presente.  

  Essa concepção manguenoniana que compreende o interdiscurso a partir da 

tríade: universo discursivo, campo discursivo e espaço discursivo, é, de fato, uma 

maneira mais objetiva de entender que o interdiscurso é quem constitui um discurso, 

que a heterogeneidade constitutiva é uma realidade quando se trata de discurso e 
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que, um mesmo discurso, possui relações diretas com outros discursos, com dizeres 

que perpassam desde uma instância mais geral que comporta todas as formações 

discursivas, adentra num lugar mais delimitado – campo discursivo – que pode ser 

de origens diversas (filosófica, política, etc) e que se encontra dentro de uma 

delimitação ainda menor – o espaço discursivo – e que lá encontram-se ao menos 

duas formações discursivas que se relacionam, mas que não são constituídas de 

forma única.  

 Exemplificando tudo isso, em nossa pesquisa, temos o gênero Literatura de 

cordel enquanto o universo discursivo, já os discursos dentro desse gênero que 

tratam do Nordeste seriam nosso campo discursivo e, enquanto espaço discursivo, 

teríamos o cordel de Patativa do Assaré – Cante lá que eu canto cá; o cordel de 

Leandro Gomes de Barros – Suspiros de um Sertanejo; e o cordel de Manoel Luiz 

dos Santos – Almanaque do Nordeste Brasileiro. Assim, nesses espaços 

discursivos, iremos encontrar o discurso do Outro, outras vozes, formações 

discursivas diferentes que se relacionam construindo sentido.  

 Um discurso não possui autonomia, ele é influenciado por outros discursos, 

essa interdiscursividade é, de fato, recorrente em todo e qualquer discurso. Para 

Maingueneau (2008a),  

 

Reconhecer esse primado do interdiscurso, é incitar a construir um 
sistema no qual a definição da rede semântica que circunscreve a 
especificidade de um discurso coincide com a definição das relações 
desse discurso com seu outro. (MAINGUENEAU, 2008a, p. 35) 
 

  

Além das relações interdiscursivas na Literatura de Cordel com temática 

sobre o Nordeste, iremos investigar também uma outra categoria da Análise do 

Discurso Mainguenoniana: o ethos, as imagens de si que o enunciador constrói em 

seu discurso.  

 

4.4 Cenas da Enunciação 

  

 Uma categoria trabalhada por Maingueneau que também é necessária ser 

abordada nesta pesquisa chama-se Cenas da Enunciação. Segundo o autor, “um 

texto não é um conjunto de signos inertes, mas o rastro deixado por um discurso em 
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que a fala é encenada”. (MAINGUENEAU, 2004, p. 85). Assim, o autor diz que um 

texto não é construído através de signos imóveis, mas sim através de uma cena que 

o enunciador constrói para enunciar suas ideias. É a relação entre um texto e as 

várias formas de enunciá-lo.  

 A cena da enunciação promove a interação de três cenas: cena englobante, 

cena genérica e cenografia. Sendo que, conforme Maingueneau (2015), a primeira é 

o tipo de discurso, seja ele, político, religioso, literário, etc.; a segunda, pode ser 

considerada como um gênero discursivo (artigo, carta, propaganda, poesia...) e a 

terceira corresponde ao quadro pelo qual o enunciador se confronta, um cenário 

construído pela própria enunciação. Já a cenografia proporciona ao enunciador 

outras possibilidades de sentidos diferentes. De acordo com Maingueneau (2015): 

 
A noção de cenografia se apoia na ideia de que o enunciador, por 
meio da enunciação, organiza a situação a partir da qual pretende 
enunciar. Todo discurso, por seu próprio desenvolvimento, pretende, 
de fato, suscitar a adesão dos destinatários instaurando a cenografia 
que o legitima. (MAINGUENEAU, 2015, p. 123) 
 
 

 Sendo assim, é necessário adentramos mais profundamente nessa noção de 

cena enunciativa para compreendermos melhor cada uma das cenas que a compõe, 

visto que elas serão necessárias para analisarmos nosso corpus.  

  

4.4.1 Cena englobante e cena genérica 

 

 Conforme já dissemos anteriormente, a cena englobante corresponde ao tipo 

de discurso. Dessa forma, precisamos ser capazes de identificar o tipo de discurso a 

que um texto pertence. “Quando recebemos um folheto na rua, devemos determinar 

a que título ele nos interpela, se ele é resultante do discurso político, publicitário, 

religioso...” (MAINGUENEAU, 2015, p. 118-119). Isto é, precisamos identificar 

inicialmente o tipo de discurso que o texto pertence, para que possamos também 

perceber sua intenção comunicativa, seu papel social, sua finalidade e o que quer 

mostrar ao coenunciador.  

 Na cena englobante, o enunciador se incorpora a ela, internaliza o papel 

discursivo exigido dentro da cena, pois, “uma cena englobante política, por exemplo, 

implica uma relação entre um ‘cidadão’ dirigindo-se a ‘cidadãos’ sobre temas de 
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interesses coletivos.” (MAINGUENEAU, 2015, p. 119). Isso comprova que o 

enunciador deve internalizar o seu papel na cena para legitimar seus enunciados.  

 Além disso, um texto pode, ao mesmo tempo, participar de duas cenas 

englobantes. Nosso corpus por exemplo, por mais que pertença ao discurso literário, 

pode, a partir de certos enunciados, fazer parte também do discurso político, pois 

traz enunciados que se relacionam com esse tipo de discurso.  

 No entanto, apenas identificar o tipo de discurso não será suficiente para 

compreender a cena enunciativa. Afinal, 

 
Dizer que a cena de enunciação de um enunciado político é a cena 
englobante política, ou que a cena de um enunciado filosófico é a 
cena englobante filosófica etc. é insuficiente: um coenunciador não 
está tratando com o político ou com o filosófico em geral, mas sim, 
com gêneros dos discursos particulares. (MAINGUENEAU, 2004, p. 
86) 
 
 

Com isso, ao saber que apenas examinarmos a cena englobante não é 

suficiente, torna-se necessário que aprofundemos a nossa discussão até os gêneros 

do discurso – a cena genérica. Visto que ela, como diz (Maingueneau, 2015) é mais 

palpável aos para os usuários do discurso, sendo ela mais imediata. Maingueneau 

(2015) diz que as cenas genéricas são normas que implicam expectativas, sendo 

associadas assim:  

 

 Uma ou mais finalidades: supõe-se que os locutores sejam 
capazes de atribuir uma (ou várias) finalidade(s) à atividade da qual 
participam, para poder regular suas estratégias de produção e de 
interpretação dos enunciados. [...] Os gêneros instituídos têm certa 
autonomia em relação as representações daqueles que as 
mobilizam. São instituições que, como tais, lhe preexistem e se 
mantém para além deles. 

 Papéis para os parceiros: em um gênero de discurso, a fala vai de 
um papel a outro. A cada um desses papéis são atribuídos direitos e 
deveres, bem como competências específicas. Há papéis 
“estatutários” (professor, presidente, comerciante...) associados a 
certos comportamentos discursivos e a certos papéis propriamente 
“verbais” (interrogador, narrador...) e a certas atitudes durante a 
enunciação (entusiasmo, calma, benevolência...).  

 Um lugar apropriado para o seu sucesso: pode se tratar de um 
lugar fisicamente descritível (uma escola, um tribunal, uma sala de 
banquete...), mas para a Web, para emissões de rádio e de TV, para 
textos escritos, trata-se de espaços de outro tipo. Há gêneros cujos 
lugares são impostos (os cartórios e as igrejas para os casamentos, 
os tribunais para os julgamentos...) e outros que não impõe nada 
parecido (uma cerimônia de despedida para que se aposenta e uma 
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reunião eleitoral não estão necessariamente associadas a um lugar). 
Mas a escolha do lugar nunca é indiferente, sobretudo para os 
discursos com forte carga simbólica: os candidatos de uma eleição 
importante escolhem cuidadosamente o lugar no qual vão anunciar 
sua candidatura. 

 Um modo de inscrição na temporalidade, que atua em diversos 
eixos: a periodicidade ou singularidade das enunciações, sua 
duração previsível, sua continuidade, seu prazo de validade.  

 Um suporte: um “texto” não é um conteúdo que tomaria 
emprestado de maneira contingente algum suporte (a oralidade do 
face a face, as ondas do rádio, o livro em papel, uma tabuleta de 
argila...) ele é indissociável de seu modo de existência material, tanto 
que ele próprio condiciona sua forma de transporte e, eventualmente, 
de arquivamento. 

 Uma composição: dominar um gênero de discurso é ter uma 
consciência mais ou menos clara de suas partes e de seu modo de 
encadeamento. Alguns gêneros, como a dissertação literária, o jornal 
televisado ou as decisões da justiça seguem um plano de texto 
rígido, [...]. Mas para muitos outros, trata-se somente de uma espécie 
de “caderno de encargos” [...] que pode manifestar por meio de uma 
grande diversidade de planos de texto.  

 Um uso específico de recursos linguísticos: todo locutor tem à 
disposição um repertório mais ou menos extenso de variedades 
linguísticas (quer se trate de escolher entre diversas línguas ou 
dialetos, ou entre diversos registros no interior da mesma língua) e 
cada gênero de discurso impõe, tacitamente ou não, restrições a 
matéria. Os gêneros administrativos ou os manuais escolares 
excluem o nível da língua familiar, os gêneros produzidos nas 
ciências “duras” recorrem maciçamente ao inglês etc. Esse é o 
campo privilegiado para a sociolinguística. (MAINGUENEAU, 2015, 
p. 120-122) 

 

 

Sendo assim, o que Maingueneau diz com relação as associações de cada 

gênero discursivos são que eles podem possuir mais de uma finalidade, sendo que 

cada enunciador pode, a partir de suas intenções, atribuir aos discursos objetivos 

diversos para poder controlar seus subterfúgios com relação a produção de seus 

enunciados. Além disso, outra associação feita da cena genérica é que os gêneros 

discursivos podem assumir papéis distintos, ora de um estatutário, ora somente 

verbal e, ainda, possui também atitudes diferentes durante a enunciação: euforia, 

calma, alegria, tristeza e etc.  

O referido autor mostra também lugares apropriados para cada gênero, sendo 

que há lugares que são uma imposição e outros são de escolha aleatória. Há 

também o modo de cada gênero ser escrito de acordo com a temporalidade, 

favorecendo a durabilidade, até que ponto o discurso se propaga e onde termina. O 

gênero discursivo também é um suporte, afinal, um texto não é constituído sem um 



59 
 

suporte, seja no livro escrito, através da TV, numa conversa entre amigos, um 

discurso de um político aos eleitores, ele se equilibra em um suporte, seja ele físico 

ou não.  

As associações dos gêneros do discurso também ocorrem por uma 

composição, ou seja, cada texto é composto de uma forma, um artigo ou uma 

dissertação, por exemplo, seguem uma estrutura, uma ordem determinada, já 

outros, como um bilhete, podem ser constituídos de uma diversidade estrutural bem 

maior.  

Por fim, os gêneros também se associam ao uso específico de recursos 

linguísticos, pois todo locutor possui uma quantidade bem vasta de recursos 

linguísticos, no entanto, cada gênero possui suas restrições ao uso desses recursos, 

uns mais formais, outros menos.  

 

4.4.2 Cenografia 

 No tocante à cena da enunciação e posteriormente as alusões realizadas 

nesse trabalho sobre cena englobante e cena genérica, faz-se necessário 

abordarmos sobre a cenografia. Esta, conforme apontada no tópico anterior, 

corresponde ao quadro pelo qual o enunciador se confronta, o contexto que envolve 

a enunciação e que, ou mesmo tempo, a confirma e atribui sentido.  

Sendo assim, Charaudeau e Maingueneau (2014, p. 95) abordam essa 

questão dizendo que “a cena da fala não pode, portanto, ser concebida como um 

simples quadro, uma decoração, como se o discurso sobreviesse no interior de m 

espaço já construído e independente desse discurso. Ela é constitutiva dele”. Isto é, 

a cenografia que envolve a enunciação é construída na própria enunciação, ela não 

vem pré-construída nem muito menos imóvel. Afinal, ainda sobre isso, Maingueneau 

(2010) diz que a cenografia: 

 

É construída pelo próprio texto. Não se trata simplesmente de uma 
moldura, de uma decoração, como se o discurso aparecesse no 
interior de um espaço já construído e independente dele, mas da 
enunciação que, por seu próprio desdobramento, institui a cena de 
enunciação que a legitima. (MAINGUENEAU, 2010, p. 206) 
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 Isso mostra que a cenografia, além de ser construída no ato da enunciação, 

através do discurso do locutor, a partir de suas intenções, é, também, a própria cena 

criada pelo autor que legitima seu discurso, por exemplo, no corpus analisado e, 

mais especificamente, no discurso de Patativa do Assaré, ao criar a cena de 

enunciação que possui um tipo de discurso literário, que passa pela literatura de 

cordel e que constrói diversas cenografias (lugar de riquezas naturais – fauna e flora 

– que possui características peculiares de clima e tempo e etc.) promove, além da 

própria cenografia, a legitimação do seu discurso, ou seja, cria a cena ao mesmo 

tempo que atribui verdade ao que está sendo dito, pois a cenografia condiz com os 

objetivos do locutor.  

 Além do exposto, todo discurso exige um enunciador e um coenunciador, o 

texto é dirigido por alguém e para alguém e assim, “um discurso implica um 

enunciador e um coenunciador, um lugar e um momento da enunciação que valida a 

própria instância que permite sua existência.” (MAINGUENEAU, 2008c, p. 51). Além 

de exigir um locutor e um ouvinte, o discurso possui um lugar da enunciação, uma 

formação discursiva que preexiste e que influencia o dizer.   

 Como o discurso implica um enunciador e um coenunciador, o primeiro tenta 

atender as expectativas do segundo. Por isso, tem a liberdade de criar sua 

cenografia, é através da maneira que ele enuncia que pretende atender as 

expectativas criadas pelo público, através da construção dessa cenografia. Além 

disso, Maingueneau (2015, p. 123) relata que  

 

Uma cenografia só se desenvolve plenamente se o locutor puder 
controlar seu desenvolvimento. Nesse sentido, as cenografias mais 
destacadas e as mais estáveis são as enunciações monologais, nas 
quais o locutor pode dominar o conjunto do processo. Em uma 
interação oral, é difícil, para os participantes, impor a mesma 
cenografia ao longo de toda a interação: eles são obrigados a reagir 
imediatamente a situações imprevisíveis suscitadas pelos 
interlocutores e, então, a modificar continuamente, a encenação de 
sua palavra. (MAINGUENEAU, 2015, p. 123) 
 

 

 Em uma interação oral, é difícil que uma cenografia ocorra de forma 

semelhante entre os participantes, visto que, cada um deles, reagirá diferente a 

medida em que for confrontado, desafiado, questionado..., sendo assim, é natural 

que essa encenação se modifique em meio a uma interação oral, seja ela uma 

conversa entre pai e filho, uma discussão em um relacionamento, um diálogo entre 
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amigos, etc. Isso ocorre também na literatura de cordel – gênero do nosso corpus – 

visto que o enunciador fala de vários temas e, em muitos momentos, é obrigado a 

mudar de cena, trazer outras ideias dentro do mesmo discurso.  

 Ainda sobre a cenografia, Maingueneau (2015) traz duas modalidades de 

cenografia: endógena e exógena, sendo a primeira uma cenografia que não 

necessita importar uma outra cena genérica e a segunda que é resultante da 

importação de uma outra cena genérica.  

 A cenografia se faz através da relação entre alguém que enuncia – o 

enunciador -  e alguém que recebe a enunciação – o coenunciador. Além, é claro, de 

que a cenografia é construída pela enunciação ao mesmo tempo que a legitima, 

sendo construída pelo enunciador em um determinado momento histórico dentro de 

um lugar social determinado. Assim, “a cenografia é a fonte do discurso e aquilo que 

ele engendra” (MAINGUENEAU, 2004, p. 87.) 

 Portanto, através do seu discurso, o enunciador constrói sua cenografia na 

busca de atender as expectativas do coenunciador, legitimando seu discurso a partir 

da cena e revelando seus objetivos a serem alcançados.  

 

4.5 Ethos  

 O ethos têm ganhado muita importância para os estudos contemporâneos da 

Análise do Discurso, principalmente nos estudos de Dominique Maingueneau, que 

ampliou o conceito da antiga retórica sobre o ethos, o qual era concebido, de acordo 

com Roland Barthes apud Amossy (2014), centrando-se na figura do orador 

tentando mostrar o seu caráter para persuadir o auditório. 

 O ethos, na concepção mainguenoniana, refere-se a imagem que o 

enunciador constrói em seu discurso, seja este oral ou escrito.  No ato da 

enunciação, o locutor constrói imagens de si para convencer o auditório. 

Maingueneau amplia o conceito de ethos da tradição retórica, trazendo-o para a 

Análise do Discurso. Visto que, outrora, na retórica antiga, ele era trabalhado 

vinculado de maneira mais direta a Argumentação e aos discursos orais.  

 Os estudos de Maingueneau a respeito do ethos se especializam, mais 

especificamente, em textos que se distanciam dos recursos argumentativos, para ele 

“além da persuasão por argumentos, a noção de ethos permite, de fato, refletir sobre 

o processo mais geral da adesão de sujeitos a uma certa posição discursiva” 
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(MAINGUENEAU, 2014, p. 69). O autor reconhece que o sujeito assume um 

posicionamento em seu discurso, criando imagens que signifiquem aquilo que o 

enunciador quer demonstrar no seu dizer, assumindo uma posição. Além disso, 

Maingueneau defende que o ethos é uma construção existente também nos textos 

escritos. 

 Há um crescente interesse por essa categoria, no que se refere aos trabalhos 

na área do discurso, esse interesse, dar-se, segundo Maingueneau (2008b, p. 11), 

devido ao fato de que “o ethos está ligado a uma evolução das condições do 

exercício da palavra publicamente proferida, particularmente com a pressão das 

mídias audiovisuais e da publicidade.”  

 No entanto, Maingueneau (2014) revela que aderiu a concepção de ethos por 

duas razões especiais, a primeira se refere a ligação da noção de ethos com a 

reflexividade enunciativa e a segunda corresponde a relação existente entre o corpo 

do sujeito enunciador e o seu discurso. O autor reconhece que ethos é construído no 

ato da enunciação e que o corpo do sujeito e o seu dizer mantém estreita relação, 

ou seja, se apoiam para que possam construir imagens de si no seu discurso.  

 O ethos mainguenoniano difere-se em alguns aspectos daquele conceituado 

na retórica de Aristóteles, sendo que ela mostrava que o ethos “É [...] ao caráter 

moral que o discurso deve, eu diria, quase todo seu poder de persuasão”. 

(AMOSSY, 2014, p. 10). Isto é, a noção do ethos aristotélico era atribuí-lo que ao 

poder de persuasão, que tentava garantir o sucesso do discurso.  

 Em se tratando de Maingueneau, é preciso reconhecer que o ethos é uma 

noção discursiva, é no momento da enunciação que o enunciador constrói imagens 

de si, ou seja, “por meio da enunciação, revela-se o caráter do enunciador” 

(MAINGUENEAU, 2004, p. 98). Esse caráter é mostrado ao auditório no intuito de 

mostrar as imagens do enunciador e não importa se é verdadeiro ou não.  

 Segundo Amossy (2014a, p. 16), “o enunciador deve se conferir, e conferir a 

seu destinatário, certo status para legitimar o seu dizer: ele se outorga no discurso 

uma posição institucional e marca sua relação com um saber”. Nesse caso, o 

enunciador possui um saber legitimado, ou seja, ele fala através de uma instituição, 

mostrando legitimidade no seu discurso. Um juiz ao proferir um discurso sobre leis, 

por exemplo, mostra ao seu auditório uma posição institucional, alguém que possui 

autoridade ao proferir um discurso por possuir “por trás” uma instituição que lhe 

atribuiu legitimidade e veracidade. 
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O ethos carrega consigo uma cena de enunciação, Amossy (2014a) nos 

mostra que  

 

[...] a noção de ethos se desenvolveu de forma articula à cena de 
enunciação. Se cada tipo de discurso comporta uma distribuição 
preestabelecida de papéis, o locutor pode escolher mais ou menos 
livremente sua cenografia. No discurso político, por exemplo, o 
candidato de um partido pode falar a seus eleitores como homem do 
povo, como homem, experiente, como tecnocrata etc. É nesse 
contexto que a noção de ethos adquire, para Maingueneau, toda sua 
importância. (AMOSSY, 2014a, p. 16) 
 
 

 O enunciador pode escolher, no momento da enunciação, a sua cenografia. 

Esta é desenvolvida da forma que o enunciador preferir. A cenografia corresponde a 

uma divisão da cena da enunciação. Segundo Maingueneau (2014), 

 
A cena da enunciação integra de fato três cenas, que proponho 
chamar de ‘cena englobante’, cena genérica’ e ‘cenografia’. A cena 
englobante corresponde ao tipo de discurso; ela confere ao discurso 
seu estatuto pragmático: literário, religioso, filosófico... A cena 
genérica é a do contrato associado a um gênero, a uma “instituição 
discursiva”: o editorial, o sermão, o guia turístico, a visita médica... 
Quanto a cenografia, ela não é imposta pelo gênero, ela é construída 
pelo próprio texto: um sermão pode ser anunciado por meio de uma 
cenografia professoral, profética etc. (MAINGUENEAU, 2014, p. 75) 

 
 

 Dessa forma, a construção do ethos pressupões uma cenografia, isto é, uma 

maneira particular do enunciador de proferir o seu discurso, o enunciador, 

considerando o que alcançar do auditório, escolhe a maneira pela qual quer se 

mostrar ao público.  

 A cenografia desenvolve-se diferentemente em cada gênero discursivo. 

Segundo Maingueneau (2014), ela deve legitimar o discurso e, ao mesmo tempo, o 

discurso a legitima, pois, os sentidos construídos pelo discurso irão legitimar o ethos 

e a cenografia e estes irão fazer inversamente o mesmo processo.  

As imagens de si construídas no discurso, partem do pressuposto daquilo que 

o enunciador que mostrar através do seu dizer. Além disso, é necessário 

compreender que uma das características cruciais do ethos mainguenoniano é que o 

público pode construir imagens antes mesmo que o enunciador venha a proferir o 

seu discurso, através de estereótipos, ou de imagens pré-construídas. Assim, “[...] 

não se pode ignorar que o público constrói também representações do ethos do 
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enunciador antes mesmo que ele fale” (MAINGUENEAU, 2008, p. 15). Através de 

marcas não-verbais, de estereótipos, da vestimenta e de várias “pistas” exteriores ao 

discurso, o público, antes mesmo do ato de enunciação, pode, de uma forma ou de 

outra, construir imagens do enunciador.  

Essas imagens construídas previamente ao discurso, conforme Amossy 

(2014b), estão relacionadas a modelos construídos culturalmente pela sociedade, ou 

seja, aos estereótipos. Vale reconhecer que 

 

A estereotipagem, lembremos, é a operação que consiste em pensar 
o real por meio de uma representação cultural preexistente, um 
esquema coletivo cristalizado. Assim, a comunidade avalia e percebe 
o indivíduo segundo um modelo pré-construído da categoria por ela 
difundida e no interior da qual ela o classifica. (AMOSSY, 2014b, 
125-126) 
 
 

 Dessa forma, os estereótipos são representações culturais, ideias concebidas 

pela sociedade de maneira que se encontra estagnada e, a partir disso, é possível 

que o auditório, antes mesmo do ato enunciativo, construa imagens do enunciador, 

pois, há ideias preconcebidas, enraizadas, cristalizadas que circulam em diversos 

contextos sociais.  

 A concepção mainguenoniana sobre o ethos também compreende o fato de 

que o ethos que é proferido não corresponde, necessariamente, aquilo que é 

mostrado, ou seja, o ethos visto pelo interlocutor pode ser diferente do que o 

enunciador mostrou em no ato da enunciação. Sendo assim,  

 

Um ethos de um discurso resulta da interação de diversos fatores: 
ethos pré-discursivo, ethos discursivo (ethos mostrado), mas também 
fragmentos do texto nos quais o enunciador evoca sua própria 
enunciação (ethos dito) – diretamente (é um amigo que lhes fala”) ou 
indiretamente, por meio de metáforas ou de alusões a outras cenas 
da fala, por exemplo. A distinção entre ethos dito e mostrado se 
inscreve nos extremos de uma linha contínua, uma vez que é 
impossível definir uma fronteira nítida entre o “dito” sugerido e o 
puramente “mostrado” pela enunciação. O ethos efetivo, construído 
por tal ou qual destinatário, resulta da interação dessas diversas 
instâncias. (MAINGUENEAU, 2008b, p. 18-19). 
 
 

 Maingueneau afirma que o ethos dito e mostrado estão em uma mesma 

vertente e que ambos não são facilmente dissociados. Todo texto, oral ou escrito, 

produz uma vocalidade que cria uma infinidade de tons, seja através da própria fala 
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que é novamente evocada pelo enunciador, seja por metáforas. O ethos constrói-se 

a partir da enunciação que, por instâncias diferentes, é construído no e pelo 

discurso.  

 A multiplicidade de tons produzida no ato da enunciação está relacionada a 

um fiador, de acordo com Maingueneau (2010), esse fiador é uma espécie de 

instância subjetiva, que corresponde a um corpo e uma voz que estão associados, 

ou seja, um corpo enunciante que é determinado sócio historicamente e que o 

auditório constrói a partir da sustentação em estereótipos e convenções sociais que 

são avaliadas de forma positiva ou negativa. Dessa forma, Maingueneau (2004, p. 

99), afirma que: 

 

O universo de sentido propiciado pelo discurso impõe-se tanto pelo 
ethos como pelas “ideias” que transmite, na realidade, essas ideias 
se apresentam por intermédio de uma maneira de dizer que remete a 
uma maneira de ser, à participação imaginária em uma experiência 
vivida. O texto não se destina a ser contemplado, configurando-se 
como enunciação dirigida a um co-enunciador que é preciso 
mobilizar, fazê-lo aderir “fisicamente” a um determinado universo de 
sentido. O poder de persuasão de um discurso consiste em parte em 
levar o leitor a se identificar com a movimentação de um corpo 
investido de valores socialmente especificados. A qualidade do ethos 
remete, com efeito, à imagem desse “fiador” que, por meio da fala, 
confere a si próprio uma identidade compatível com o mundo que ele 
deverá construir em seu enunciado. Paradoxo constitutivo: é por 
meio de seu próprio enunciado que o fiador deve legitimar sua 
maneira de dizer. (MAINGUENEAU, 2004, p. 99). 

  

 

 O fiador incorpora-se ao discurso através das convenções socioculturais que 

ele constrói no próprio enunciado. Ele se apropria do discurso, tomando-o para si, 

legitimando e sendo legitimado pelo seu dizer. Dessa maneira, o sentido construído 

no discurso dá-se devido ao ethos e através do modo como o discurso é enunciado. 

Assim, o auditório é induzido a se identificar com o discurso através do ethos que 

possui valores socialmente construídos e esse ethos vai se relacionar diretamente 

ao fiador.  

 A incorporação é uma maneira que o enunciador busca para construir 

representações de si, essa incorporação, conforme Maingueneau (2014, p. 72-73), 

pode atuar em três registros: 
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 A enunciação do texto confere uma corporalidade ao fiador, ela 
lhe dá um corpo. 

 O coenunciador incorpora, assimila um conjunto de esquemas que 
correspondem à maneira específica de relacionar-se com o 
mundo habitando seu próprio corpo. 

 Essas duas primeiras incorporações permitem a constituição de 
um corpo, da comunidade imaginária dos que aderem a um 
mesmo discurso. (MAINGUENEAU, 2014, p. 72-73) 
 
 

 As imagens construídas são assim consolidadas através de estereótipos, em 

convenções socialmente construídas. Dessa forma, o auditório, seja através de um 

discurso oral ou escrito, constroem imagens do enunciador a partir do seu discurso, 

e, além disso, podem retificá-las, retrabalha-las, a partir da incorporação do fiador.  

 O ethos é construído a partir da enunciação, ele não é exterior a fala do 

enunciador, as imagens de si são construídas através do discurso e isso não pode 

ser dissociado. “O ethos é uma noção discursiva, ele se constrói através do 

discurso, não é uma imagem do locutor exterior a sua fala.” (MAINGUENEAU, 

2008b, p. 17). O ethos não pode ser apreendido fora do discurso, é através dos 

enunciados que o público constrói as imagens do enunciador, e o ethos, ainda, 

conforme Maingueneau (2008b), acaba por ser socialmente avaliado, pois é um 

processo que influencia o outro a adesão ao seu discurso e possui uma relação 

sociodiscursiva.  

 O ethos promove uma relação de identidade entre o discurso e o auditório. 

Dessa forma, as imagens criadas são “avaliadas” pelo auditório, reconhecidas. O 

enunciador, através do ethos, se incorpora em uma identidade – verdadeira ou não – 

e o público se veste de outra identidade.  

 De acordo com Santos (2016), Maingueneau mostra que o ethos é uma 

maneira de impor o sentido desejado de um discurso a uma comunidade discursiva. 

Com isso, é a partir do ethos que o discurso se aproxima dessa comunidade 

discursiva construindo imagens que são construídas sócio-historicamentes. O ethos 

é, de fato, uma ferramenta de adesão para o sentido desejado que o enunciador 

quer atingir em seu discurso, uma maneira de atribuir legitimidade. 

Assim, tratar dessa categoria no discurso do Cordel acerca do Nordeste 

contribuirá para os estudos contemporâneos da Análise do Discurso. Visto que nele 

iremos analisar a construção desse ethos a partir de diversos indícios textuais e 

sóciohistóricos. 
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O ethos, por ser uma noção discursiva, será analisado e detalhadamente 

identificado no discurso do cordel. De maneira que seja possível compreender como 

se dá sua construção, partindo do texto escrito nos cordéis analisados neste 

trabalho.  
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5 ANÁLISE DO CORPUS 

 

5.1. Cante lá que eu canto cá: uma análise interdiscursiva 

 O poema Cante lá, que eu canto cá que se faz presente na obra Cante lá, que 

eu canto cá: filosofia de um trovador nordestino, é uma poesia escrita na década de 

1970 pelo poeta popular e cordelista Patativa do Assaré, um dos mais importantes 

escritores de Literatura de Cordel do Brasil e patrono de uma das cadeiras da 

Academia Brasileira de Literatura de Cordel.  

 Com isso, o cordel em questão é considerado um clássico da Literatura de 

Cordel e, com isso, fortalece o nosso estudo e outros que venham a se utilizar dessa 

manifestação poética como corpus de análise. Visto isso, vale salientar que 

analisaremos nesse tópico a interdiscursividade presente nesse poema, mostrando 

como o interdiscurso se faz presente e reconhecendo-o segundo o pensamento de 

Dominique Maingueneau.  

 Na concepção mainguenoniana, o interdiscurso divide-se em uma tríade, a 

saber: universo discursivo, campo discursivo e espaço discursivo. Maingueneau 

(2008a) conceitua o universo discursivo como uma instância maior que comporta 

diversos campos discursivos, sendo que essa instância, embora finita, não pode ser 

apreendida em sua totalidade, ela serve exclusivamente para se estudar os campos 

discursivos. Maingueneau (1997, p. 116) afirma sobre o universo discursivo que 

“Quando uma tal noção é utilizada, é essencialmente para aí recortar os "campos 

discursivos””. 

 Em nossa pesquisa, compreendemos o universo discursivo como o universo 

literário, sendo este um universo finito, que comporta inúmeros campos discursivos 

que se relacionam entre si.  

 Em se tratando do campo discursivo, Maingueneau (1997, p. 116-117) 

compreende-o como um “como um conjunto de formações discursivas que se 

encontram em relação de concorrência, em sentido amplo, e se delimitam, pois, por 

uma posição enunciativa em uma dada região. Um campo discursivo comporta 

formações discursivas diferentes que possuem uma relação entre elas, seja porque 

se assemelham ou porque se opõem. 
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Assim, o que Maingueneau (2008a) mostra é que um campo discursivo pode 

conter discursos que possui uma mesma função social, mas que divergem no modo 

pelo qual eles são compostos ou discursivizados.  

 No caso da nossa pesquisa, o cordel assume o papel do campo discursivo 

sendo que este comporta instâncias ainda menores que Maingueneau (1997) chama 

de espaço discursivo – subconjunto de formações discursivas que possui, ao menos, 

duas formações discursivas distintas que são determinantes para a análise do 

discurso selecionado e esse procedimento é determinado pelo analista a partir 

daquilo que ele considera relevante de acordo com suas intenções. Em nosso caso, 

o espaço discursivo aparece como o discurso do cordel analisado. Este possui 

formações discursiva distintas que se delimitam e relacionam-se entre si.  

 Em se tratando do cordel escolhido para a análise interdiscursiva deste 

tópico, é possível percebermos a presença do interdiscurso, ou seja, discursos 

outrora utilizados e que são trazidos de volta de um outro momento da história e/ou 

de outro espaço sociocultural. Sendo assim, observemos a cenografia a seguir: 

 
Poeta, cantô de rua,  
Que na cidade nasceu,  
Cante a cidade que é sua,  
Que eu canto o sertão que é meu.  
Se aí você teve estudo,  
Aqui, Deus me ensinou tudo,  
Sem de livro precisá  
Por favô, não mêxa aqui,  
Que eu também não mexo aí,  
Cante lá, que eu canto cá. (ASSARÉ, 2012, p. 25) 
 
 

 O enunciador constrói sua cenografia a partir da identidade com seu lugar de 

origem, abordando sobre a diferença entre o seu sertão e a cidade do poeta para 

quem ele dirige o seu discurso, mencionando também a interferência divina na vida 

do sujeito. 

Dessa forma, podemos perceber que o discurso do enunciador com relação a 

ajuda de Deus para com o homem sertanejo, através dos enunciados “Se aí você 

teve estudo, aqui, Deus me ensinou tudo”, além de mostrar um discurso baseado na 

fé popular que acredita nos ensinamentos divinos e que a sabedoria é um dom de 

Deus revela ainda que o enunciador se utiliza também de um interdiscurso clássico, 

pois, esse discurso que mostra uma proximidade com Deus, uma relação próxima 
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entre a divindade e o homem já é visto nos poemas clássicos de Homero, como em 

a odisseia, por exemplo, em que a deusa Atena está próximo a Ulisses durante toda 

a sua jornada de volta para Ítaca, ela está sempre ajudando-o, oferecendo-lhe meios 

para que ele consiga retornar a sua terra, além de dar-lhe força e sabedoria, visto 

que ela é, na mitologia grega, a deusa da sabedoria.  

Assim, na cenografia em questão, Deus dá a sabedoria ao enunciador, o 

conhecimento necessário para ser um cantador, revelando uma proximidade com 

Deus. De maneira semelhante ocorreu na Odisseia quando Atena está sempre ao 

lado de Ulisses, ajudando a retornar a Ítaca, mostrando uma vida próxima de um 

sujeito e a divindade. 

Portanto, esse discurso é trazido de volta, retomado, pois, na literatura de 

Homero, aproximadamente do século XVIII a.c., esse discurso que mostra a relação 

próxima do sujeito com sua fé, com seu(s) Deus(es), contribuindo para a melhoria de 

vida do sujeito já é utilizado, sendo, agora, trazido de volta, adquirindo um outro 

sentido.  

Além disso, de acordo com Maingueneau (2007) alguns textos são 

verdadeiros monumentos que se destinam a uma exegese infinita, como os textos 

de Homero e Proust para a Literatura, por exemplo. Segundo o autor, há essa ideia 

da releitura dos clássicos, sendo que esses clássicos  

Portanto, a interdiscursividade, nesse caso, ocorre através de um discurso 

dito anteriormente, que é retomado, constrói sentido e se relaciona intimamente com 

o seu Outro, compactuando o a teoria de Maingueneau (2008a) que mostra que o 

interdiscurso está relacionando o Mesmo do discurso e o seu Outro, ou seja, o 

discurso do poeta se relaciona com o discurso utilizado por Homero na literatura 

clássica da mitologia grega, porém, com um sentido diferente.  

 Numa outra cenografia é possível notar que a interdiscursividade ocorre a 

partir de um discurso que advém de um campo político-social, que mostra a 

diferença social entre o sertão e a cidade, mostrando as diferenças e como estas 

influenciam para a construção da poesia do enunciador. Na cenografia abaixo 

veremos essas afirmações: 

 
Você é muito ditoso,  
Sabe lê, sabe escrevê,  
Pois vá cantando o seu gozo,  
Que eu canto meu padecê.  
Inquanto a felicidade  
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Você canta na cidade,  
Cá no sertão eu infrento  
A fome, a dô e a misera.  
Pra sê poeta divera,  
Precisa tê sofrimento. (ASSARÉ, 2012, p. 26) 
 
 

A cenografia acima é formada a partir de indícios que revelam uma 

desigualdade entre o sertão e a cidade. O enunciador se utiliza das condições 

sociais da região Nordeste para construir sua cenografia. 

Sendo assim, podemos reconhecer o discurso sobre a desigualdade social 

através dos versos “Inquanto a felicidade/ Você canta na cidade,/ Cá no sertão eu 

infrento/ A fome, a dô e a misera.”, que mostram a diferença social entre o sertão e a 

cidade, pois o poeta descreve que o poeta urbano é feliz por cantar na cidade, 

enquanto o ele – poeta do campo – sofre com a fome, a seca, a miséria, problemas 

historicamente conhecidos do sertão nordestino que assolam a sociedade que lá 

reside. No entanto, ao mesmo tempo que traz em seu discurso esse sofrimento do 

sujeito do sertão, o enunciador também exalta o poeta do sertão, mostrando que 

esse sofrimento o ajuda a ser poeta.  

Esse discurso é trazido de volta, pois os argumentos usados de que o 

sofrimento também ajuda o nordestino sertanejo já era utilizado na literatura do início 

do século XX na obra Os Sertões de Euclides da Cunha, conforme podemos 

perceber a seguir:  

 
O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo 
exaustivo dos mestiços do litoral. A sua aparência, entretanto, no 
primeiro lance de vista, revela o contrário(...). É desgracioso, 
desengonçado, torto. Hércules-Quasimodo (...) é o homem 
permanentemente fatigado (...) Entretanto, toda essa aparência de 
cansaço ilude (...) No revés o homem transfigura-se . (...) e da figura 
vulgar do tabaréu canhestro reponta, inesperadamente, o aspecto 
dominador de um titã acobreado e potente, num desdobramento 
surpreendente de força e agilidade extraordinárias. (CUNHA, 1973, 
p. 179-180) 
 

 

 Notamos nesse trecho da obra Os Sertões que, assim como na cenografia 

analisada do poema de Patativa, as dificuldades enfrentadas pelo sertanejo 

nordestino também tornam-se contribuem para atributos positivos do sujeito, no caso 

da Obra de Euclides da Cunha, as dificuldades de homem cansado e sofrido tornam 

o sujeito mais forte e ágil, favorecendo a compreensão de eu as dificuldades ajudam 
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o sertanejo na vida e no dia a dia. Enquanto isso, no poema de patativa, o 

sofrimento do sertanejo o ajuda a ser poeta, pois através do sofrimento ele 

consegue falar melhor sobre o sertão.  

 Assim, encontramos aqui uma interdiscursividade que se dá a partir do 

discurso de que o sofrimento e as dificuldades enfrentadas pelo sujeito que vive no 

sertão nordestino pode contribuir para a melhoria da vida do sertanejo, servindo de 

incentivo, força e inspiração poética.  

 Portanto, esse interdiscurso, que aqui encontramos, contribui para a 

construção da identidade do discurso de Patativa. Afinal, conforme Maingueneau 

(2000), é partir da relação entre diferentes discursos que a identidade de um 

discurso se constitui, pois, um discurso está constantemente se alimentando de 

outros para construir sentido e não se pode separar isso.   

 Em uma outra cenografia, podemos notar que o discurso sobre as 

desigualdades socioeconômicas traz consigo a presença do interdiscurso religioso, 

mostrando a relação religiosa que o sujeito enunciador possui.  

 

Sua rima, inda que seja  
Bordada de prata e de ôro,  
Para a gente sertaneja  
É perdido este tesôro.  
Com o seu verso bem feito,  
Não canta o sertão dereito,  
Porque você não conhece  
Nossa vida aperreada.  
E a dô só é bem cantada,  
Cantada por quem padece.  
 
Só canta o sertão dereito,  
Com tudo quanto ele tem,  
Quem sempre correu estreito,  
Sem proteção de ninguém,  
Coberto de precisão  
Suportando a privação  
Com paciença de Jó,  
Puxando o cabo da inxada,  
Na quebrada e na chapada,  
Moiadinho de suó. (ASSARÉ, 2012, p. 26 – 27) 
 
 

 A cenografia aqui é construída a partir do discurso sobre as dificuldades 

socioeconômicas do sertão nordestino, sendo que o enunciador utiliza mais uma vez 

o discurso sobre o sofrimento do sujeito habitante da região Nordeste, mas, dessa 
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vez, relacionando-o com a relação estreita que o sertanejo normalmente possui com 

a religiosidade.  

O discurso sobre as dificuldades socioeconômicas do sertão nordestino e o 

sofrimento do sertanejo é novamente demonstrado nos seguintes versos: porque 

você não conhece/ nossa vida aperreada./ e a dô só é bem cantada./ cantada por 

quem padece. Esse “padecimento” na vida do sertanejo nordestino é um discurso 

que circula socialmente por quem mora no referido lugar, esses dizeres remetem 

todas as mazelas sociais que os nordestinos enfrentam (dificuldades de trabalho, de 

melhores condições de vida, o sofrimento causado pela seca, pela desigualdade 

social...), essas dificuldades enfrentadas por quem vive no sertão nordestino são 

discursivizadas no decorrer do tempo, pelos habitantes nordestinos, assim como por 

algumas obras literárias, como Vidas Secas de Graciliano Ramos, que retrata a 

miséria, a seca e a fome no sertão nordestino. Assim, a interdiscursividade ocorre no 

momento em que o poeta traz de volta um discurso já dito, retomado para construir 

um novo sentido, mas carregado de historicidade.  

 Dessa forma, comprova-se que o discurso não é um acontecimento isolado, 

construído sem interferência externa, mas sim carregado de influências históricas, 

sociais e culturais, de discursos ditos anteriormente por outros sujeitos que viviam 

dentro de outros contextos sociais, mas que mesmo sendo, de certa forma, 

adaptado, esses discursos voltam ao presente e são reestruturados, 

contextualizados a outras situações e construindo outros sentidos, pois, de acordo 

com Maingueneau (2008a), o discurso compõe um espaço de trocas e não uma 

entidade fechada em si mesma.  

 A interdiscursividade ocorre também através do uso do discurso religioso, 

mais especificamente nos versos suportando a privação/ com paciença de Jó. 

Nesses enunciados, reconhecemos a presença do discurso advindo de uma 

formação religiosa, pois a expressão “paciência de Jó”, é fundamentada na história 

bíblica da personagem Jó, presente no antigo testamento, que suportou com 

paciência todas as atribulações. Na história bíblica, Jó sofre bastante, perde toda a 

sua riqueza, sua família e sua saúde, mas se mantém paciente e temente a Deus, 

demonstrando que o cristão deve ser sempre paciente e aceitar as provações 

divinas, assim, quando o poeta traz a expressão “paciência de Jó” se remete a um 

discurso que advém da religiosidade que enxerga em Jó um exemplo de paciência e 

fé, que suporta as dificuldades enfrentadas, assim como o enunciador mostra que o 
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sertanejo enfrenta e suporta as dificuldades da região em que mora. Dessa forma, a 

interpretação bíblica sobre a história de Jó, colocando-o como um exemplo de 

paciência e de sujeito forte, temente a Deus e que suporta todas as dificuldades é 

retomada pelo enunciador para mostrar a paciência do sertanejo nordestino que 

suporta as privações – seca, pobreza, fome –, com paciência e fé em dias melhores, 

em concordância com a história bíblica do personagem em questão.  

 Visto isso, percebemos que há nesse recorte a presença da 

interdiscursividade, pois há em um mesmo espaço discursivo temos discursos 

advindos da obra de Graciliano Ramos que tratava da miséria, da fome e do 

padecimento do sertanejo, assim como o interdiscurso que vem de uma formação 

discursiva religiosa, baseada no discurso bíblico. Com isso, podemos reconhecer 

que há em um mesmo espaço discursivo, conforme Maingueneau (1997, p. 117), a 

presença de “pelo menos duas formações discursivas que, supõe-se, mantém 

relações privilegiadas, cruciais para a compreensão dos discursos considerados. 

O interdiscurso se faz presente também em outra parte do poema, notaremos 

a seguir a interdiscursividade, mais uma vez, no cordel de Patativa, na seguinte 

cenografia: 

Mas porém, eu não invejo  
O grande tesôro seu,  
Os livro do seu colejo,  
Onde você aprendeu.  
Pra gente aqui sê poeta  
E fazê rima compreta,  
Não precisa professô;  
Basta vê no mês de maio,  
Um poema em cada gaio  
E um verso em cada fulô.  
 
[...]Canto as fulô e os abróio  
Com todas coisa daqui:  
Pra toda parte que eu óio  
Vejo um verso se bulí.  
Se as vêz andando no vale  
Atrás de curá meus male  
Quero repará pra serra  
Assim que eu óio pra cima,  
Vejo um divule de rima  
Caindo inriba da terra. 
 
Mas tudo é rima rastêra  
De fruita de jatobá,  
De fôia de gamelêra  
E fulô de trapiá,   
De canto de passarinho  
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E da poêra do caminho,  
Quando a ventania vem,  
Pois você já tá ciente:  
Nossa vida é deferente  
E nosso verso também. (ASSARÉ, 2012, p. 27) 

 

 Notamos que essa cenografia é formada, inicialmente, a partir da menção a 

um problema social outrora recorrente no sertão nordestino: de que várias crianças 

não frequentavam as escolas, pois precisavam trabalhar e ajudar no sustento da 

família. Além disso, vemos também, que o quadro cênico mostra as belezas naturais 

e as características geográficas do sertão. 

 Os enunciados “Um poema em cada gaio / E um verso em cada fulô. / 

[...]Canto as fulô e os abróio / [...] / [...]De fruita de jatobá, / De fôia de gamelêra / E 

fulô de trapiá, / De canto de passarinho / E da poêra do caminho, / Quando a 

ventania vem,” mostram uma valorização e contemplação das características 

naturais do Nordeste, exaltando essas características e afirmando que elas são 

preponderantes para que o poeta possa produzir seus versos. O enunciador se 

utiliza do discurso sobre a natureza e a utiliza como cenário para construir o sentido 

desejado, mostrando que o poeta é inspirado por essas características. Sendo 

assim, é possível nos remetermos a poemas épicos que também se utilizavam 

dessa contemplação e exaltação do lugar, na Odisseia de Homero, por exemplo, há 

esse discurso que valoriza as características geográficas do lugar e exalta a 

natureza, conforme o trecho a seguir: 

 

Luxuriante floresta se estende por fora da gruta, com numerosos 
amieiros e choupos e odoros ciprestes, onde seus ninhos as aves 
constroem, de extensos remígios, como corujas, falcões e assim 
gralhas de língua comprida, dessas do mar, que se aprazem nas 
lides da pesca marinha. De crescimento admirável, a vinha os 
pimpolhos estende da gruta côncava em torno, a vergar com o peso 
dos cachos. Agua mui clara promana de quatro nascentes vizinhas, 
que juntas surdem, mas abrem caminhos por partes diversas. Prados 
macios em torno se viam, com aipo e violeta, cheios de viço. Até um 
deus imortal que ali viesse, por certo se admiraria com tal 
espetáculo, na alma folgando. (HOMERO, 2001, p.61) 
 

 

 Há uma interdiscursividade entre a Odisseia – poema clássico de Homero 

datado, aproximadamente, do século XVIII a. c. – ao utilizar a natureza para criar um 

cenário favorável para a construção de sentido do discurso, exaltando as belezas 

naturais e as condições geográficas dos lugares. No caso do nosso corpus, mais 
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especificamente dessa cenografia acima, exalta o sertão nordestino, as belezas que 

ele contém e que favorece a criação poética do enunciador. Na Odisseia, ocorre a 

valorização da gruta de Calipso, mencionando que até um ser imortal – tratando-se 

da mitologia grega seria um deus – ficaria deslumbrado com tamanha beleza.  

 Considerando esses dizeres anteriores, é possível afirmarmos que o 

enunciador tenta persuadir o coenunciador de que ele não pode poematizar o 

sertão, pois não o conhece e, principalmente, não contempla as belezas da natureza 

nordestina, não convive no sertão para assim falar sobre ele. Visto isso, conforme 

diz Maingueneau (2014, p. 74), “o texto não é para ser contemplado, ele é 

enunciação voltada para um enunciador que é necessário mobilizar para fazê-lo 

aderir “fisicamente” a um certo universo de sentido”. Isto é, a o enunciador enuncia 

para fazer o poeta da cidade aderir ao pensamento de que ele deve cantar apenas 

sobre a cidade, pois o sertão só é cantado por quem o conhece, algo que o poeta da 

cidade não possui.  

 

5.2 A minha rima faz parte das obras da criação: uma análise sobre o ethos 

 Considerando que o ethos, segundo Maingueneau (2004), corresponde não 

somente aos discursos orais, mais sobretudo aos escritos, sendo que estes 

possuem, embora não explicitamente, um tom que atribui autoridade ao que é 

enunciado, poderemos, então, analisar de que maneira as imagens de si são 

construídas no discurso do cordel de Patativa do Assaré.  

 Podemos notar, na cenografia a seguir, que o ethos é construído a partir de 

índices que constroem a imagem do sertanejo nordestino como homem trabalhador, 

sofredor, pobre, que luta e conhece o sertão a partir de sua própria experiência de 

vida. 

 

Pra gente cantá o sertão,  
Precisa nele morá,  
Tê armoço de fejão  
E a janta de mucunzá,  
Vivê pobre, sem dinhêro,  
Socado dentro do mato,  
De apragata currelepe,  
Pisando inriba do estrepe,  
Brocando a unha-de-gato. (ASSARÉ, 2012, p. 26) 
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A partir da enunciação que aparece nos seguintes versos: Pra gente cantá o 

sertão,/ precisa nele morá, percebe-se que o enunciador ao falar, apresenta um 

ethos de um cantador sertanejo que é identificado com a região que mora. Além 

disso, no enunciado vivê pobre, sem dinheiro / socado dentro do mato, o enunciador 

se mostra como um sujeito pobre e que enfrenta dificuldades, mas que apesar disso 

também apresenta um ethos de um sujeito trabalhador. 

Sendo assim, além de mostrar que o cantador deve conhecer o sertão para 

poder cantá-lo, que é necessário viver no lugar para ter o conhecimento, de fato, do 

lugar e, o enunciador revela um ethos da região Nordeste que se constrói com 

imagens de uma região sofrida, pobre, que possui sujeitos que muito trabalham para 

sobreviver e que esse trabalho é uma labuta específica, isto é, um trabalho de muito 

esforço físico, com poucas condições econômicas e cheio de dificuldades, pois o 

Nordeste, mais especificamente o sertão, como é mostrado como uma região que 

exige muito esforço dos cidadãos e, devido à pouca condição econômica da mesma, 

faz com que seus habitantes, em sua maioria, trabalhem usando muita força física e 

trabalho braçal.  

 Com isso, o ethos construído mostra um sertão nordestino fortemente ligado 

aos estereótipos, historicamente discursivizados, de lugar sofrido e pobre e, 

consequentemente, com o enunciador revelando essas imagens de pobre e 

trabalhador também para si, além da identificação como cantador. Dessa maneira, 

essas imagens estão ligadas a um conhecimento prévio, ou seja, é possível que as 

imagens sejam construídas pelo auditório antes mesmo do discurso do enunciador, 

pois essas características da região Nordeste e de seus habitantes são conhecidas 

historicamente. Assim, conforme corrobora Maingueneau (2008b), é possível que o 

público construa representações do ethos antes mesmo do ato da enunciação, visto 

que isso ocorre, principalmente, a partir dos estereótipos.  

 Dessa forma, o conhecimento histórico que o público possui das imagens da 

região Nordeste, sobretudo do sertão, de que é um lugar seco, pobre e sofrido, 

ocorre, antes mesmo do discurso do enunciador, e este ethos prévio se confirma no 

ato da enunciação.  

 A construção do ethos da região Nordeste se dá também sob outros vieses, 

pois o enunciador também mostra que é habitante da região e possui identidade 

com o lugar, como podemos perceber no recorte a seguir:  
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Amigo, não tenha quêxa,  
Veja que eu tenho razão  
Em lhe dizê que não mêxa  
Nas coisa do meu sertão.  
Pois, se não sabe o colega  
De quá manêra se pega  
Num ferro pra trabaiá,  
Por favô, não mêxa aqui,  
Que eu também não mêxo aí,  
Cante lá que eu canto cá. (ASSARÉ, 2012, p. 27) 
 

  

 Na cenografia acima, percebemos, através do uso do pronome em primeira 

pessoa “meu”, que o ethos se constrói a partir da relação do Nordestino com o lugar 

em que reside. Com isso, o enunciador se coloca como uma “voz” do sertão 

Nordestino, ou seja, se assume como um sujeito sertanejo atribuindo identidade ao 

seu discurso. 

A partir disso, o enunciador atribui legitimidade ao que é dito, o ethos do 

Nordeste é construído a partir de indícios pessoais do enunciador que demonstra 

conhecimento acerca da região devido ser morador dela e assim, reconhece as 

características dessa região, trazendo para si a imagem de nordestino conhecedor 

da sua terra de origem. 

Segundo Amossy (2014), o enunciador deve possuir um certo status que 

legitime o que está sendo dito, pois assim, ele confere a si próprio uma posição 

institucional, ou seja, ele indica a seu conhecimento sobre o que está sendo 

enunciado. Nesse caso, ele estabelece a relação com um saber a respeito do sertão 

nordestino tomando por base o conhecimento que adquiriu da região a partir de suas 

próprias experiências de vida, pois, por ser sertanejo e nordestino, conhece as 

peculiaridades da região e tem um saber relacionado com ela.   

Dentre as construções de distintos ethés, notaremos também que no discurso 

de Patativa, é possível encontrarmos um ethos de um sujeito sem estudo, mas que, 

mesmo assim consegue cantar o seu sertão. Podemos comprovar isso na 

cenografia abaixo: 

 
Repare que a minha vida  
É deferente da sua.  
A sua rima pulida  
Nasceu no salão da rua.  
Já eu sou bem deferente,  
Meu verso é como a simente  
Que nasce inriba do chão;  
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Não tenho estudo nem arte,  
A minha rima faz parte  
Das obra da criação.  
 
Mas porém, eu não invejo  
O grande tesôro seu,  
Os livro do seu colejo,  
Onde você aprendeu.  
Pra gente aqui sê poeta  
E fazê rima compreta,  
Não precisa professô;  
Basta vê no mês de maio,  
Um poema em cada gaio  
E um verso em cada fulô. (ASSARÉ, 2012, p. 27) 

  
 

É possível percebermos aqui, mais especificamente nos enunciados que 

dizem não tenho estudo nem arte,/ a minha rima faz parte/ das obras da criação, / 

[...] pra gente aqui sê poeta/ e fazê rima compreta,/ não precisa professô;/ notamos 

que o enunciador constrói imagens de um sujeito sem estudo, que não frequentou 

escola e pouco teve acesso aos livros didáticos, mas que isso não o impediu de 

produzir sua rima a partir das belezas do sertão, da identidade que o sujeito possui 

acerca do lugar em que vive, construindo assim um ethos de um sujeito sem estudo, 

mas dotado de um grande conhecimento empírico e que este é o principal fator que 

contribui para a criação dos seus poemas.  

Em consequência disso, o enunciador apresenta imagens de um sertão 

nordestino que através da sua natureza, “ensina” o sujeito poeta, produzindo uma 

compensação pelo pouco ou nenhum conhecimento acadêmico que o enunciador 

possui, construindo assim um ethos de uma região que propicia o conhecimento 

empírico do sujeito a partir das suas características da natureza, conforme 

percebemos nos seguintes enunciados: basta vê no mês de maio,/ um poema em 

cada gaio/ e um verso em cada fulô.   

Percebemos nesse trecho que o enunciador constrói imagens de um 

Nordeste com muitas belezas naturais, como um lugar que comporta diversas 

possibilidades para a criação poética e, além disso, mostra também imagens de uma 

região em que, embora contenha muitos problemas sociais como a educação, por 

exemplo, se sobressai através dos conhecimentos de mundo e as experiências de 

vida de cada sujeito.  

Sendo assim, o ethos do enunciador e do Nordeste são aqui construídos a 

partir de indícios da própria enunciação, construindo a ideia de que apesar dos 
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problemas, o nordestino apresenta imagens de superação e de conhecimento que o 

fez tornar-se poeta e que o Nordeste revela imagens de lugar rico em belezas 

naturais, apesar das dificuldades enfrentadas.  

Visto isso, de acordo com Maingueneau (2008b), o ethos é um processo 

discursivo, ele se constrói no ato da enunciação, e não pode ser apreendido fora 

dela. Assim, quando vemos o discurso de Patativa que mostra a problemática social 

a respeito da educação na região Nordeste (ausência do sujeito na escola e o pouco 

acesso aos livros) e que, apesar disso, o nordestino se fortalece e cria outras formas 

de poematizar o sertão, percebemos que esse ethos é construído no discurso, foi 

através da enunciação que a imagem de região, embora sofrida, mas que possui 

cidadãos com superação, que foi possível identificarmos a construção desse ethos e 

que este não é um fenômeno exterior a fala do enunciador, mas sim, presente, 

implicitamente, no discurso.  

O ethos é construído também de outras maneiras no discurso do poeta 

Patativa do Assaré, ele, através da idolatria que demonstra, em seu discurso, ter do 

sertão, constrói imagens de um sertão rico em belezas naturais, conforme recorte 

abaixo: 

 

Canto as fulô e os abróio  
Com todas coisa daqui:  
Pra toda parte que eu óio  
Vejo um verso se bulí.  
Se as vêz andando no vale  
Atrás de curá meus male  
Quero repará pra serra  
Assim que eu óio pra cima,  
Vejo um divule de rima  
Caindo inriba da terra.  
 
Mas tudo é rima rastêra  
De fruita de jatobá,  
De fôia de gamelêra  
E fulô de trapiá,  
De canto de passarinho  
E da poêra do caminho,  
Quando a ventania vem,  
Pois você já tá ciente:  
Nossa vida é deferente  
E nosso verso também. (ASSARÉ, 2012, p. 28) 

  

 Nessa cenografia, podemos reconhecer, no trecho canto as fulô e os abróio/ 

com todas coisa daqui:/ pra toda parte que eu óio/ cejo um verso se bulí., que o 
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ethos é, inicialmente, construído a partir da valorização das belezas naturais da 

região Nordeste, mais especificamente da flora, pois, ao mostrar que canta as 

belezas do sertão, e que ao mesmo instante, essas belezas se transformam em 

versos, como uma personificação da natureza em poesia, o enunciador revela 

imagens de uma região rica e repleta de belezas naturais.  Então, o ethos do 

Nordeste é baseado na valorização das belezas do sertão, sobretudo da flora.  

 Mais adiante, ainda na mesma cenografia, notamos que a construção do 

ethos se faz levando em consideração as características geográficas do sertão 

nordestino, sobretudo nos versos de canto de passarinho/ e da poêra do caminho,/ 

quando a ventania vem. Notamos que a valorização das “coisas do sertão” continua 

sendo o ponto forte para a construção de imagens de um sertão bonito, rico em 

belezas naturais e que essas características contribuem para inspirar o poeta na 

criação dos seus versos, ou seja, há, nos trechos citados, a construção de um ethos 

de um sertão cheio de riquezas naturais e, ao mesmo tempo, revela-se o ethos do 

enunciador mostrando que ele é um poeta que é inspirado pela natureza e geografia 

do sertão.   

 Assim, o discurso do enunciador valoriza os aspectos naturais da região, a 

flora, a fauna e a geografia e as características marcantes da natureza do sertão 

nordestino. Com isso, percebemos que a construção do ethos deu-se no intuito de 

convencer o auditório sobre as diferenças do sertão e da cidade e que estas são 

fatores determinantes na criação das poesias dos dois poetas falados no discurso (o 

poeta do sertão e o da cidade), visto isso, o enunciador, ao construir imagens de um 

sertão com inúmeras belezas naturais e ao enunciar que nossa vida é deferente/ e 

nosso verso também, o enunciador induz, através do discurso, convencer o 

coenunciador de que ele não possui essas riquezas que o sertão tem para poder 

citá-lo em seus poemas. Assim, percebemos que o discurso é direcionado ao 

coenunciador no intuito de fazê-lo concordar com o enunciador e sujeitar-se a ele 

indo ao encontro do que diz Maingueneau (2014, p. 73), quando aponta que “o texto 

não é para ser contemplado, ele é enunciação voltada para um coenunciador que é 

necessário mobilizar para fazê-lo aderir “fisicamente” a um certo universo de sentido. 

 Portanto, ao se utilizar das riquezas da flora e da fauna nordestina, o 

enunciador mobiliza o coenunciador na intenção de que o mesmo possa aderir ao 

seu discurso, promovendo a ideia de que no sertão tem essas riquezas e na cidade 

não, sendo assim, o poeta da cidade, não pode falar do sertão, pois na cidade não 
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há tais características assim, consequentemente, ele não pode vivenciar 

experiências no sertão para conhecê-lo.  

 

5.3 Almanaque do Nordeste Brasileiro: uma análise interdiscursiva 

 O Cordel “Almanaque do Nordeste Brasileiro” de autoria de Manoel Luiz dos 

Santos, presente no site do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, é escrito 

em setilhas e composto de 70 estrofes que tratam, de maneira diversificada, do 

Nordeste brasileiro, mais especificamente, de suas características naturais de clima, 

tempo, fauna e etc.  

 Sabemos, conforme visto na análise anterior, que Maigueneau (2008a) 

concebe o interdiscurso a partir de uma divisão em universo discursivo, campo 

discursivo e espaço discursivo. Assim, reconhecemos também que nessa análise o 

universo discursivo e o campo discursivo são os mesmos da análise anterior – 

universo literário e o campo do cordel – dessa forma, iremos, a partir do espaço 

discursivo, compreendido como uma divisão dentro do campo discursivo, um 

discurso menor localizado dentro do campo do cordel. O discurso do cordel 

“Almanaque do Nordeste brasileiro do ano de 56” é o espaço discursivo que 

comporta formações discursivas diversas em seu interior.  

 Sabemos que, de acordo com Maingueneau (2015), o discurso é assumido no 

bojo de um interdiscurso, pois para que possamos analisá-lo, é necessário fazer 

relação dele com outros discursos, vindos de outros momentos históricos, outros 

lugares sociais, reconhecendo os vários enunciados pelo qual ele se apoia.  

 Considerando que o Nordeste brasileiro é discursivizado em vários gêneros 

diferentes e que é abordado por diferentes perspectivas, o discurso do enunciador 

no cordel “Almanaque do Nordeste Brasileiro” revela uma região caracterizada pelos 

elementos da Natureza, chamados pelo enunciador de astros, conforme podemos 

observar na cenografia a seguir: 

 

Manoel Luiz dos Santos 
Vem obedecendo as leis 
Das antigas profecias 
Com o poder do rei dos reis 
Mediante ao pai eterno 
Traz o anuncio do inverno 
Do ano cinquenta e seis [...] 
 



83 
 

O rei dos astros domina 
Como regente também 
Vem aliado com a lua 
Trabalhando ao nosso bem 
E o sol o rei dos reis 
No ano cinquenta e seis 
Que muito inverno vem. (SANTOS, 1955, p. 1) 
 
 

A cenografia acima é construída pelo enunciador a partir de discursos 

proféticos que anunciam um possível inverno no ano de cinquenta e seis, mostrando 

os astros como prova dessa profecia.  

O enunciador se utiliza de interdiscursos advindos de outros discursos outrora 

enunciados, na primeira estrofe, no trecho que diz “Com o poder do rei dos reis/ 

Mediante ao pai eterno”, notamos que esses enunciados são retomados, pois já 

foram utilizados anteriormente, o “rei dos reis” expressão que pertence a uma 

formação discursiva religiosa, na qual se refere a Deus, é retomada aqui para 

construir um novo sentido, no discurso em questão “rei dos reis” refere-se ao sol, 

que seria o rei dos astros, se remetendo ao discurso advindo da astrologia, fato que 

se comprova nos seguintes versos da segunda estrofe da cenografia em análise “e o 

sol o rei dos reis”.  

Dessa forma, o discurso muito comum da religiosidade cristã é utilizado aqui 

através do discurso da astrologia, promovendo uma relação interdiscursiva, 

comprovando que “é no interior de um campo discursivo que se constrói um 

discurso” (MAINGUENEAU, 2008, p. 34). Nesse caso, foi através do discurso da 

astrologia, que o enunciado “e o sol, rei dos reis” proporcionou a construção de um 

outro sentido, explicitando a profecia sobre o inverno no Nordeste, que este será em 

grande quantidade.  

Nesse caso, há presença do interdiscurso, mais precisamente, do discurso da 

astrologia, constrói um novo sentido, comprovando, de acordo com Maingueneau 

(2015, p. 29), que o discurso é “continuamente construído e reconstruído no interior 

de práticas sociais determinadas. Essa construção do sentido é, certamente, obra de 

indivíduos, mas de indivíduos inseridos em configurações sociais de diversos níveis” 

O enunciador proporciona a construção do sentido sobre a profecia dos astros com 

relação ao inverno no Nordeste, retomando o sentido da fartura e da alegria do 

Nordestino com o inverno.  
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Assim, essa interdiscursividade vai de encontro ao pensamento de 

Maingueneau (2008) quando proporciona a interpretação de que o discurso é um 

espaço de trocas e não de identidade fechada, visto que um mesmo discurso 

proporciona a presença de interdiscursos vindos de formações discursivas diferentes 

e proporcionando outros sentidos distintos dos que outrora foram construídos.  

Na cenografia a seguir, o interdiscurso se faz presente para anunciar a 

profecia da cheia no ano de cinquenta e seis, fazendo referência a cultura da 

agricultura e dos alimentos nela produzidos nessa região.  

 

No ano 56 
Para toda a população 
Do estado do Ceará, 
Piauí e Maranhão 
O inverno vem às direitas 
Deixando boas colheitas 
De arroz, milho e feijão. (SANTOS, 1955, p. 2) 
 
 

 Nessa cenografia que é produzida a partir do conhecimento do enunciador 

com relação a região Nordeste, trazendo referência a alguns estados e alguns 

produtos neles produzidos, percebemos um discurso advindo do campo discursivo 

da economia, mais especificamente, da economia nordestina, nos versos “deixando 

boas colheitas/ de arroz, milho e feijão”, pois esses dizeres são característicos dos 

Nordestinos quando se aproxima o período das chuvas, assim como esses 

alimentos que, dentre os mais variados tipos possíveis de serem produzidos na 

agricultura nordestina, são majoritários devido as características do tipo de clima e 

do solo da região. Assim, para anunciar a profecia de que o ano de cinquenta e seis 

será de fartura, o enunciador se utiliza de dizeres característicos do sertão 

nordestino, sobretudo da zona rural e dos agricultores, além, de trazer do campo da 

economia esse discurso, visto que no Nordeste, principalmente no sertão e na zona 

rural, esses produtos alimentícios, são a principal fonte de renda de muitas famílias. 

Sendo assim, o campo discursivo da economia nessa região, perpassa por esse tipo 

de trabalho – agricultura, e sobretudo por esses tipos de alimentos – arroz, milho e 

feijão.  

 Na cenografia a seguir, será possível notarmos a presença da 

interdiscursividade a partir do discurso sobre a imigração nordestina, 

constantemente discursivizado nos mais variados gêneros.  
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Daqui pra 56 
Só não vai ser mais feliz 
Com tanto inverno no mundo 
Como a profecia diz 
Fica deserto o sertão 
Que os nossos filhos estão 
Dentro do sul do país 
 
Eu espero que o governo 
Com sua força eminente 
Devolva todo nortista 
De um modo bem consciente 
A bem dessa nação 
Que o nosso amado sertão 
Está ficando sem gente 
 
Aumente o preço do óleo 
Valorize a gasolina 
Subindo bem o transporte 
Pra se acabar toda ruína 
Do povo que vai e vem 
E assim não sai ninguém 
Da região nordestina. 
 
Vão cobrar 2 mil cruzeiros 
Somente por um transporte 
Que lá no sul do país 
Só fica quem tiver sorte 
Tem tanta gente sobrando 
Que muitos já vem voltando 
Bem na direção do Norte. (SANTOS, 1955, p. 8) 
 
 

 O enunciador, constrói a cenografia acima, através da sua contínua profecia, 

mostrando suas previsões para o ano de 56, que, mesmo o sertão sendo agraciado 

com a chuva, ainda sofre por ter muitos dos seus habitantes longe da sua terra, visto 

que, historicamente, muitos nordestinos saíam, no período da seca, para outras 

regiões em busca de melhores condições de vida, a procura de trabalho e 

rentabilidade. Nos enunciados “Que os nossos filhos estão / Dentro do sul do país 

[...] Que o nosso amado sertão / Está ficando sem gente [...] Do povo que vai e vem / 

E assim não sai ninguém / Da região nordestina.” Percebemos um discurso que 

retrata a histórica migração nordestina, quando inúmeros habitantes do Nordeste 

saíam da sua terra em busca de lugares onde a seca não maltratasse tanto, em 

busca de melhores condições. No entanto, esse discurso é constantemente 

discursivizado na literatura nacional em A Bagaceira (1928), de José Américo de 

Almeida, que trata da história de uma personagem – Valentim Pereira – que junto 
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com sua família, e maltratados pela forte seca, se vê sem alternativas e resolve sair 

do seu sertão em busca de dias melhores.  

Além da obra citada, Graciliano Ramos também narra esse acontecimento 

histórico da migração nordestina para o sul do país em sua obra “Vidas secas”, 

publicada originalmente na década de 1930, na qual uma família sai do sertão 

nordestino em busca de lugares menos secos, deixando para trás tudo o que lhe 

restava em busca de melhores condições de vida. Podemos notar isso no trecho da 

obra que segue logo abaixo: 

 

Na planície avermelhada os juazeiros alargavam duas manchas 
verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam 
cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como 
haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira 
bem três léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A 
folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados 
da catinga rala. Arrastaram-se para lá, devagar, Sinhá Vitória com o 
filho mais novo escanchado no quarto e o baú de folha na cabeça, 
Fabiano sombrio, cambaio, o aió a tiracolo, a cuia pendurada numa 
correia presa ao cinturão, a espingarda de pederneira no ombro. O 
menino mais velho e a cachorra Baleia iam atrás. Os juazeiros 
aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-
se a chorar, sentou-se no chão. (RAMOS, 2012, p. 9). 
 
 

Assim, no discurso de Santos, percebemos a retomada de um já dito, 

enunciados que apareceram outrora em outras obras literárias, e que, agora, 

reaparece nesse discurso, construindo a identidade do discurso através de dizeres 

anteriormente falados. Assim, o interdiscurso se faz a partir de uma retomada, um 

discurso que historicamente se repete e se faz presente na cenografia analisada.  

Isso vai de encontro ao pensamento de Maingueneau (2000, p. 5), quando diz 

que “a identidade de um discurso se constrói e se alimenta através de outros 

discursos” ou seja, o discurso da cenografia acima se constitui a partir de dizeres 

que circulam socialmente e de discursos que constantemente aparecem na literatura 

brasileira, isto é, o acontecimento da migração nordestina para o Sul e Sudeste do 

país, que é constantemente falado no decorrer do tempo e da história e em obras 

literárias consagradas. Consequentemente, o enunciador também traz em seu 

discurso os dizeres comuns e populares sobre esses sujeitos que saem do Nordeste 

para outras regiões em busca de uma vida melhor um dia retornam para a sua terra, 

mostrando que o nordestino, apesar da necessidade de sair para outro lugar, possui 
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afeto e vínculos na sua terra natal e retorna. Essa afirmação comprova-se nos 

versos “Que muitos já vem voltando / Bem na direção do Norte.”. Encontramos aí a 

interdiscursividade que se constrói a partir da história, visto que esse discurso de 

que o Nordestino vai, mas posteriormente volta para a sua terra, é discursivizado 

pelos sujeitos nordestinos no decorrer do tempo.  

 

5.4 Almanaque do Nordeste brasileiro: uma análise do ethos 

De acordo com Maingueneau (2014), o ethos é a imagem de si que o locutor 

constrói no ato da enunciação, sendo então uma noção discursiva. Dessa forma, as 

imagens não são construídas fora do discurso, mas sim através dele.  

O enunciador revela sua personalidade na enunciação Maingueneau (2004), 

é através do discurso que o ethos se constrói e isso não significa que esse ethos 

seja verdadeiro. Na verdade, o locutor tenta convencer o seu auditório a partir das 

imagens que ele construiu no seu discurso.  

É necessário compreendermos também que a imagem do enunciador pode 

ser construída antes mesmo que o enunciador fale, pois através de marcas não 

discursivas, o auditório constrói imagens anteriores ao ato da enunciação.  

Na cena enunciativa a seguir é possível perceber a construção das imagens 

do Nordeste como uma região caracterizada pela sua diversidade alimentícia. 

 

No ano 56 
Para toda população 
Do estado do Ceará 
Piauí e Maranhão 
O inverno vem as direitas 
Deixando boas colheitas 
De arroz, milho e feijão 
 
No Rio Grande do Norte 
Paraíba e Pernambuco 
O inverno está prometendo  
Boas lavouras de suco 
No estado do Alagoas 
Vão morrer muitas pessoas 
Mergulhadas no Tijuco. 
 
Nos estados do Nordeste 
Todo mundo lucra bem 
Vai haver tanto gerimum 
Que muita fartura vem 
Favorecendo o Nordeste 
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Do litoral ao agreste 
E sobre o sertão também. (SANTOS, 1955, p. 2) 

 
 
 O ethos da região nordestina é construído, na cenografia acima, a partir de 

índices que revelam uma diversidade alimentícia que se diversifica de um estado 

para outro dessa região, conforme notamos nos seguintes versos:  Do estado do 

Ceará / Piauí e Maranhão / O inverno vem as direitas / Deixando boas colheitas / De 

arroz, milho e feijão [...] No Rio Grande do Norte / Paraíba e Pernambuco / O inverno 

está prometendo / Boas lavouras de suco / [...] Nos estados do Nordeste / Todo 

mundo lucra bem / Vai haver tanto gerimum / Que muita fartura vem. Nesses versos, 

a diversidade de alimentos dessa região que se modifica entre os estados, constrói 

uma imagem de região farta que possui características climáticas que favorecem o 

plantio de alimentos diversificados.  

Sendo assim, o enunciador, discorre sobre vários estados do Nordeste, 

discriminando os principais alimentos produzidos, para revelar as imagens que são 

construídas a partir de índices da própria enunciação, comprovando que o ethos é 

uma noção discursiva, e não um indicio exterior à fala. O ethos liga-se diretamente 

ao discurso, ao discursivizar, o enunciador revela a imagem de uma região que 

possui uma diversidade de alimentos que se dá a partir das condições do relevo e 

do clima da região, levando o co-enunciador a se convencer de que essa região 

produz alimentos diversos em período de inverno e, consequentemente, favorece a 

vida dos habitantes e a economia do lugar.  

Em um outro momento do discurso, o locutor aponta para uma região, que, 

embora seja historicamente conhecida como sofrida, pobre e seca, possui também 

imagens positivas de felicidade e abundância no período chuvoso.  

 

O planeta marte vai 
Com a maior posição 
De Scorpio e Sagitário 
Vem chovendo uma porção 
Do começo de janeiro 
E atravessa fevereiro 
Banhando nosso sertão. [...] 
 
Maio vai ser bem chuvoso 
Deixando a fartura ganha 
Rasgando lençóis da neve 
Nas quebradas da montanha 
Chovendo bem no sertão 



89 
 

No mês de senhor São João 
Vai se acabar toda manhã. (SANTOS, 1955, p. 3) 

  

 Na cenografia acima, o enunciador revela imagens de um Nordeste chuvoso 

que será agraciado com as chuvas nos meses de janeiro e fevereiro. Além disso, ele 

se revela como nordestino, identificado com o sertão dessa região, o enunciado 

“banhando nosso sertão” confirma isso, pois através do pronome “nosso” o 

enunciador mostra-se como sujeito que pertence a essa região, confere legitimidade 

no discurso se mostrando como habitante do sertão nordestino, conferindo para si 

um status que legitima o seu discurso. Conforme Amossy (2014), o enunciador deve 

revelar para o seu destinatário legitimidade em seu discurso, um status que marca 

sua posição institucional, que lhe confira uma relação com um saber determinado. 

Nesse caso, o fato de se reconhecer como um sertanejo nordestino, o enunciador se 

mostra conhecedor da região, identificado com ela, marcando, assim, sua relação 

com esse saber, esse conhecimento a respeito da região Nordeste. 

A cenografia mostra também uma região que, embora possua características 

típicas de um sertão seco e pobre, se exalta e possui, devido ao período chuvoso 

anunciado pelo enunciador, imagens de fartura e abundância, trazendo alegria para 

o sujeito que vive no sertão. O discurso revela um ethos de região farta, sendo que 

nesse caso, a região Nordeste surge como fiador do discurso, revelando-se como 

uma região rica em período de chuvas, atribuindo autoridade ao que é dito e 

confirmando que a encarnação ao discurso confere autoridade ao que é dito, 

conforme Maingueneau (2004).  

O enunciador revela também imagens de um Nordeste seco e pobre, onde os 

sujeitos sofrem com a fome e a miséria. O enunciador segue sua profecia, indicando 

que no ano seguinte não haverá inverno e todo o Nordeste sofrerá: 

 

De acordo com meu estudo 
Bem pouco inverno promete 
De abril ao mês de maio 
Do ano 57 
A lavoura murcha e seca 
Perde o milho em boneca 
E o feijão em canivete. 
 
Se o senhor desconfia  
Pois deixe de ser basbaque 
Desacreditando em mim 
Não venha com seu ataque 
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Corte o mal pela raiz 
E viva sempre feliz 
Com este bom almanaque 
 
Do ano 57 
Por diante vem muita fome 
Cada um guarde o que é seu 
Que eu não vejo quem tome 
Guarde o milho com cuidado 
Num depósito bem lacrado 
Que nem gorgulho come. 
 
Por isso venho avisando 
Ao governo da nação 
Cuidado em 57 
Que traz um grande verão 
Com uma crise medonha 
Não há cousa mais tristonha 
Que uma seca no sertão. (SANTOS, 1955, p. 7) 
 
 

 Na cenografia mostrada acima, é possível reconhecermos que a construção 

do ethos do Nordeste se faz a partir de imagens estereotipadas: região seca e 

pobre. Afinal, historicamente, o Nordeste sofre com essas mazelas e o 

conhecimento dessas dificuldades enfrentadas é muito popular nas demais regiões 

do país. Com isso, é possível que mesmo antes da fala do enunciador, as imagens 

de região seca e pobre, onde os habitantes passam por dificuldades financeiras e 

até fome, sejam construídas pelo público devido a historicidade que cerca essa 

região com essas características. Essas imagens podem ser observadas desde o 

início da cena enunciativa, nos versos “de acordo com meu estudo / bem pouco 

inverno promete”, assim como nos enunciados” A lavoura murcha e seca / Perde o 

milho em boneca / E o feijão em canivete”, nos quais notamos as consequências da 

seca”. Nos enunciados “Do ano 57 / Em diante vem muita fome” também é possível 

perceber a imagem do sofrimento, da fome e da miséria causada pela falta de 

chuva.  

Assim, de acordo com Maingueneau (2014), é possível que o público construa 

imagens antes mesmo do ato da enunciação. Sendo assim, essas imagens de que a 

região nordestina é seca e pobre são construídas antes mesmo que o enunciador 

fale isso diretamente, pois, historicamente, é uma região que após bons invernos 

enfrenta grandes períodos de estiagem e, muitas vezes, provoca seca, fome e 

pobreza para os habitantes que lá residem.  
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Dando continuidade na nossa análise sobre a construção do ethos da região 

Nordeste do Brasil, encontramos imagens de um Nordeste em que seus habitantes 

possuem militância política, que faz revolução, mas que também sabe respeitar a 

escolha particular do voto de cada sujeito, conforme podemos observar na 

cenografia a seguir:  

 

No ano 55 
Por causa da eleição 
Dentro do mês de outubro 
No signo de Escorpião 
A U. D. N. se espanta 
E Pernambuco levanta 
Uma grande revolução 
 
Ninguém deixe o governo 
Por um partido contrário 
Que o nosso P. S. D. 
Tem sido mais necessário 
Vem avizando de novo 
Que trabalha a bem do povo 
E não tem adversário 
 
No tempo das eleições 
Cada um tem seu partido 
Portanto, meu caro amigo 
Dê seu voto escondido 
Deixando a força menor 
Pra votar na maior 
Que fica mais garantido. (SANTOS, 1955, p. 9) 

 

 Percebemos, inicialmente, que a construção do ethos do Nordeste revela 

imagens de que o estado de Pernambuco possui sujeitos militantes, que não se 

sujeitam a qualquer manobra política e que luta por seus direitos, conforme 

observamos nos seguintes enunciados: “E Pernambuco levanta / Uma grande 

revolução”. Além disso, o enunciador se mostra como um sujeito político-partidário, 

que defende o partido do P. S. D. e revelando nos enunciados “Que o nosso P. S. 

D./ Tem sido mais necessário”, através do pronome “nosso”, que defende a bandeira 

desse partido e que acredita que é a partir dele que o povo terá melhorias.  

 Consequentemente, a cenografia revela também imagens de uma região que 

diverge politicamente, mas que respeita o direito particular do voto4, conforme 

                                                           
4 Entenda-se como “o direito particular do voto” somente para aqueles que o possuíam, pois na época 

em que o cordel foi escrito – 1955 – muitos habitantes não tinham esse direito, como por exemplo, os 
analfabetos, dentre outros.  
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notamos nos enunciados “No tempo das eleições / Cada um tem seu partido”, 

revelando um ethos de sujeitos conscientes, amigáveis e respeitadores que, embora 

divirjam em opiniões político-partidárias, sabem respeitar-se mutuamente. 

Assim, percebemos que a construção do ethos deu-se a partir da instância 

discursiva e que o enunciador revela uma região que possui habitantes que se 

respeitam politicamente, conferindo essa identidade regional ao co-enunciador, o 

que vai ao encontro do que diz Maingueneau (2000, p. 11) quando diz que “através 

desse ethos o enunciador se investe de uma identidade e confere uma a seu 

ouvinte/leitor”. Isto é, o enunciador se veste de um sujeito político e consciente e 

revela ao leitor essa imagem que também é a mesma imagem do Nordeste – uma 

região que possui sujeitos políticos conscientes e que respeitam as opiniões 

divergentes.  

Portanto, as cenografias analisadas revelam ethés distintos, construídos no 

discurso e, em alguns momentos, antes mesmo do ato da enunciação, revelando 

imagens de uma região que seria farta e abundante, devido ao período chuvoso que 

o enunciador mostrava em sua profecia, trazendo muitas melhorias na vida dos 

sujeitos nordestinos, principalmente aqueles que vivem no sertão.  

Contudo, observamos também imagens de uma Nordeste seco e pobre, onde 

alguns de seus habitantes passam por sérias dificuldades, dentre elas a fome. Essas 

imagens, no entanto, podem ser construídas antes mesmo da enunciação, pois são 

imagens estereotipadas, afinal, esse saber de que o Nordeste sofre com longos 

períodos de estiagem e que isso acarreta pobreza, miséria e fome, é um 

conhecimento que percorre as demais regiões brasileiras e que, em muitos casos, 

acabam sendo as únicas imagens conhecidas e identitárias da região.  

Além disso, foi possível também analisarmos a construção de imagens de um 

Nordeste politizado, com sujeitos militantes que possuem consciência política e que, 

por mais divergentes de opinião que possam ser, são respeitadores com as opiniões 

alheias.  

  

5.5 Suspiros de um sertanejo: uma análise interdiscursiva 

 Conforme vimos nas análises anteriores, o interdiscurso na perspectiva 

mainguenoniana é vista a partir de uma tríade: universo discursivo, campo discursivo 

e espaço discursivo. Visto que, no que concerne ao universo e ao campo, estes são 
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os mesmos das análises anteriores – o universo literário e o campo do cordel – 

cabe-nos aqui definirmos o espaço como sendo o discurso do cordel “Suspiros de 

um sertanejo” do cordelista Leandro Gomes de Barros.  

 Sabemos que o espaço discursivo, segundo Maingueneau (1997), é uma 

instância menor que se divide a partir do campo discursivo, que possui, no mínimo, 

duas formações discursivas que se relacionam entre si. Dessa forma, o espaço 

discursivo que analisaremos mostra a interdiscursividade que se faz presente desde 

o início do cordel, conforme notamos na cenografia a seguir: 

 

Minha alma triste suspira 
Em deslumbrante desejo: 
Eu choro por minha terra, 
Há tempos que não a vejo. 
São suspiros arrancados 
Do peito de um sertanejo. 
 
Morro, não me esqueço 
De tudo que encerra 
Desta santa terra, 
Meu sagrado berço, 
Meu sertão de apreço, 
Solo abençoado, 
Hoje desterrado 
Me vejo proscrito, 
Arrancando um grito 
De um peito cansado. 
 
Hei de cantar as belezas 
Daquela terra encantada, 
Só digo o que ela tiver, 
Não quero exagerar nada. 
A natureza lhe deu 
Nome de Jardim de Fada. (BARROS, 1910, p. 19) 
 

  

 Percebemos, à princípio, que a cenografia se constrói a partir de palavras que 

expressam sentimentos como saudade e amor pelo lugar que o enunciador identifica 

como seu e que demonstra estar distante, sobretudo nos enunciados “Minha alma 

triste suspira / Em deslumbrante desejo: / Eu choro por minha terra, / Há tempos que 

não a vejo”, sendo que na obra Suspiros poéticos e saudades de Domingos José 

Gonçalves de Magalhães, publicada em 1836, esse discurso sobre o saudosismo da 

terra já era discursivizado, conforme podemos ver nos seguintes versos do poema 

“O suspiro à pátria” contido na obra citada:  
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Já que do coração rompeste os seios, 
Onde terna saudade te gerara, 
E quando mais minha alma nas da Pátria 
Idéias se engolfava, 
Da clausura do peito te escapaste, 
Onde mais não cabias, 
Fugitivo roçando inertes lábios, 
Triste suspiro meu!... Já que teu eco 
O silêncio quebrou misterioso 
Do sepulcral horror deste recinto; 
Sai, oh suspiro! sai... Não mais ressoes, 
Inútil não te percas, (MAGALHÃES, 1836, p. 76) 

 

Com isso, notamos a interdiscursividade que ocorre no discurso de Barros, 

considerando que os dizeres que se referem ao saudosismo à terra natal, no século 

XIX, através da obra de Magalhães (1836) já era dito e foi um dos marcos do 

Romantismo no Brasil. 

Assim, o interdiscurso está presente, pois esses dizeres sobre a saudade da 

terra e a valorização da mesma já foi dito outrora e agora é utilizado no discurso de 

Leandro E, assim, o discurso em questão se relaciona com outros discursivos, 

promovendo uma interdiscursividade, compactuando com o pensamento de 

Maingueneau (2008c) quando o mesmo diz que o interdiscurso se encontra com 

uma identidade aberta que permite relações entre si e não uma identidade fechada.  

Além da presença do discurso de saudosismo, foi possível identificarmos 

também que no discurso do cordel “suspiros de um sertanejo” a interdiscursividade 

ocorrendo através de uma relação com o discurso de Gonçalves Dias no seu poema 

mais conhecido: Canção do exílio (1847). 

 

Deslumbra a alma que vê 
Aquele grato arrebol, 
Quando a brisa fresca e mansa 
Bafeja ao sair do sol, 
Pelas biqueiras da casa 
Canta alegre o rouxinol. 
 
Que manhãs saudosas 
Que horas de amores! 
Quando os beija-flores, 
Com as asas garbosas, 
Com penas lustrosas, 
Vem se peneirando 
E examinando, 
Ver se o camará 
Ou o maracujá, 
Tem algum florando. [...] 
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Não posso deixar 
De cantar a terra, 
De lá uma serra 
Não deixo passar. 
Meu amor, meu lar, 
Meu bem, meu prazer — 
Para que viver, 
Estando ausente dela? 
Eu olhando ela, 
Queria morrer! (BARROS, 1910, p. 20-21) 
 

 

Na cenografia acima, a enunciação mostra que a terra Natal do enunciador é 

bela, encantada e com diversas belezas naturais. Na cenografia, é possível 

perceber, através dos enunciados, “Pelas biqueiras da casa / Canta alegre o 

rouxinol.” uma relação com o poema Canção do exílio, quando este enuncia que na 

“minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá”, pois além da referência de uma ave 

em ambos os textos, há também a referência da valorização do lugar onde vive, a 

saudade da terra natal, a exaltação do lugar e a simplicidade.  

Em outro momento dessa mesma cenografia, novamente notamos a 

interdiscursividade com o poema de Gonçalves Dias, mais especificamente, nos 

enunciados “Que manhãs saudosas / Que horas de amores! / Quando os beija-

flores, / Com as asas garbosas, / Com penas lustrosas, Vem se peneirando”, afinal, 

no discurso de Gonçalves Dias, ele exalta sua terra também fazendo referência a 

natureza tão rica e vasta em sua terra, quando ele discursiviza sobre os bosques, as 

várzeas e as flores, ele valoriza as beleza da terra, mostrando que seu “exílio” deixa 

saudade.  

Em um outro momento, notamos ainda essa interdiscursividade com o 

discurso da Canção do exílio quando o enunciador assim: “Meu amor, meu lar, Meu 

bem, meu prazer — / Para que viver, / Estando ausente dela?” nos lembra os 

enunciados de Gonçalves Dias quando diz o seguinte: “Não permita Deus que eu 

morra, Sem que eu volte para lá;” pois, em ambos os casos, os enunciadores 

desejam voltar a sua terra, no discurso que analisamos aqui, o enunciador se 

lamenta por estar longe, deixando implícito o desejo de voltar ao sertão Nordestino, 

no Discurso de Gonçalves Dias, também é possível ser notado até mesmo de forma 

mais explícita, ainda em ambos os discursos há também a referência da morte, 
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relacionando esta ao amor pela sua terra, desejando o retorno e a oportunidade de 

estar nela de novo.   

Essa referência ao discurso da Canção do Exílio, mostra a presença do Outro 

no discurso analisado, reafirmando que um discurso não é isolado, nem imutável, 

mas rodeado de interferências externas. Assim, de acordo com Maingueneau 

(2008a, p. 38-39) “o Outro do espaço discursivo representa a intervenção de um 

conjunto textual historicamente definível, que se encontra no mesmo palco do 

discurso”, isto é, o discurso de Gonçalves Dias se encontra no mesmo território do 

discurso de Leandro Gomes de Barros, interferindo e construindo, agora, um novo 

sentido.  

Dando continuidade à nossa análise interdiscursiva, é possível notar que o 

discurso analisado aqui relaciona-se também com o discurso bíblico, o espaço 

discursivo que está sendo analisado, mais especificamente, a cenografia a seguir, 

revela essa relação: 

 

As tardes lá são tão belas 
E chamam tanta atenção, 
Que embrandecem de momento 
O mais duro coração, 
Não pode contar no mundo, 
Quem nunca foi ao sertão. (BARROS, 1910, p. 20) 
 

 

A cenografia acima se faz a partir da fala do enunciador sobre das belezas 

das tardes no sertão nordestino, fazendo alusão a atenção dada pelos habitantes do 

lugar no momento do entardecer e que torna brando o coração daqueles que são 

mais duros e carentes de sentimentos bons.  

Esses dizeres sobre tornar sensível os mais duros corações, faz menção a 

um discurso religioso cristão, os enunciados “que embrandecem de momento / o 

mais duro coração” fazem referência ao discurso religioso, o qual podemos 

encontrar na Bíblia que diz “portanto, como diz o Espírito Santo: se ouvirdes hoje a 

sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da 

tentação no deserto (Hebreus 3:7,8). Sendo assim, a interdiscursividade nesse 

espaço discursivo ocorre com a interferência do discurso bíblico, a utilização desse 

discurso em um outro momento da história, trazendo um sentido diferente para 

adequar-se a um outro contexto.  
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Nesse caso, nossa intenção é mostrar que a presença do Outro a partir de 

uma perspectiva da heterogeneidade constitutiva, sendo que ela “não deixa marcas 

visíveis: as palavras, os enunciados de outrem estão intimamente ligados ao texto 

que elas não podem ser apreendidas por uma abordagem linguística stritu sensu” 

(Maingueneau 2008a, p. 31). Isso significa que a presença do Outro na cenografia 

analisada, não é identificada por uma análise estreita, ela não deixa marcas visíveis. 

Ela ocorre no interdiscurso, pois segue o conceito de que todo discurso é dialógico, 

ou seja, há uma relação interdiscursiva entre o discurso bíblico e o discurso do 

enunciador, promovendo, conforme diz (Maingueneau 2008a) uma relação entre o 

Mesmo que se faz presente no discurso e o seu Outro.  

O espaço discursivo aqui analisado traz outros interdiscursos que são 

identificados no discurso de Leandro. Na cenografia a seguir, será possível 

compreendermos a interdiscursividade a partir dos enunciados da chuva no sertão, 

da esperança dos sertanejos nordestinos por dias melhores, a partir da chegada do 

inverno. 

 
Lá a vida é descansada: 
De agosto para setembro 
Broca-se logo o roçado, 
Toca-se fogo em novembro 
E fica tudo esperando 
A trovoada em dezembro. 
 
Quando na espera 
Do inverno estamos, 
De manhã olhamos 
Para a atmosfera, 
Vemos na esfera 
O tempo mudado, 
O vento parado, 
O sol diferente, 
E já no nascente 
Nevoeiro armado. (BARROS, 1910, p. 22-23) 
 
 

 Na cenografia acima, o enunciador descreve um sertão calmo, sereno, no 

qual os seus moradores vivem à espera da chuva, pois, no sertão nordestino, dias 

de chuva significariam dias melhores, mais abundância e fartura. Assim, a 

preparação para o período chuvoso dava-se desde meados de setembro, com o 

trabalho no roçado na esperança do início das chuvas para dezembro. No entanto, 

esse discurso esperançoso sobre a chuva, já era muito bem retratado na Literatura 
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de José de Alencar no século XIX, sobretudo em sua obra, O sertanejo, com sua 

primeira edição em 1875, em que ele falava da expectativa dos habitantes do sertão 

para o período da chuva, como podemos perceber na fala da personagem Arnaldo, 

presente na citada obra, que representa a esperança que o sertanejo tem pelas 

chuvas “A sêca tem sido grande, e os garrotes estão pela espinha, não é assim? 

Paciência, meu rico, aí vem o inverno e com ele reses gordas e carniça à farta. A 

chuva não tarda; esta manhã vi passar o tesoureiro.” (Alencar, 1995, p. 19).  

Esse discurso é trazido de volta por Leandro, conforme podemos notar na 

cenografia acima através dos seguintes enunciados: “E fica tudo esperando / A 

trovoada em dezembro.”, assim como também nos enunciados “Quando na espera / 

Do inverno estamos, / De manhã olhamos / Para a atmosfera,”. Assim, a 

interdiscursividade ocorre através da presença do Outro, no discurso agora 

analisado. Visto que o discurso que trata da esperança do sertanejo para o período 

chuvoso, é constantemente discursivizado e agora é retomado para construir 

sentido.  

O discurso outrora utilizado por José de Alencar, agora se faz presente, 

embora de maneira distinta, no espaço discursivo que estamos analisando, 

exercendo um papel importante para a construção de sentido nessa cenografia 

analisada. Dessa forma, podemos comprovar que a interdiscursividade ocorre 

através da relação entre o discurso e seu Outro. De acordo com Maingueneau 

(2008a, p. 37), o Outro “se encontra na raiz de um Mesmo sempre já descentrado, 

sob a figura de uma plenitude autônoma”, ou seja, o outro está presente na 

cenografia agora analisada através da sua relação com um discurso outrora 

utilizado, mesmo que este, não seja facilmente localizado, mas sim, que se faça 

presente no discurso de Leandro através de uma retomada, um já dito que agora é 

trazido de volta, mostrando a heterogeneidade do discurso e que o discurso, de 

acordo com Maingueneau (2008a), possui um caráter essencialmente dialógico.   

 

5.6 Suspiros de um sertanejo: uma análise do ethos 

 Em se tratando do ethos, o cordel “Suspiros de um sertanejo” desenvolve-se 

a partir da saudade que um habitante tem de sua terra natal, sendo esta o sertão do 

Nordeste brasileiro que é referenciado pelo enunciador como uma terra saudosa, 
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com características de lugar calmo e sereno. Na cenografia a seguir, percebemos 

imagens de uma região calma e pacífica: 

 

[...] Que manhãs saudosas 
Que horas de amores! 
Quando os beija-flores, 
Com as asas garbosas, 
Com penas lustrosas, 
Vem se peneirando 
E examinando, 
Ver se o camará 
Ou o maracujá, 
Tem algum florando, 
 
As tardes lá são tão belas 
E chamam tanta atenção, 
Que embrandecem de momento 
O mais duro coração, 
Não pode contar no mundo, 
Quem nunca foi ao sertão. [...] 
 
Ali, nas noites de lua, 
As crianças nos terreiros 
Correndo descalças e nuas 
E fitando os nevoeiros 
Na mente que a lua vem 
Nascendo atrás dos outeiros. (BARROS, 1910, p. 20-21) 
 
 

 

 Nesta cenografia, há uma construção de um ethos, no qual o enunciador, 

legitima como fiador do seu discurso o Nordeste. Inicialmente, o enunciador 

descreve o Nordeste a partir dos períodos do dia – manhã, tarde e noite – 

descrevendo sua beleza em cada uma dessas fases, revelando imagens de um 

Nordeste saudoso, belo e simples, conforme podemos verificar nos seguintes 

enunciados: “Que manhãs saudosas / Que horas de amores! [...] / As tardes lá são 

tão belas / E chamam tanta atenção [...] / Ali, nas noites de lua, / As crianças nos 

terreiros / Correndo descalças e nuas / E fitando os nevoeiros”. Esses enunciados, 

revelam a beleza e o saudosismo da região Nordeste, na qual as belezas naturais, 

desde o amanhecer, o entardecer e o anoitecer, são exaltadas pelo enunciador, 

fortalecendo o seu discurso.  

A menção aos beija-flores revela imagens de um lugar com fauna rica, ao 

falar sobre as tardes no sertão, o enunciador evidencia a beleza do sertão, 

construindo imagens de beleza e passividade. Além disso, no instante em que o 
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discurso aborda as noites nordestinas, trazendo a simplicidade das brincadeiras 

infantis, o nascimento da lua como característica da noite sertaneja, o enunciador 

mostra a simplicidade do sertão nordestino, construindo imagens de lugar simples, 

aconchegante, calmo e passivo. Assim, devemos considerar que esse “o ethos é 

parte constitutiva de uma cena de enunciação” (Maingueneau 2014, p. 75), pois é na 

cena enunciativa que trata desde a manhã, passando pelo entardecer e chegando 

as noites no sertão, que as imagens de lugar simples e calmo são construídas. 

Em um outro momento do discurso, o enunciador, além de evidenciar 

novamente as imagens de lugar simples e pacato, revela a identidade do enunciador 

com o lugar, mostrando que ele é membro da região, habitante identificado com ela, 

o que fortalece o discurso e legitima-o. Além disso, outras imagens, além das 

citadas, são construídas na enunciação a seguir: 

 

Eu era pequeno, 
De nada entendia, 
Brincava e corria, 
Exposto ao sereno 
Naquele terreno 
De grande tamanho. 
Hoje até me acanho 
Exaltar ele, 
Porque tomei nele 
Meu primeiro banho. 
 
Lá a vida é descansada: 
De agosto para setembro 
Broca-se logo o roçado, 
Toca-se fogo em novembro 
E fica tudo esperando 
A trovoada em dezembro. 
 
Quando na espera 
Do inverno estamos, 
De manhã olhamos 
Para a atmosfera, 
Vemos na esfera 
O tempo mudado, 
O vento parado, 
O sol diferente, 
E já no nascente 
Nevoeiro armado. (BARROS,1910, p. 22-23) 
 

  

 O enunciador, ao utilizar a primeira pessoa do singular – eu – no primeiro 

enunciado dessa cenografia, mostra-se integrante do sertão nordestino, um sujeito 
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que é identificado com o lugar e que, a partir disso, legitima seu discurso. Afinal, de 

acordo com Amossy (2014) o enunciador deve legitimar o seu discurso, marcando 

sua relação com um saber institucionalizado, confirmando para si e para o seu 

destinatário a sua legitimidade e identidade com um certo conhecimento.  

 O enunciador revela também imagens de um lugar de muito trabalho, com 

pessoas que labutam diariamente e, principalmente, antes do período chuvoso. Os 

enunciados “De agosto para setembro / Broca-se logo o roçado, / Toca-se fogo em 

novembro / E fica tudo esperando / A trovoada em dezembro.”, evidenciam essas 

imagens de lugar com habitantes trabalhadores, sobretudo na zona rural, no período 

que antecede as chuvas, pois, a mesma é fundamental para as atividades da 

agricultura, que era principal atividade do sertão nordestino no início do século XX – 

período em que foi escrito o cordel.  

 Posteriormente, ainda se tratando da mesma cenografia, o enunciador traz 

em seu discurso as imagens de esperança por dias chuvosos, da expectativa das 

chuvas no sertão, através dos enunciados “Quando na espera / Do inverno estamos, 

/ De manhã olhamos / Para a atmosfera, / Vemos na esfera / O tempo mudado, / O 

vento parado, / O sol diferente, / E já no nascente / Nevoeiro armado.” Sendo assim, 

as imagens de esperanças e de alegria, são também características da região 

nordestina, visto que a expectativa criada pelos sertanejos no período antecessor as 

chuvas é caracterizado pelas mudanças no tempo que o enunciador mostra no 

discurso: “vento parado, sol diferente, nevoeiro armado”, revelando imagens de 

esperança e alegria na região Nordeste.  

 O espaço discursivo que estamos analisando produz outras imagens distintas 

da região Nordeste, dando a ideia de um lugar alegre, que com suas riquezas 

naturais traz abundância, e felicidade ao sertão. Conforme podemos observar nessa 

cenografia:  

O sol nasce muito brando, 
O vento desaparece, 
De noite na lua há círculo 
E o nascente escurece, 
O gado urra no campo, 
O chão na várzea umidece.  
 
[...] Olha-se para o nascente, 
Vê-se aquela escuridão, 
As nuvens aglomerando, 
Tomando de vão a vão, 
Sopra o vento, abre o relâmpago, 
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Com pouco estronda o trovão. 
 
Sangram os nevoeiros, 
O chão se alagando, 
As águas arrastando 
Paul dos outeiros, 
Buscando ribeiros 
Para a eles unir-se, 
Como ele extrair-se 
Do céu um tesouro: 
Esse riso de ouro 
Que faz tudo rir-se. 
 
[...] Flora o camará, 
Enrama o pereiro, 
Marva o candeeiro, 
Cocão, trapiá, 
Mufumbo e ingá, 
Angico e aroeira, 
Florava a craibeira, 
Catinga de porco 
Demora-se um pouco, 
Por ser mais ronceira. 
 
[...] Apitam os nambus, 
Gemem as juritis, 
Voa o codorniz, 
Grasnam os urübus, 
Passeiam os jacus, 
Canta a siriema, 
Escaramuça a ema, 
A marreca voa, 
Dentro da lagoa 
O putrilhão rema. (BARROS, 1910, p. 23-25) 
 
 

 O enunciador descreve o sertão no período de chuva como um lugar 

modificado devido às chuvas, que se transveste de felicidade e esperança. Ou seja, 

há, nessa cenografia, a construção de um ethos que representa a alegria dos 

sertanejos no período da chuva, assim como, imagens de um lugar com mudanças 

temporais nítidas, conforme os enunciados “O vento desaparece, / De noite na lua 

há círculo / E o nascente escurece, [...]As nuvens aglomerando, / Tomando de vão a 

vão, / Sopra o vento, abre o relâmpago, / Com pouco estronda o trovão.”. Além 

disso, esses mesmos enunciados mostram também o ethos do enunciador, sendo 

este um conhecedor do tempo no sertão, de como este se modifica e mostra indícios 

do início das chuvas e, conforme o próprio enunciador já mostrou anteriormente 

através do uso da primeira pessoa ser também um sertanejo, isso fortalece ainda 
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mais o seu discurso, pois a imagem construída de conhecedor do tempo do sertão e 

de suas características durante o período chuvoso, dar-se, principalmente, pelo fato 

de ser uma habitante do lugar, que presenciou essas mudanças temporais, 

adquirindo conhecimento empírico a respeito. 

 Ainda sobre essa cenografia, o enunciador revela imagens de um lugar no 

qual seus habitantes ficam felizes com a chuva, pois esta traz o sustento do 

sertanejo, a esperança de dias melhores e felicidade ao povo. Através da chuva que 

banha o sertão, essas imagens de felicidade são reveladas, conforme percebemos 

nos enunciados “Sangram os nevoeiros, / O chão se alagando, / As águas 

arrastando / Paul dos outeiros, / [...]Do céu um tesouro: / Esse riso de ouro / Que faz 

tudo rir-se”. Assim, as imagens de felicidade, são construídas a partir da mudança 

temporal – o início do período chuvoso – caracterizando o sertão nordestino como 

um lugar mais rico devido a esse fenômeno, além disso, há também imagens de um 

sertão rico, no que se refere a sua flora e fauna, e que essa riqueza também é 

consequência das chuvas que se iniciam, sendo a chuva o fator determinante para 

as imagens de felicidade e riquezas de fauna e flora no sertão. Essas imagens de 

sertão rico e diversificado em relação a fauna e flora, são identificadas nos seguintes 

enunciados: “Flora o camará, / Enrama o pereiro, / Marva o candeeiro, / Cocão, 

trapiá, / Mufumbo e ingá, / Angico e aroeira, Florava a craibeira, [...]Apitam os 

nambus, / Gemem as juritis, / Voa o codorniz, / Grasnam os urubus, / Passeiam os 

jacus, / Canta a siriema, / Escaramuça a ema, / A marreca voa,”. Percebemos 

através desses enunciados que o enunciador constrói no ato da enunciação, 

imagens de um sertão diversificado, farto e rico em sua flora e fauna, revelando que 

essa riqueza ocorre principalmente no período chuvoso, no qual o sertão se modifica 

e mostra sua beleza para os sertanejos.  

 Visto isso, notamos que a construção do ethos dar-se a partir do período de 

chuvas no sertão, pois é a partir da chuva que as imagens de felicidade dos 

sertanejos, esperança e riqueza de flora são construídas. Sendo assim, percebemos 

que conforme Maingueneau (2014, p. 73), “o texto não é para ser contemplado, ele é 

enunciação voltada para um coenunciador que é necessário mobilizar para fazê-lo 

aderir “fisicamente” a um certo universo de sentido.” Ou seja, a cenografia que 

estamos em análise, possui um discurso pelo qual o enunciador tenta fazer com que 

o público possa aderia à sua fala, isto é, convencer o auditório sobre as belezas e 

riquezas da flora do sertão e sobre seus habitantes que ficam felizes e 
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esperançosos com a chegada das chuvas. O discurso do enunciador não é uma 

contemplação, é uma ferramenta utilizada para que o coenunciador possa aderir a 

ela.  

 O enunciador traz também imagens de um sertão construído historicamente 

pelo trabalho no campo, sobretudo pelos agricultores que com seu plantio 

sustentavam suas famílias e sobreviviam por várias gerações. Assim, na cenografia 

a seguir, vemos reveladas imagens de sertanejos trabalhadores, homens – chefes 

de família – que cuidavam dos seus através da agricultura. 

 

O agricultor 
Diz com grande espanto: 
— Amanhã eu planto 
Seja como for, 
Tenho trabalhador, 
Faço plantação, 
Está molhado o chão, 
Eu vou mais meu filho — 
Ele planta milho, 
Eu planto feijão. 
 
Diz a mulher: — Meu marido, 
Agora é que me recorda 
De lhe dizer que não plante 
Fava nem feijão de corda. 
Diz o velho: — Minha velha, 
O que não nos mata, engorda. 
 
Há muito quem diga 
Faltas que ele tem, 
Mas se come bem, 
Enche-se a barriga, 
Só não planto urtiga, 
Porque não se come, 
Mas ele se some, 
Você o que faz dele? 
Muitas vezes ele 
Já matou-lhe a fome. 
 
[...] Com todo o cuidado, 
Diz o fazendeiro: 
— Eu mando o vaqueiro 
Ajuntar o gado, 
E ele, vexado, 
Faz-se logo ao vai, 
Pelo matagal 
Segue a vaqueirama, 
Aboiando chama, 
O gado ao curral. (BARROS,1910, p. 27-29) 
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 A cenografia nos mostra imagens de um trabalhador determinado, que está 

disposto a enfrentar qualquer dificuldade para realizar seu plantio, conforme 

percebemos nos seguintes enunciados: “Amanhã eu planto / Seja como for,”. Além 

da imagem de agricultor determinado, o discurso revela também que no sertão há, 

tradicionalmente na agricultura, o plantio de milho e feijão, muito devido as 

condições de clima e solo, como vemos nos enunciados “Eu vou mais meu filho — / 

Ele planta milho, / Eu planto feijão.”. Há ainda, nessa cenografia, imagens de um 

sertanejo que possui humildade, pois sabe que no sertão nem sempre há bons 

períodos de chuva e, sendo assim, não pode envaidar-se de querer selecionar 

apenas alguns alimentos, mas sim, caso possa, ele deve plantar tudo aquilo que lhe 

sirva de alimento. Isso se comprova nos seguintes enunciados “Diz a mulher: — Meu 

marido, / Agora é que me recorda / De lhe dizer que não plante / Fava nem feijão de 

corda. / Diz o velho: — Minha velha, / O que não nos mata, engorda.” Assim, através 

do enunciado “o que não nos mata, engorda” – ditado popular – o sujeito expressa 

que não se pode selecionar alimento, mas sim, comer aquilo que dor possível, pois, 

esses alimentos fizeram falta outrora, conforme percebemos nos enunciados “Há 

muito quem diga / Faltas que ele tem, / Mas se come bem, / Enche-se a barriga,” nos 

quais mostram que o importante é alimentar-se bem, independente de qual o 

alimento em si.  

 Essas imagens do sertanejo construídas no discurso do enunciador, revelam, 

além do agricultor, o vaqueiro, sujeito que também vive no campo, que dele se 

sustenta e que também desenvolve uma atividade característica do sertão 

nordestino. Um sujeito que não se cansa e que, assim como o agricultor, tem 

sempre disposição e humildade 

 O enunciador, através do discurso direto, constrói o ethos do sujeito vaqueiro, 

revelando imagens de um sujeito disposto, que não perde tempo, corajoso, que 

enfrenta mata a dentro na busca do gado, conforme mostra os enunciados “Eu 

mando o vaqueiro / Ajuntar o gado, / E ele, vexado, / Faz-se logo ao vai, / Pelo 

matagal / Segue a vaqueirama, / Aboiando chama, / O gado ao curral.” Percebemos 

a disposição do vaqueiro, a coragem e a força do sujeito vaqueiro. 

 Visto isso, notamos que a construção do ethos aqui mostrou imagens de 

habitantes sertanejos, sujeitos (agricultores e vaqueiros) fortalecendo a imagem de 

que no sertão há pessoas que muito trabalham, que não se cansam de tentar uma 

vida melhor, que sustentam suas famílias da agricultura e do gado, fazendo destas 
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as principais fontes de renda da família. Assim, a construção do ethos ocorreu a 

partir das construções históricas do sertão nordestino onde há, tradicionalmente, 

muitas famílias que tiram seu sustento da agricultura e do gado, que possui sujeitos 

trabalhadores, que não medem esforços para sustentar sua família e que não 

possuem vaidades. Portanto, de acordo com Maingueneau (1997, p. 85), “toda fala 

procede de um enunciador encarnado; mesmo quando escrito, um texto é 

sustentado por uma voz”. Sendo assim, a voz do enunciador é sustentada pela voz 

de um sujeito agricultor e/ou de um sujeito vaqueiro, revelando imagens de sujeitos 

trabalhadores, sem vaidades e sempre com disposição, o que acaba por fortalecer e 

relacionar a ideia de trabalho e força de vontade, com a força da própria região 

Nordeste, que enfrenta sérias dificuldades nos períodos de estiagem, mas que no 

período chuvoso traz alegria, trabalho e disposição aos seus sujeitos que lá residem.  

  Por fim, podemos afirmar que há aqui éthes distintos: o ethos do enunciador 

que revela imagens de sujeito esperançoso e feliz com a possibilidade do início do 

período chuvoso, o ethos do trabalhador sertanejo, seja o agricultor ou o vaqueiro, 

revelando imagens de sujeitos humildes, que está sempre disposto ao trabalho  o 

ethos do fiador (Nordeste) que, através do discurso, possui imagens de lugar que 

possui na agricultura e na criação de gado, suas principais atividades do lugar e que, 

através delas, os sujeitos sobrevivem, sobretudo na zona rural.  

Com isso, é possível compreendermos, dentre outras afirmações já ditas, que 

“o universo de sentido que o discurso libera impõe-se tanto pelo ethos quanto pela 

“doutrina”; as “ideias” apresentam-se por uma maneira de dizer que remete a uma 

maneira de ser, à participação imaginária de um vivido”. (Maingueneau, 2014, p. 73). 

Isto é, ao enunciar a esperança do sertanejo, o enunciador revela seu ethos através 

da maneira que enuncia relacionando à vida do sertanejo no campo. Da mesma 

forma ocorre com as imagens construídas da região Nordeste, pois as imagens de 

agricultura e criação de gado como as principais atividades do lugar, mostra com o 

sertão nordestino é e como os sujeitos lá vivem, ou seja, suas características e 

peculiaridades.  
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6 CONCLUSÃO 

 Em nosso trabalho, considerando a perspectiva da Análise do Discurso, mais 

especificamente, os estudos de Dominique Maingueneau, investigamos a Literatura 

de Cordel que traz os discursos acerca do Nordeste em diferentes épocas em que 

essa literatura se manifestou no século XX. Essa investigação realizou-se 

considerando duas categorias: interdiscurso e ethos. 

 Inicialmente, no que se refere ao interdiscurso, considerando a teoria de 

Maingueneau (2008) que reconhece o interdiscurso dividido em universo discursivo, 

campo discursivo e espaço discursivo, sendo que em nosso trabalho o universo é o 

literário, o campo é o cordel e o universo aparece como o discurso de cada cordel 

analisado. 

 No corpus analisado, percebemos que o interdiscurso se faz presente a partir 

de outras vozes, outros discursos ditos anteriormente e que são retomados para 

construir um outro sentido. No primeiro cordel analisado, notamos que a 

interdiscursividade se deu através, inicialmente, de discursos outrora vistos em 

poemas épicos, como a Odisseia de Homero que foram trazidos novamente para 

serem agora parte do discurso de Patativa. No discurso de Homero, a relação de 

proximidade entre deuses e homem é fator recorrente, visto que na Odisseia, 

Ulisses é ajudado, orientado e sempre mantém uma relação próxima com a deusa 

Atena, sendo que no discurso de Patativa, essa proximidade entre o sujeito 

sertanejo e Deus também é mostrada, trazida de volta para a construção de sentido 

do discurso. Além disso, ainda se tratando da relação com o discurso clássico de 

Homero, foi possível notarmos também a construção de uma cenografia a partir da 

exaltação das belezas naturais do lugar que o sujeito estava, fazendo relação com a 

valorização das belezas naturais do sertão nordestino mostrado pelo enunciador no 

discurso do cordel de Patativa, visto que, em ambos os casos, a partir dessa 

exaltação das belezas naturais dos lugares, o enunciador constrói sua cenografia e 

proporciona a construção de sentido do seu discurso.  

 Nesse caso, foi através de uma releitura dos clássicos, tese defendida por 

Maingueneau, que foi possível encontrarmos a interdiscursividade entre o discurso 

de Patativa e o discurso de Homero, fazendo alusão a religiosidade e a valorização 

das belezas naturais de cada lugar em que o discurso foi produzido.  

Ainda sobre o discurso de Patativa, investigarmos que ele também se 

relaciona com a obra de Graciliano Ramos, mais especificamente na obra Vidas 
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Secas, através das características do Nordeste conhecidas historicamente: seco, 

sofrido, pobre. Além, é claro, da presença constante do discurso religioso como fator 

marcante do discurso de Patativa. 

 A construção do ethos no poema de Patativa, ocorreu, inicialmente, através 

da imagem de cantador identificado com o sertão nordestino, além de construir um 

ethos de sujeito sem estudo. O enunciador, ao falar na primeira pessoa, ao exaltar o 

sertão nordestino, ao revelar-se cantador, atribuiu legitimidade ao seu discurso, além 

de mostrar imagens de um sertão nordestino, que, embora ainda possua 

características sociais fortes e marcantes, de pobreza, seca e sofrimento, também 

tem imagens que revelam uma região rica e diversificada na fauna e flora.  

 No segundo cordel analisado, através de um discurso profético que anunciava 

o inverno do ano de 1956, foi possível encontrarmos a interdiscursividade com obras 

clássicas da literatura nacional como a Bagaceira (1928), de José Américo de 

Almeida e Vidas Secas de Graciliano Ramos (1938) em que ambas tratam da 

histórica migração dos habitantes do Nordeste para outras regiões do país em busca 

de melhores condições de vida. Percebemos também a presença do interdiscurso 

religioso se relacionando com o sentimento de esperança do homem sertanejo com 

o período chuvoso, na expectativa de fartura.  

 Ao investigarmos o ethos no cordel de Manoel Luiz dos Santos, percebemos 

um ethos de um sujeito que se apresenta antes de tudo com astrólogo que faz uma 

previsão do inverno de 1956, além disso, mostra que as imagens de região seca e 

pobre são construídas previamente, é possível que o auditório construa essas 

imagens antes mesmo da fala do enunciador, pois, esses estereótipos estão ligados 

historicamente ao Nordeste. 

 No último cordel analisado, o discurso de Leandro Gomes de Barros trata, 

principalmente, da saudade que o enunciador tem da sua terra e da exaltação que 

ele faz dela. A interdiscursividade com Canção do Exílio de Gonçalves Dias, 

mostrando a exaltação a terra e suas belezas naturais e com “Suspiros poéticos e 

saudades” de Domingos José Gonçalves de Magalhães, mais especificamente do 

poema “O suspiro à pátria” que mostra o saudosismo que o enunciador revela em 

seu discurso, foram analisados e comentados nessa análise. Além disso, Leandro 

consegue fazer referência também ao discurso de José de Alencar na obra O 

sertanejo de 1875, que traz o discurso da esperança de dias melhores no sertão a 

partir das chuvas, mostrando que apesar do tempo seco, a chuva está prestes a 
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chegar, e esse discurso é retomado por Leandro para reavivar o sentimento de 

esperança do Nordestino morador do sertão.  

 Em se tratando do ethos no discurso de Leandro Gomes de Barros, o 

enunciador revela imagens de si enquanto sujeito saudoso e orgulhoso da terra que 

demostra estar distante e em outros momentos do discurso mostra-se esperançoso. 

Constrói também imagens de uma região simples, pacata, com belezas naturais que 

o encantam e o fazem sentir saudade, além de mostrar que no Nordeste há sujeitos 

com pouca vaidade, que não escolhem o alimento que devem plantar porque para 

ele não importa o tipo, mas sim, importa é ter o alimento.  

 A Literatura de Cordel aqui analisada pôde mostrar como que o Nordeste foi 

discursivizado no decorrer de boa parte do século passado, revelando 

historicamente os problemas sociais da região. Contudo, foi possível nesse trabalho 

mostrarmos também a fé do sujeito nordestino, a presença constante do discurso 

religioso em todos os cordéis aqui analisados, mostrou que o nordestino é, antes de 

tudo, um homem de fé e de esperança. Além, é claro, de ser um sujeito orgulhoso 

do lugar de origem, que quando está longe sente saudade e lembra com afeto da 

sua terra.   

 Contudo, embora tenhamos conseguido chegar a tais conclusões, 

reconhecemos que outros estudos são necessários para aprofundar essas questões 

e tirar outras conclusões sobre o que aqui foi estudado. Analisar as imagens do 

Nordeste na Literatura de Cordel ainda se faz necessário para que outros ethés 

possam ser mostrados e outras relações interdiscursivas descobertas para, assim, 

podermos avançar cada vez mais nas pesquisas desse campo. 
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