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RESUMO 
 

 

Essa dissertação teve como objetivo investigar o ethos da figura de Padre Cícero a 
partir da relação entre as cenas enunciativas e o interdiscurso. Para isso, partiu-se 
das perspectivas teóricas da análise do discurso de orientação francesa, com foco 
nos pressupostos teóricos de Dominique Maingueneau (1997, 2000, 2006, 2007, 
2008a, 2008b, 2010, 2015), Charadeau e Maingueneau (2014), Amossy (2014). 
Quanto às reflexões sobre a literatura de cordel, tiveram respaldo nos estudos de 
Curran (2003), Diégues Júnior (1986), Lira Neto (2009), Luyten (2005) e Haurélio 
(2010). O corpus da pesquisa foi constituído por quatro folhetos de cordel que 
versam sobre a figura de Padre Cícero, todos selecionados e coletados no Museu de 
Cultura Sertaneja, situado no Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de Albuquerque 
Maia, (CAMEAM), da Universidade Estado do Rio Grande do Norte (UERN), 
localizado na cidade de Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte. A seleção do corpus 
foi feita a partir da inferência das categorias de análise denominadas interdiscurso e 
ethos. Os resultados indicaram que, ao mesmo tempo em que criam narrativas 
extraordinárias, os folhetos de cordel elaboram estratégias narrativas que enaltecem 
a figura de Padre Cícero. Por sua vez, o interdiscurso presente nos cordéis em 
análise, dialoga com outros diferentes discursos que se cristalizaram na sociedade, 
como o discurso religioso. Os folhetos de cordel analisados apresentaram dois ethé: 
um ethos relevado por meio das cenas enunciativas e do interdiscurso, que afirmam 
que Padre Cícero é uma entidade sobrenatural, enviada por Deus com o objetivo de 
cuidar do povo de Juazeiro e o segundo ethos revelado no discurso do cordel, que 
se apresenta por meio dos fiadores e que, por meio dos seus discursos, enaltecem a 
figura de Padre Cícero, contribuindo assim significativamente para a canonização 
popular do Padre. Espera-se com esta pesquisa não somente contribuir para os 
estudos da análise do discurso de orientação francesa, como também para os 
trabalhos de cunho literário pois, mesmo que a dissertação não se filie à perspectiva 
literária, não deixa de trazer contribuições significativas para esse campo de estudo. 

 
 

 

Palavras-chave: Análise do discurso. Padre Cícero. Interdiscurso. Ethos. Cordel. 



 

ABSTRACT 
 
 

 

This dissertation had as objective to investigate the ethos of the figure of Father 
Cicero taking into consideration the relation between the enunciative scenes and the 
interdiscourse. The theoretical support comes from the perspectives of the analysis 
of the French-oriented discourse, mainly the theoretical presuppositions of 
Dominique Maingueneau (Charadeau and Maingueneau (2014), Charadeau and 
Maingueneau (1997, 2000, 2006, 2007, 2008a, 2008b, Amossy (2014). As for the 
reflections on cordel literature, they were supported by Curran (2003), Diégues Júnior 
(1986), Lira Neto (2009), Luyten (2005) and Haurélio (2010). The corpus of the 
research consisted of four leaflets that deal with the figure of Father Cícero, all 
selected and collected in the Museum of Sertaneja Culture, located in the Campus 
Avançado Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia, (CAMEAM), State University of 
Rio Grande do Norte (UERN), located in the city of Pau dos Ferros, Rio Grande do 
Norte. The selection of the corpus was made from the inference of the categories of 
analysis called interdiscourse and ethos. The results indicated that, while creating 
extraordinary narratives, the cordel leaflets elaborate narrative strategies that 
enhance the figure of Father Cicero. In turn, the interdiscourse present in the strings 
under analysis, dialogues with other different discourses that have crystallized in 
society, such as religious discourse. The cordel leaflets analyzed presented two ethé: 
an ethos revealed through enunciative and interdiscourse scenes, which affirm that 
Father Cicero is a supernatural entity, sent by God with the purpose of caring for the 
people of Juazeiro and the second ethos revealed in the speech of the cordel, which 
is presented through the guarantors and who, through their speeches, exalt the figure 
of Father Cicero, thus contributing significantly to the popular canonization of the 
Father. It is hoped that this research not only contributes to the studies of French-
oriented discourse analysis, but also to a literary one, since even if the dissertation 
does not belong to the literary perspective, it does not fail to bring significant 
contributions to this field of study. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A literatura de cordel desenvolvida no Brasil está intimamente ligada à cultura 

popular, aos cantadores e repentistas, mesmo não tendo sua origem neste país, 

vindo a bordo das primeiras caravelas. O cordel só passa a ser escrito em papel 

ofício a partir das últimas décadas do século XIX com a chegada das primeiras 

máquinas datilográficas, a chamada fase de ouro da literatura de cordel, época de 

maior efervescência da literatura em verso, no tocante à comercialização dos 

livretos. Vale salientar que foi somente a partir das primeiras décadas do século XX, 

que a literatura de cordel passou a produzir em grande escala folhetos que 

versavam sobre o sertão, a cultura nordestina e sobre as figuras lendárias, como 

Lampião e Padre Cícero. 
 

No entanto, com a chegada dos meios de comunicação em massa, como o 

rádio e a TV, a literatura de cordel, que antes assumia a função de imprensa, 

começa a cair em desuso, principalmente nas localidades sertanejas que antes 

buscavam junto à literatura de cordel informação e, sobretudo, distração. Hoje em 

pleno século XXI, momento de efervescência da tecnologia e da informação em 

massa, a literatura de cordel adentra as grandes universidades e passa a ser 

material de estudo de inúmeras pesquisas, seja no campo literário ou nos estudos 

linguísticos, como a nossa pesquisa, que se filia ao quadro da análise do discurso de 

orientação francesa, tendo como foco de análise o interdiscurso e o ethos, propostos 

por Dominique Maingueneau. 
 

A escolha dessa temática foi motivada a partir do interesse em contribuir com 

os estudos da área da análise do discurso de orientação francesa, que são 

desenvolvidos no Grupo de Estudos do Discurso – GRED, do Campus Avançado 

Prof.ª Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM), Pau dos Ferros, e, 

principalmente, pelo interesse em desenvolver um trabalho que mostre que a 

literatura de cordel é uma literatura de valor histórico e que necessita ser estudada 

no âmbito acadêmico. 
 

Nesse sentido, o tema desta dissertação mostra-se relevante, não apenas 

para os estudos da linguagem que têm como enfoque a análise do discurso (AD), 

mas também para os estudos que se filiam a uma perspectiva literária. Dentro do 

campo da análise do discurso de orientação francesa, podemos destacar a pesquisa 
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de pós-doutorado de Santos (2016), que analisa o discurso pedagógico sobre a 

religião a partir das categorias interdiscurso e ethos; o trabalho dissertativo de Seno 

(2014), que analisa o ethos da figura feminina nos discursos políticos de Dilma 

Rousseff e o trabalho de Carvalho (2010), que investiga como o interdiscurso e o 

ethos são representados nas músicas do sambista mineiro Ataulfo Alves. 
 

Já no campo da literatura, destacamos o estudo de Silva (2008), que busca 

identificar, por meio das práticas discursivas, como a literatura de cordel representa 

o homem, a vida e os valores nordestinos; a dissertação de Potier (2012), que 

analisa como os discursos são representados na literatura de cordel nas quatro 

primeiras décadas do século XX e o trabalho de Claudia Rejanne (2007), que tem 

por objetivo estudar o discurso político no contexto da cidade de Juazeiro – CE, a 

partir da análise de folhetos de cordel. 
 

Considerando a representatividade da literatura de cordel, bem como as 

teorias da análise do discurso de orientação fracesa e a dos estudos no campo da 

literatura, esta pesquisa parte da seguinte questionamento: Qual o ethos da figura de 

Padre Cícero na literatura de cordel? Para responder a esta pergunta, elaboramos 

como objetivos: 
 

Geral: Investigar e interpretar o ethos da figura de Padre Cícero a partir da relação 
 

entre cenas enunciativas e o discurso; 
 

Específicos: 
 

a) identificar e interpretar como a figura de Padre Cícero é representada na 

literatura de cordel; e, 
 

b) descrever a presença do interdiscurso e do ethos nos folhetos de cordel. 
 

Ancorada nos estudos da análise do discurso de orientação, a pesquisa se 

fundamenta nas contribuições de Maingueneau (1997, 2000, 2006, 2007, 2008a, 

2008b, 2010, 2015), Charaudeau e Maingueneau (2014), Amossy (2014). Em 

relação às contribuições na área da literatura de cordel, tomamos como base os 

pressupostos teóricos de Curran (2003), Diégues Júnior (1986), Lira Neto (2009), 

Luyten (2005) e Haurélio (2010). 
 

Escolhemos como corpus quatro folhetos de cordel, que foram coletados no 

Museu de Cultura Sertaneja, localizado no CAMEAM, da Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte (UERN). É importante frisar que o corpus é constituído apenas 

de folhetos de cordel pelo fato de serem os únicos exemplares que tratam da figura 
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de Padre Cícero, embora o Museu de Cultura Sertaneja (MCS) conte com um 

acervo de mais de trezentos folhetos de cordel. 
 

Quanto à abordagem de pesquisa, utilizamos a qualitativa que “preocupa-se 

em analisar e interpretar aspectos profundos, descrevendo a complexidade do 

comportamento humano. Fornece análise mais detalhada sobre as investigações, 

hábitos, atitudes, tendências de comportamento etc.” (MARCONI; LAKATOS 2011, 

p. 269). 
 

A dissertação foi organizada em cinco capítulos: introdução, metodologia, 

referencial teórico, gênese da literatura de cordel e trajetória da vida de Padre 

Cícero, análises e conclusão. 
 

Na Introdução, descrevemos de forma breve a constituição da dissertação, 

apresentando as questões e objetivos que norteiam a pesquisa, os procedimentos 

metodológicos e a discussão inicial sobre o conteúdo teórico que fundamenta o 

estudo. 
 

No segundo capítulo, Aspectos metodológicos da pesquisa: a construção do 

objeto de estudo, discutimos a metodologia utilizada, apresentando o corpus em que 

se baseiam as análises, bem como os procedimentos para seleção e coleta dos 

dados. 
 

No terceiro capítulo, Análise do discurso e categorias de análise, 

descrevemos os conceitos e categorias a serem utilizados nas análises, fazendo um 

percurso teórico ao longo das três fases da AD, até a quarta fase, de orientação 

francesa, proposta por Dominique Maingueneau. 
 

No quarto capítulo, Literatura de cordel, apresentamos um apanhado histórico 

sobre a literatura de cordel, procurando mostrar onde surgiram os seus principais 

idealizadores e como a literatura de cordel tem se reinventado na 

contemporaneidade, além de darmos destaque à trajetória da vida de Padre Cícero 

e como esse se tornou a figura importante na literatura de cordel. 
 

No quinto capítulo, O interdiscurso e o ethos da figura de Padre Cícero na 

literatura de cordel, analisamos o corpus da pesquisa procurando observar como o 

interdiscurso é apresentado e qual ethos da figura de Padre Cícero. 
 

No último capítulo, Conclusão, retomamos os objetivos e apresentamos os 

resultados alcançados pela pesquisa. 
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2 ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA: A CONSTRUÇÃO DO 

OBJETO DE ESTUDO 

 

 

Neste capítulo apresentamos a abordagem da pesquisa, bem como os 

métodos e procedimentos que seguimos para alcançar os objetivos propostos. 
 

 

2.1 Contextualização da pesquisa 
 

 

O presente trabalho está vinculado ao Grupo de Estudos do Discurso (GRED) 

e à linha de pesquisa “Discurso, memória e identidade”, do Programa de Pós 

Graduação em Letras (PPGL), da UERN. 
 

A pesquisa tem base qualitativa e é de natureza interpretativa. Segundo 

Minayo (2009), a pesquisa qualitativa busca responder as questões dentro das 

ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. 

Diferentemente das pesquisas de base quantitativa, as pesquisas de abordagem 

qualitativa buscam os significados em que “o nível de realidade não é visível, precisa 

ser exposta e interpretada, em primeira instância, pelos próprios pesquisadores” 

(MINAYO, 2009, p.22). Levando em consideração a colocação de Minayo (2009), é 

possível classificar o nosso estudo como sendo qualitativo, pois investigamos e 

interpretamos os fenômenos, atribuindo-lhes significados. 
 

Segundo Minayo (2009), as pesquisas de caráter qualitativo dividem-se em 

três etapas: fase exploratória, trabalho de campo, análise e tratamento do material 

empírico e documental. A nossa pesquisa, por ter caráter qualitativo, também 

apresenta essas três fases. Na primeira, a fase exploratória, definimos e delimitamos 

o objeto de estudo. Na segunda fase, o trabalho de campo, fomos ao Museu de 

Cultura Sertaneja-MCS, que fica localizado no CAMEAM, na cidade de Pau dos 

Ferros, e selecionamos os folhetos que constituem o corpus da pesquisa. Por último, 

na fase do tratamento do material empírico e documental, buscamos contribuições e 

compreensão para análise do corpus por meio das teorias da análise do discurso de 

orientação de orientação francesa, sobretudo os estudos de Dominique 

Maingueneau relacionados ao interdiscurso e ao ethos. 
 

Ainda conforme Minayo (2009), é necessário que, durante o trabalho, o 

pesquisador reconheça a complexidade do objeto de estudo, bem como reveja as 
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teorias trabalhadas e estabeleça os conceitos que serão relevantes e, 

principalmente, sistematize as técnicas que melhor se adequem à pesquisa, 

analisando o material de forma específica e contextualizada. 
 

Bauer e Gaskell (2002, p. 57) acrescentam que as pesquisas de cunho 

qualitativo têm como principal interesse: 

 

As maneiras como as pessoas se relacionam com os objetos no seu 
mundo vivencial, sua relação sujeito-objeto, é observada através de 
conceitos tais como opiniões, atitudes, sentimentos, explicações,  
estereótipos, crenças, identidades, ideologias, discurso, 
cosmovisões, hábitos e práticas. 

 

Considerando o posicionamento de Bauer e Gaskell (2002), podemos afirmar 

que a nossa pesquisa tem caráter qualitativo, pois tem como objetivo investigar e 

interpretar o ethos da figura de Padre Cícero a partir da relação entre as cenas 

enunciativas e o interdiscurso. 
 

Para Gil (2008), nas pesquisas qualitativas os processos analíticos podem ser 

definidos durante a pesquisa, pois não necessitam de receitas ou fórmulas que 

orientem o pesquisador no momento da coleta dos dados. Assim, a análise dos 

dados passa a depender dos processos, da interpretação e do estilo do pesquisador. 
 

Moraes (2000) ressalta que as pesquisas qualitativas buscam significados a 

partir de um conjunto de textos em que o analista precisa atribuir sentidos e 

significados. Nessa direção, nossa pesquisa se fundamenta também nos estudos da 

análise do discurso de orientação francesa que, mesmo tendo origem na linguística, 

amplia sua fundamentação teórica sob diferentes perspectivas das ciências sociais e 

humanas. Além disso, devemos salientar que as pesquisas na área da análise do 

discurso de orientação francesa são de cunho qualitativo, pois ao permite ao 

pesquisador ampliar a sua capacidade de compreensão e, sobretudo, de 

interpretação. 
 

Em relação ao método científico da pesquisa, este estudo se enquadra no 

método dedutivo que, de acordo com Gil (2008, p.09), “parte de princípios 

reconhecidos como verdadeiros e indiscutíveis e possibilita chegar a conclusões de 

maneira puramente racionalistas”, isto é, vai do geral ao específico. 
 

Nesse sentido, tomamos por base os textos teóricos que nos darão respaldo 

para a nossa pesquisa, em particular os estudos desenvolvidos por Maingueneau, 

no que diz respeito ao interdiscurso e ao ethos, para assim podermos investigar e 
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interpretar o ethos da figura de Padre Cícero a partir da relação entre cena 

enunciativa e o interdiscurso. 

 

 

2.2 Constituição do Corpus e procedimentos de análise 
 

 

De acordo com Maingueneau (1989 p. 19), cabe ao analista do discurso 

estudar no corpus as categorias de análise, pois na ausência desta “reflexão prévia, 

corre-se o risco de atingir um resultado insignificante”. Tomamos como base 

Maingueneau (2015, p. 40) no que concerne à concepção de corpus: 

 

 

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. A diferença entre texto e corpus é essencial. Ela marca a 
fronteira entre, de um lado, as práticas de comentário tradicionais 
que tentam interpretar textos ligados por uma tradição e, de outro, as 
abordagens em termos de discurso, que se pretendem resultado das 
ciências humanas e sociais. Os analistas do discurso não estudam 
obras; eles constituem corpora, eles reúnem os materiais que julgam 
necessários para responder a esse ou àquele questionamento 
explícito, em função das restrições impostas pelos métodos aos 
quais recorrem. 

 
 

Assim, para Maingueneau (2015), pelo fato da análise do discurso de 

orientação francesa estar ligada às ciências sociais contemporâneas, o corpus, na 

maioria das vezes, é que irá definir o objeto a ser pesquisado. Nessa perspectiva, o 

corpus na análise do discurso de orientação francesa “é homogeneizado em relação 

ao pertencimento ideológico dos sujeitos ou à conjuntura histórica” (CHARAUDEAU; 

MAINGUENEAU, 2016, p.140). 
 

Ainda de acordo com Charaudeau e Maingueneau (20016, p. 139), a 

constituição do corpus 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”. 
 

Por isso, para Maingueneau é preciso compreender a materialidade linguística 

a partir das ocorrências linguísticas ligadas ao sujeito, ou seja, a partir de uma 

investigação próxima ao sujeito, uma vez que o texto é elemento essencial para 
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a constituição do corpus. Sobre essa questão, Maingueneau (2007, p. 282) afirma 

que: 

 
 

Os textos tratados como quadro hermenêutico devem ser reputados 
como primeiros para que nos sintamos impelidos a interpretá-los, 
mas é preciso também que esses textos sejam fonte de interpretação 
para que possamos considerá-los primeiros. Um texto que não mais 
fosse objeto de interpretação deixaria de ser enigmático. 

 
 

Tal apontamento não significa que todo e qualquer texto pode servir de 

corpus, pelo menos partindo do ponto de vista da análise do discurso de orientação 

francesa, pois há uma vasta gama de textos que já foram analisados diversas vezes 

e que, por esse motivo, não é interessante para as pesquisas na área. 
 

Maingueneau (2000, p. 06) dá alguns exemplos de “diversos corpus, em 

particular sobre os discursos religioso, científico, filosófico e literário”. O corpus da 

nossa pesquisa situa-se no campo literário. Os versos que se seguem caracterizam 

a constituição narrativa dos folhetos de cordel que serviram de corpus para o nosso 

estudo: 

 
 

Depois da morte do padre 
Não houve mais alegria, 
Tem gente que ainda chora  
Cinco seis horas por dia 
Conserva a recordação 
Da hora da confissão, 
Tudo que o padre dizia 

 

Teve gente no sertão 
Que ficou prejudicado, 
Pela força de vontade 
Dizia; estou conformado, 
Se dormia ou acordava  
O padre estava de um lado. 
(ATHAYDE, 1942, p.1) 

 
 

As estrofes de cordel apresentadas fazem parte do folheto A entrada de 
 

Padre Cícero no céu visto por uma donzela de 13 anos, escrito pelo poeta popular 
 

João Martins de Athayde (1942). 
 

A literatura de cordel é fruto da oralidade, tem em sua estrutura a métrica, o 

ritmo e a rima que, de acordo com Abreu (1993, p. 04), se classifica da seguinte 

maneira: 
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Os folhetos possuem uma forma fixa e específica, 
predominantemente sextilhas com versos setessilábicos e esquema 
de rima ABCBDB, ocorrendo também, mas com menor frequência, 
estrofes de sete versos setessilábicos com rimas em 
ABBAACCDDC2 . É possível encontrar folhetos escritos em décimas 
decassilábicas com rimas em ABBAACCDDC. Esta definição formal 
não existe no cordel português que pode ser escrito em prosa, em 
verso – com rimas e métrica bastante variáveis – ou sob a forma de 
peças de teatro. 

 
 

Quanto à organização do corpus dessa pesquisa, é pertinente esclarecer que 

o mesmo se constitui de folhetos de cordel que foram selecionados no maior acervo 

de cordel do Alto Oeste Potiguar, que fica situado no Museu de Cultura Sertaneja – 

MCS, da UERN, mais especificamente no Campus Prof.ª Maria Elisa de 

Albuquerque Maia, na cidade de Pau dos Ferros – Rio Grande do Norte, inaugurado 

no ano 2012
1
. 

 
O MCS conta com mais de trezentos folhetos de cordel, dentre inúmeros 

títulos podemos citar: As proezas de João Grilo; O cachorro dos mortos; A chegada 

de Lampião no inferno; Regresso a São Saruê; Peleja de Zé Pretinho com o cego 

Aderaldo, publicações de grandes nomes da literatura de cordel. 
 

Inicialmente fizemos um levantamento dos cordéis, relacionando os títulos e 

os temas de conteúdo religioso, dando ênfase às interpretações do sentimento 

religioso popular, como por exemplo, os feitos e os milagres de Padre Cícero. 
 

Feito isso, obtivemos um resultado de trinta folhetos de cordel. Contudo, esse 

número era demasiado para a análise. Procedemos então a uma seleção dos 

cordéis raros e mais antigos, que geralmente não são mais encontrados para 

comercialização. Em seguida, realizamos o trabalho analítico, atentando para a 

relação interdiscursiva nos cordéis. Nesse sentido, realizamos, primeiramente, uma 

leitura sistemática de todos os cordéis selecionados, buscando identificar o 

interdiscurso e o ethos discursivo. Depois de identificado o interdiscurso e o ethos 

discursivo nos cordéis, chegamos à conclusão de que o corpus dessa pesquisa se 
 
 

 
1
 O Museu de Cultura Sertaneja é um espaço dedicado à ciência, à educação e à arte, inaugurado no 

ano de 2012. Do ano de inauguração até 2017, o Museu de Cultura Sertaneja realizou quatro 
exposições temáticas. A primeira em 2012 tinha como título O sertanejo e o trabalho. A segunda em 
2013 apresentou a exposição Casa arrumada. Já a terceira exposição Memórias dos engenhos e das 
casas de farinha aconteceu no ano de 2014. No ano de 2017 a exposição tinha como tema Andanças 
e memórias dos vaqueiros no Alto Oeste Potiguar.
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constituiria de quatro folhetos de cordel, cuja temática refere-se à figura de Padre 

Cícero. 
 

Dos quatro folhetos de cordel, dois são da autoria do poeta popular João 

Martins de Athayde, e têm como título A entrada de Padre Cícero no céu visto por 

uma donzela de treze anos e A lamentável morte de Padre Cícero Romão Batista, o 

patriarca de Joazeiro. Os dois folhetos de cordel narram o trágico acontecimento da 

morte de Padre Cícero e a tristeza profunda que se espalhou por todo o Nordeste 

com a sua morte. 
 

Sobre o autor dos dois primeiros folhetos, João Martins de Athayde, poeta 

popular paraibano é possivel dizer que este nasceu em 24 de junho de 1880. Foi um 

poeta autodidata que vivia basicamente da produção e da edição dos folhetos de 

cordel. Seu primeiro folheto de cordel, intitulado Um preto e um branco apurando 

qualidades, foi escrito em 1908 e publicado pela tipografia Moderna. João Martins de 

Athayde foi inovador ao utilizar ilustrações nas capas dos folhetos de cordel, uma 

vez que era um meio de atrair a atenção dos compradores. O que o poeta “usou 

muito, sob o sentimento comercial que tinha bastante desenvolvido, foi a 

propaganda das suas edições em listas, verdadeiros catálogos, publicados nas 

quartas capas” (PEREGRINO,1984, p.139). 
 

João Martins de Athayde foi o primeiro cordelista a possuir uma gráfica e por 

isso a ele são atribuídas muitas das modificações na estrutura do folheto de cordel. 
 

O terceiro folheto de cordel privilegiado no corpus tem como título Padre 

Cícero o santo de Juazeiro, escrito em 1907 pelo poeta Manoel D‟Almeida Filho, 

relata as lendas da cidade de Juazeiro-CE e principalmente a vida de Padre Cícero, 

seus feitos, suas profecias e os seus milagres. O autor deste folheto de cordel 

nasceu em 1914 na cidade de Alagoa Grande no estado da Paraíba-PB. O primeiro 

contato de Manoel D‟Almeida Filho com a poesia popular foi através da cantoria, 

assumindo o papel de cantador. Seu primeiro cordel foi escrito em 1936 e tinha 

como título A menina que nasceu pintada com as sobrancelhas raspadas. 
 

O quarto folheto de cordel tem como título Cinco respostas para cinco 

perguntas sobre Padre Cícero. Escrito em 1998, o poema relata os milagres 

ocorridos no nascimento de Padre Cícero, bem como os inúmeros feitos pela cidade 

de Juazeiro-CE e o seu desentendimento com a igreja católica. O folheto é de 

autoria do poeta popular Abraão Batista, nascido em Juazeiro do Norte, município do 

Ceará-CE, tendo os seus primeiros trabalhos sido feitos com a xilogravura. 
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3 ANÁLISE DO DISCURSO E CATEGORIAS DE ANÁLISE 
 

 

Neste capítulo, discorreremos sobre a análise do discurso de orientação 

francesa, momento em que faremos um trajeto histórico que compreende as três 

fases da AD. Em seguida, centrar-nos-emos nos conceitos de interdiscurso e ethos, 

discutidos por Dominique Maingueneau e que embasarão o capítulo referente à 

análise. 

 

 

3.1 A origem da análise do discurso 
 

 

A AD é um campo de estudo fértil por trazer contribuições de diversas linhas 

de pensamento que emanam de diferentes campos teóricos. Em síntese, a AD tende 

a investigar os acontecimentos discursivos (MAINGUENEAU, 1979). Por esse 

motivo é difícil traçar um caminho preciso acerca da história da AD, “já que ela 

resulta, ao mesmo tempo, da convergência de correntes recentes e da renovação da 

prática de estudos muito antigos de textos retóricos, filológicos ou hermenêuticos” 

(CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2016, p.43). 
 

Para Orlandi (1996, p. 23), a AD “é uma disciplina que se faz no entremeio, 

que não se soma aos conceitos de áreas distintas, mas discute seus pressupostos 

continuamente”, ou seja, a análise do discurso analisa e interpreta o discurso a partir 

da relação sujeito/história, interpreta as inúmeras situações comunicativas em que o 

sujeito está inserido para que se possa entender o seu discurso. 
 

Para Maingueneau (1976), o discurso é o objeto de estudo da análise do 

discurso, isso pelo fato de o discurso poder ser pensado e interpretado de formas 

diversas. Nesse intento, é preciso entender que o conceito ou o termo “discurso” tem 

suas raízes nas teorias provindas das ciências humanas e sociais (MAINGUENEAU, 

2015). 
 

Em face dessas colocações, Maingueneau (2015, p. 23) compreende o 

discurso de formas distintas: 

 

 

Como substantivo não contável (“isto deriva do discurso”, “o discurso 
estrutura nossas crenças”...); 
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Como substantivo contável que pode referir acontecimentos de fala 
(“cada discurso é particular”, os discursos se inscrevem em 
contextos”...) ou conjuntos textuais mais ou menos vastos (“os 
discursos que atravessam uma sociedade”, “os discursos da 
publicidade”...). 

 
 

Nesse sentido, temos o discurso como estrutura comunicativa inerente ao ser 

humano. Portanto, assim como os sujeitos são múltiplos, heterogêneos, o discurso 

tem um caráter polivalente, pois emana de diferentes sujeitos. Assim, o discurso é 

também um produto sócio histórico que precisa ser compreendido nas mais diversas 

acepções. Por isso, Maingueneau (2015) concebe o discurso como tendo formas 

variáveis, a saber: 

 
 

I) o discurso como uma organização além da frase; “isso 

não quer dizer que todo discurso se manifeste por 

consequências de palavras superiores à frase, mas que 

ele mobiliza estruturas de outra ordem, diferentes das da 
 

frase” (MAINGUENEAU, 2015, p. 25); 
 

II) o discurso é uma forma de ação. Uma vez que para 

Maingueneau (2015), o ato de falar por si só é capaz de 

formar uma ação sobre o outro. Uma vez que os 
 

discursos podem convencer, persuadir, refutar, etc.; 
 

III) o discurso é interativo, isso porque, é uma atividade 

verbal, uma troca comunicativa entre os sujeitos 

falantes, “onde os interlocutores coordenam suas 

enunciações, enunciam em função da atitude do outro e 

percebem imediatamente o efeito que suas palavras têm 

sobre ele” (MAINGUENEAU, 2015, p. 26); 
 

IV) 
 

o discurso é contextualizado, pois só será entendido 

dentro de um contexto e isso quando se atribuir um 

sentido; 
 

V) o discurso é assumido por um sujeito. “O discurso só é 

discurso se estiver relacionado, a um EU, que se coloca 

ao mesmo tempo como fonte de referências pessoais, 

temporais, espaciais” (MAINGUENEAU, 2015, p. 27); 
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VI) o  discurso  é  regido  por  normas,  seja  esse  discurso 
 

verbal ou não verbal. Embora as atividades verbais não 
 

necessitam  de  normas  particulares,  isso  pelo  fato  de 
 

uma  simples  pergunta  implicar  em  uma  resposta,  ou 
 

não; 
 

VII) o discurso é assumido no bojo de um interdiscurso; 
 

VIII) o discurso constrói socialmente o sentido. “Essa 
 

construção do sentido é, certamente, obra de indivíduos, 
 

mas de indivíduos inseridos em configurações sociais de 
 

diversos níveis”. (MAINGUENEAU, 2015, p. 29). 
 

 

Essas noções acerca do discurso não são estanques, uma vez que as 

diferentes análises do discurso
2
 possuem pontos de convergência, no entanto, isso 

não será ponto de debate para o estudo que ora se apresenta, visto que o que nos 

interessa é a análise do discurso de orientação francesa. 

 

 

3.2 Análise do discurso de orientação francesa 
 

 

Segundo Maingueneau (1976), a linguística insere-se em um núcleo rígido 

que se dedica aos estudos da língua, ou seja, a linguagem como um sistema 

mediado que só faz sentido quando os sujeitos estão inseridos no processo de 

comunicação com diferentes posicionamentos socioculturais e em diferentes 

conjunturas históricas. A AD é uma disciplina de base transdisciplinar que se divide 

em duas vertentes, a anglo-saxã, que considera a intenção dos sujeitos no momento 

da interação verbal e a análise do discurso de orientação francesa, que considera a 

intenção dos sujeitos, que são condicionados por uma ideologia. 
 

A análise do discurso de orientação francesa vive um momento de 

efervescência, haja vista o grande número de trabalhos nessa área, bem como o 

crescimento dos seus corpora. Isso se deve ao fato de a “Análise do Discurso 
 
 
 
 

2
 Além da Análise do Discurso francesa, tem-se também a Análise do Discurso anglo-saxã, 

popularmente chamada de americana, área bastante estudada no Brasil que privilegia o contato com 
a sociologia (MUSSALIM, 2003).
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manter um elo privilegiado com as ciências da linguagem” (MAINGUENEAU, 2007, 

p. 34). 
 

Nesse sentido, a conjuntura da análise do discurso de orientação francesa é 

um espaço múltiplo, isso por ser uma teoria que está intrinsecamente ligada aos 

estudos linguísticos e históricos, bem como pela razão de não ter um lugar exato de 

sua gênese, uma vez que sua base teórica surgiu de diversos lugares e de inúmeros 

pensadores, pois “trata-se de um espaço de pesquisa fervilhante e que não pode ser 

remetido a um lugar de emergência exato” (MAINGUENEAU 2015, p. 15). 
 

Segundo Maingueneau (2015), estudos como os de Goffman, Wittgenstein, M. 

Foucault e M. Bakhtin, contribuíram significativamente para o crescimento e a 

expansão do que hoje se entende por AD, embora nenhum desses autores tenha de 

fato proposto uma teoria sobre o que hoje denominamos de análise do discurso de 

orientação francesa. 
 

A AD é relativamente nova e não pode ser considerada uma disciplina voltada 

somente para a linguística ou para a história, ela também se baseia em métodos da 

filosofia, da sociologia e das contribuições da psicologia, pois ,segundo Mussalin 

(2006, p. 101), “para entender a gênese dessa disciplina é preciso compreender as 

condições que propiciam sua emergência”, ou seja, é preciso buscar seu embrião. 
 

Dessa forma, pensar no engendramento da AD é pensar essa disciplina como 

fruto de um pensamento coletivo que emana de Jean Dubois e de Michel Pêcheux, 

como corrobora Gregolin (2003): 

 
 

Para Maldidier (1997) a história da Análise do Discurso na França 
pode ser lida através de uma dupla fundação, no final dos anos 60, 
nas figuras de Jean Dubois e de Michel Pêcheux. Apesar das 
diferenças, os dois fundadores tinham como pano de fundo o 
panorama da França da época. Dubois e Pêcheux eram ligados ao 
marxismo e à política (GREGOLIN, 2003, p. 23). 

 
 

Dubois era um famoso linguista da época, e Michel Pêcheux, um filósofo 

envolvido com questões ligadas à epistemologia e à psicanálise O que havia em 

comum entre os dois era o fato de se inserirem em um contexto e um espaço 

políticos marcados pelo marxismo, espaço esse que se caracterizou por partilhar 

convicções sobre a política, a luta de classes e os movimentos sociais. Desta forma: 
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A influência de A arqueologia do saber, de M. Foucault, sobre a 
análise do discurso francesa foi bastante mais indireta que a de J. 
Dubois ou a de M. Pêcheux, mas foi expressiva. Se estes últimos 
pretendiam apoiar-se na linguística, o autor de A arqueologia do 
saber a recusava. O que ele chamava de “discurso” não tinha relação 
direta com o uso da língua. (MAINGUENEAU, 2015, p. 19). 

 
 

Diante de tal consideração podemos ter o seguinte entendimento: Foucault 

não compara a AD à análise linguística, nem tampouco o discurso à linguagem, isso 

porque a AD está ligada à sociedade, à historicidade e por ser variável e híbrida, 

pois sua conjuntura permite enunciados de épocas distintas, tempos e lugares 

institucionais diversificados. 
 

Com base no exposto, podemos afirmar que o projeto da análise do discurso 

de orientação francesa se apoia na formação filosófica de Pêcheux, uma vez que ele 

foi o responsável por boa parte do seu arcabouço teórico, juntamente com Michel 

Foucault e Jean Dubois. Entretanto, foram Pêcheux e Jean Dubois os principais 

precursores da AD, pois vislumbravam a possibilidade de desenvolver investigações 

sobre as relações de poder entre a política e o cenário social da época. 
 

Os estudos de Jean Dubois na AD partiram dos trabalhos literários, da 

gramática e dos estudos da linguística saussuriana, isto é, a AD para Jean Dubois 

era pensada dentro de um encadeamento que dava continuidade aos estudos da 

lexicologia. 
 

Para Michel Pêcheux, a AD deve ser pensada como uma interrupção entre os 

estudos das ciências sociais com a linguística. De acordo com Maldidier (1994, p. 

19), “o objeto discurso, que reformula a fala saussuriana na relação com a língua, 

implica, de acordo com a fórmula althusseriana, uma mudança de terreno”. Por isso, 

Pêcheux tomou como objeto de estudo os discursos, já que esses são fruto dos 

aspectos sócio-históricos. Como afirma Orlandi (1999, p. 19): 

 
 

A Análise de Discurso pressupõe o legado do materialismo histórico, 
isto é, do que há um real da história de tal forma que o homem faz 
história, mas esta também lhe é transparente. Daí, conjugando a 
língua com a história na produção de sentidos, esses estudos do 
discurso trabalham o que vai-se chamar a forma material (não 
abstrata com a da Linguística) que é a forma encarnada na história 
para produzir sentidos: esta forma é portanto linguístico-histórica. 

 
 

Nessa perspectiva podemos afirmar que a AD trabalha com a produção se 

sentidos que é construída pelos sujeitos a partir da linguística e da história. 
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Segundo Gregolin (2006, p. 56), os estudos de Pêcheux se concretizam na 

AD pelo fato de contemplarem a língua, os sujeitos e suas formações sócio 

históricas. Assim sendo, os estudos de Pêcheux se opõem aos estudos de 

Saussure, isso porque para Pêcheux a dicotomia língua e fala proposta por 

Saussure (1916) seria um grande empecilho para os estudos desenvolvidos dentro 

do cenário da AD. 
 

Já para Maldidier (2003), os estudos de Pêcheux dentro da AD foram 

essenciais para a epistemologia da época, principalmente pelo corte saussuriano, ou 

seja, a ideia de que a língua é um sistema. Maingueneau (1976) esclarece que os 

estudos da AD não comportam as teorias desenvolvidas por Saussure, muito menos 

que esta se dedique a estudar a fala, pois: 

 

 

Uma definição bastante corrente de discurso estabelece para esse 
termo uma relação de correspondência com o conceito de parole 
(Saussure), em oposição ao conceito de langue: se assim fosse, a 
análise do discurso padeceria de um fundamento próprio. Com efeito, 
a necessidade de remeter ao Curso de Linguística Geral de 
Saussure é precisamente para construir o conceito de discurso a 
partir de uma diferenciação em relação a parole, e não para colocá-lo 
a reboque deste conceito de Saussure (MAINGUENEAU, 1976, p. 5). 

 

 

Notamos que Pêcheux propõe uma base teórica para análise do discurso 

contrária às teorias defendidas por Saussure, pelo menos no tocante à língua e à 

fala, isso pelo fato de Pêcheux não conceber o sujeito nem os sentidos como 

individuais, mas como históricos e ideológicos (MUSSALIM, 2003). Pêcheux 

consegue enxergar as lacunas deixadas por Saussure, ligadas à ideia de que a fala 

e o sujeito são individuais (MALDIDIER, 2003). 
 

Percebemos assim que os estudos de Pêcheux inserem-se em um contexto 

no qual é necessário manter uma relação de proximidade com a história, a fim de 

possibilitar as formações sociais e consequentemente as formações discursivas 

entre os sujeitos. 
 

Dentro da AD é possível observar mudanças sofridas na disciplina, que 

apresenta três fases, trazendo consigo diferentes perspectivas sobre o discurso, o 

enunciado, o sujeito, bem como sobre as diversas produções de sentido. 
 

A primeira fase da AD, também conhecida como AD -1, ou análise automática 

do discurso, é marcada pela relação língua/história. Nesse momento a língua era 



27 
 
 

 

apenas um sistema fechado, classificado como um elemento de justaposição. Os 

discursos eram silenciados, pois eram regidos por doutrinas pré-estabelecidas, 

construídos de forma homogênea a partir de princípios ideológicos estabelecidos 

pela sociedade. 
 

Há um “assujeitamento” do indivíduo, visto como “um sujeito que não é fonte 

nem origem do dizer; que produz o já-dito, o reconstruído” GREGOLIN (2006, p. 59-

60). Nessa perspectiva, o discurso era gerado como uma espécie de máquina 

discursiva, o que não permitia o diálogo com outros discursos, fazendo com que as 

condições de produção fossem estáveis e homogêneas, ou seja, uma máquina 

discursiva fechada entre si (FERNANDES, 2008). Assim, o sujeito é subordinado a 

uma maquinaria discursiva, como corrobora Pêcheux (1997, p. 311): 

 
 

Um processo de produção discursiva é concebido como uma 
máquina autodeterminada e fechada sobre si mesma, de tal modo 
que um sujeito-estrutura determina os sujeitos como produtores de 
seus discursos: os sujeitos acreditam que “utilizam” os discursos 
quando na verdade são seus “servos” assujeitados, seus “suportes”. 

 
 

Nesse ínterim, o sujeito na análise da AD1 é construído no discurso, já que o 

mesmo deve ser compreendido no âmago de uma formação discursiva que, por sua 

vez, é regulada por uma formação ideológica. 
 

Já na segunda fase da AD, também conhecida como AD-2, fase influenciada 

pelos estudos de Foucault, a noção de maquinaria fechada, conceituada na fase 

anterior, começa a ser desfeita, isso porque o conceito de formação discursiva 

começa a ser objeto de estudo da AD. Para Pêcheux (1997, p.314), se caracteriza 

como: 

 
 

Um espaço estrutural fechado, pois é constitutivamente „invadida‟ por 
elementos que vêm de outro lugar (isto é, de outras FD) que se 
repetem nela, fornecendo-lhes suas evidências discursivas 
fundamentais (por exemplo sob forma de „pré-construídos‟ e de 
discursos transversos). 
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Nessa discussão, é preciso entender que as formações discursivas partem de 

formações ideológicas
3
 que, por sua vez, são estabelecidas no meio social pelos 

discursos. Assim, é preponderante pensar nos aspectos históricos, políticos, 

econômicos e culturais de cada indivíduo, uma vez que “um discurso é um conjunto 

de enunciados que tem seus princípios de regularidade em uma formação 

discursiva” (FOUCAULT, 1969, p. 146). 
 

De acordo com Charaudeau e Maingueneau (2016, p. 240), “a noção de 

formação discursiva foi introduzida por Foucault e reformulada por Pêcheux no 

quadro da Análise do Discurso”. Em função dessa dupla origem, conservou-se uma 

grande instabilidade, isso porque para Foucault os discursos deveriam ser 

entendidos dentro de uma conjuntura de enunciados de uma mesma formação 

discursiva. Já a noção de formação discursiva, para Pêcheux, “não é um espaço 

estrutural fechado, uma vez que ela é constitutivamente „invadida‟ por elementos 

provenientes de outros lugares e de outras formações discursivas que nela se 

repetem” (PÊCHEUX, 1997, p. 297). 
 

Na terceira fase tem início os procedimentos de análise a partir das 

considerações da heterogeneidade/equivocidade do sujeito e do sentido, já que o 

conceito de maquinaria discursiva é totalmente desfeito e o conceito de interdiscurso 
 

é inteiramente afirmado. É na AD-3 que os “discursos que atravessam uma 

formação discursiva se constituem independentemente uns dos outros para serem, 

em seguida, postos em relação, mas se formam de maneira regulada no interior de 

um interdiscurso” (MUSSALIM, 2003, p. 120). 
 

Podemos constatar então que, ao longo do trajeto da AD, o sujeito discursivo 
 

é interpretado de diferentes formas: na AD-1 o sujeito discursivo é “assujeitado” por 

uma maquinaria discursiva que estava ligada ao poder estatal, o discurso era 

limitado, preso a uma estrutura; na AD-2 o sujeito discursivo só poderá ser entendido 

a partir de uma formação discursiva, sendo esse sujeito influenciado por formações 

discursivas e por formações ideológicas que o cercam; já na terceira fase, AD -3, “a 

concepção de sujeito é definida de forma um pouco menos estruturalista” 

(POSSENTI, 1994, p. 35). Dessa forma concluímos que o sujeito é 
 
 
 
 

3
 As formações ideológicas são um conjunto complexo de atitudes e de representações que não são 

nem individuais nem universais, mas se relacionam mais ou menos diretamente a posições de classe 
em conflito umas com as outras.
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híbrido, dividido e inconsciente, pois os seus discursos são fruto de uma memória 

discursiva, isto é, o sujeito se constitui a partir do outro e para o outro. 
 

Dentro dessa discussão em torno das fases da análise do discurso, podemos 

pensar hoje em uma quarta fase, uma possível AD-4, que se fundamenta nos 

estudos de Dominique Maingueneau, como podemos observar na seção a seguir. 

 
 

3.3 Dominique Maingueneau e a análise do discurso de orientação francesa 
 

 

O presente estudo filia-se à perspectiva teórica de Dominique Maingueneau, 

embora não negue as ricas contribuições da AD para a pesquisa. Pelo fato de 

análise do discurso de orientação francesa buscar compreender a origem da AD, 

bem como os textos dos autores ligados a essa vertente, consideramos importante 

pensar em uma quarta fase para análise do discurso de orientação francesa, uma 

possível AD-4, uma vez que Maingueneau (2006a, p.01) afirma 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 de AD. 
Aqueles que, como eu, pensam que houve diversos atos de 
fundação da AD têm uma outra concepção. 

 
 

O autor não nega os estudos de Pêcheux e Foucault, apenas esclarece que 

tem outras concepções acerca da AD, pois compreende que não houve apenas um 

fundador do que hoje podemos chamar de AD, mas diversos, em épocas distintas. 

Por isso, Maingueneau evita usar o termo AD, pois passa a ideia de que esta 

disciplina foi fruto dos estudos advindos unicamente do território francês. Como 

afirma o autor: 

 
 

Ao falar de “tendências francesas”, remeto apenas a um certo estilo 
de análise do discurso, geralmente caracterizada pela referência a 
teorias da “enunciação”, pela preferência pelos discursos  
“institucionalizados”, apreendidos em uma perspectiva 
macrossociológica, pelo interesse pela subjetividade e 
heterogeneidade discursiva (polifonia, dialogismo), pela ênfase dada  
à materialidade linguística, pela tese do primado do interdiscurso 
(MAINGUENEAU, 2000, p.05). 
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Nessa abordagem é relevante perceber que Maingueneau (2000) se abstém 

de usar o termo AD, pelo fato de ser um estudo que não tem suas raízes fincadas 

apenas na França, mas também nos Estados Unidos, na Alemanha, na Rússia e no 

Brasil. 
 

Segundo Maingueneau (2000), os estudos em torno da análise do discurso 

são bastante fecundos, embora estejam divididos em dois grandes grupos, ambos 

com preocupações distintas. Uns se interessam "primordialmente pelas propriedades 

do discurso, e outros que utilizam a análise do discurso para lidar com problemas 

históricos, sociológicos, psicológicos” (MAINGUENEAU, 2000, p. 02). 
 

Para Santos (20016, p.14), “a análise do discurso torna-se uma área 

movediça, ou seja, de difícil catalogação e que dificilmente se estabelecerá um rótulo 

definitivo”. Por essa razão, Maingueneau (2000, p. 02) diz que “a análise do discurso 

não pode ser uma mera disciplina, podendo então transformar-se em um objeto para 

a própria análise do discurso”. 
 

É nessa perspectiva que Maingueneau (2007) afirma que a análise do 

discurso de orientação francesa não veio suplementar as lacunas deixadas por 

Saussure, pelo contrário, ela está situada em uma “crise de identidade generalizada 

que afeta as partilhas tradicionais” (MAINGUENEAU, 2007, p.13). Isso ocorreu 

devido o termo AD ter sido usado de forma ambígua, o que acarretou um 

distanciamento entre as pesquisas atuais e as pesquisas do século XIX, conforme 

podemos verificar a seguir: 

 
 

A análise do discurso não veio simplesmente preencher um vazio na 
linguística do sistema, como se a Saussure tivéssemos adicionado 
Bakhtin, ou ainda como se uma linguística da “língua” 
acrescentássemos uma linguística da “fala”. É verdade que ela 
mantém um elo privilegiado com as ciências da linguagem, domínio 
ao qual pertence – pelo menos na concepção que prevalece em 
geral, e particularmente da França; todavia, seu desenvolvimento 
implica não apenas uma extensão da linguística, mas também uma 
reconfiguração do conjunto de saberes. Podemos observar, aliás, 
que apenas uma parte daqueles que foram seus grandes 
inspiradores nos anos 60 é constituída por linguistas, estando 
presentes ainda antropólogos (Hymes), sociólogos (Garfinkel, Sacks) 
e também filósofos preocupados com a linguística (Pêcheux) ou não 
(Foucault) (MAINGUENEAU, 2007, p.16). 

 
 

Nesse intento, para Maingueneau (2007), os estudos desenvolvidos pela 

análise do discurso de orientação francesa, embora empreguem categorias 
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analíticas oriundas da retórica aristotélica, tratam o discurso sob diferentes 

perspectivas e abordagens. 
 

Maingueneau (2007) elucida que na sociedade contemporânea, quando se 

fala em estudos ou pesquisas que se voltam para o campo da análise do discurso de 

orientação francesa, é preciso entender que essas pesquisas partem de lugares 

distintos, isso porque os estudos contemporâneos emergem de lugares e de campos 

de pesquisa diversificados, embora esses estudos também estejam vinculados à 

psicanálise, à sociologia, à antropologia e às ciências políticas, como nos primeiros 

estudos da AD. 
 

Portanto, não se pode pensar em uma análise do discurso de orientação 

francesa como um campo homogêneo, mas como um terreno diversificado. Por esse 

motivo, Maingueneau (1996) propôs elementos independentes que conduzem às 

inúmeras pesquisas, são eles: a heterogeneidade das tradições científicas e 

intelectuais, a diversidade das disciplinas de apoio, a diversidade dos 

posicionamentos, os tipos de corpus, o aspecto da atividade discursiva e a disciplina 

de filiação dos analistas do discurso. 
 

É preciso esclarecer que os discursos só têm sentido para a análise do 

discurso de orientação francesa quando são interpretados a partir de uma estrutura 

social, porque o discurso por si só já faz parte do campo de estudos de outras áreas, 

como por exemplo, da sociolinguística e da filosofia. 
 

Maingueneau (2000, p. 10) ainda amplia o conceito de discurso, uma vez que 

considerada impossível pensar em uma análise discursiva que seja unicamente 

textual, sobre isso ele afirma que: 

 
 

O discurso constituinte não é um simples vetor de ideias, ele articula, 
através do dispositivo enunciativo, textualidade e espaço 
institucional. Ele investe na instituição que o torna possível 
legitimando (ou deslegitimando) o universo social onde ele se 
inscreve. Há constituição precisamente na medida em que o 
dispositivo enunciativo funda, de maneira, por assim dizer, 
performativa, sua própria possibilidade, fazendo o possível para 
parecer que ele extrai essa legitimidade de uma Fonte da qual ele 
seria a encarnação (o Verbo revelado, a Natureza, a Razão, a Lei). 

 
 

Assim, segundo Maingueneau (2000), para realizar uma análise discursiva é 

preciso ir além da estrutura textual, pois os estudos discursivos da análise do 

discurso de orientação francesa constroem estruturas sociolinguísticas que 
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perpassam a história e consequentemente ganham força e legitimidade, como por 

exemplo, a literatura de cordel, a arte e a religião. 
  

Os estudos mainguenoanos consideram que a constituição de um discurso 

implica a existência de categorias analíticas que propiciem a construção de temas 

que ultrapassem o espaço e o tempo. Sob esse ângulo, o trajeto temático da nossa 

pesquisa é constituído por duas categorias de análise, que encontram respaldo nos 

estudos da análise do discurso de orientação francesa, mais especificamente nos 

estudos de Dominique Maingueneau, são elas: o interdiscurso e o ethos. 

 
 

 

3.4 Interdiscurso 
 

 

Para Maingueneau (2000, p. 05), o interdiscurso é o princípio central da 

análise do discurso, uma vez que o discurso só pode ser compreendido por meio do 

interdiscurso, pois como afirma Brunelli (2008, p.14), “discurso é entendido como 

uma interação entre discursos, o que implica um tipo de análise em que a identidade 

discursiva é definida a partir da interdiscursividade, isto é, da relação do discurso 

com o seu outro.” 
 

Assim, o discurso só passa a ser compreendido quando faz referência direta 

ao interdiscurso, isto é, necessita de uma responsividade, como corrobora 

Maingueneau (2000, p. 05): 

 
 

[...] a identidade de um discurso se constrói e se alimenta através de 
outros discursos; falar é sempre falar com, contra ou por meio de 
outros discursos, outras vozes. Portanto, a relação de um texto 
consigo mesmo e sua relação com outros, ou seja, do “intradiscurso”, 
com o “interdiscurso”, não pode ser dissociada. Muitos fenômenos 
textuais podem ser interpretados à luz do primado do interdiscurso: a 
pressuposição, a negação, as citações, o modo e o tempo, a ironia, a 
paródia, etc. 

 

O interdiscurso está atrelado a uma diversidade interdiscursiva que é capaz 

de ligar um discurso ao outro, por isso que “o interdiscurso é também um espaço 
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discursivo, um conjunto de discursos que mantém relações de delimitação recíproca 

com outros discursos” (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2016, p. 286). 
 

Ainda de acordo com Maingueneau (2008a, p. 21), “o interdiscurso tem 

precedência sobre o discurso. Isso significa propor que a unidade de análise 

pertinente não é o discurso, mas um espaço de troca entre vários discursos”. Nesse 

sentido, para Maingueneau (2008a), os discursos não se constituem sozinhos, 

necessitam de um espaço discursivo e, por isso, o discurso faz referência direta ao 

interdiscurso, conforme Maingueneau (2015, p. 28). 

 
 

O discurso só adquire sentido no interior de um imenso 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. O simples fato de 
organizar um texto em um gênero (a conferência, o jornal televisivo, 
etc) implica que o relacionemos com os outros textos do mesmo 
gênero. 

 
 

Como podemos observar, para Maingueneau (2015), o interdiscurso não se 

firma em uma relação inextricável, impossível de mudanças, mas se manifesta em 

um discurso que está passível a mudanças. Por isso as identidades discursivas,
4
 

para Maingueneau (2000), constroem-se a partir de outros discursos, por meio de 

outras vozes. Não existe um discurso puro, mas um discurso que é advindo de 

várias outras formas discursivas, como aponta Maingueneau (1996, p.113): 

 

 

O interdiscurso consiste em um processo de reconfiguração 
incessante na qual uma formação discursiva é levada [...] a 
incorporar elementos pré-construídos, produzidos fora dela, com eles 
provocando sua redefinição e redirecionamento, suscitando, 
igualmente, o chamado de seus próprios elementos para organizar 
sua repetição, mas também, provocando, eventualmente, o 
apagamento, o esquecimento ou mesmo a deneração de 
determinados elementos. 

 

 

Portanto, para Maingueneau (1996), é por meio das relações interdiscursivas 

que é possível estruturar o discurso, já que este, por sua vez, não é uno, constitui-se 

na sociedade, nas trocas discursivas. O interdiscurso pode ser definido como uma 
 

 
4
 De acordo com Maingueneau (2000, p. 05) a “identidade de um discurso se constrói e se alimenta 

através de outros discursos; falar é sempre falar com, contra ou por meio de outros discursos, outras 
vozes”.
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rede de trocas na qual diferentes discursos se constituem, ou seja, o interdiscurso se 

insere em uma base teórica na qual a existência do outro é fundamental. 
 

Todavia, Maingueneau (1996, p.13) afirma que “o interdiscurso é um processo 

de reconfiguração constante em que uma formação discursiva é levada”. Nesse 

sentido, a formação discursiva se dá por meio do interdiscurso, tendo em vista que o 

interdiscurso está atrelado a um processo de comunicação que não é próprio de um 

único indivíduo, mas de um o processo de comunicação que requer sempre uma 

troca comunicativa. 
 

Com o intuito de situar os interdiscursos como sendo fruto de dimensões 

advindas da relação discursiva com o outro, Maingueneau (2008b) pressupõe que: 

 
 

i) o interdiscurso antecede o discurso;  
ii) as relações interdiscursivas são resultado do encadeamento 

entre os processos discursivos existentes da troca discursiva 
com o outro;  

iii) é necessário que exista um sistema de controle semântico 
coletivo para dar conta do interdiscurso;  

iv) o sistema de restrições semânticas deve ser obsequiado por 
paradigmas interdiscursivos, uma vez que é necessário regras 
que permitam interpretar enunciados que são resultados de 
formações discursivas;  

v) os discursos devem ser analisados não somente como um 
sincrônico textual, mas como uma prática discursiva;  

vi) as atividades interdiscursivas, além de serem um conjunto de 
enunciados, podem ser consideradas práticas intersemióticas;  

vii) os métodos de sistema de restrição não são uma forma de 
desagregação entre as práticas discursivas e os ambientes sócio 
históricos. 

 
 

Para uma melhor sistematização e compreensão do conceito de interdiscurso, 

Maingueneau (2008) propõe que este seja dividido em uma tríade: universo 

discursivo, campo discursivo e espaço discursivo, conforme a discussão a seguir. 

 

 

3.4.1 Universo discursivo 
 

 

Para Maingueneau (2008b. p. 33), o universo discursivo “é um conjunto de 

formações discursivas que interagem em uma conjuntura dada. Esse universo 

discursivo representa necessariamente um conjunto finito, que ele não possa ser 

apreendido em sua globalidade”. O universo discursivo comporta todas as 
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formações discursivas, já que são um “amplo conjunto de formações discursivas 

distintas, caracterizadas por uma diversidade de discursos com funções sociais 

diferentes” (SANTOS, 2016, p.33). 
 

Os discursos se formam no interior do universo discursivo, como por exemplo, 

os discursos religiosos e políticos. Dessa forma, “a maioria dos gêneros de discurso 
 

é produzida e/ou consumida em lugares institucionais: um hospital, uma rádio, uma 

prefeitura” (MAINGUENEAU, 2015, p. 68). 
 

Ainda de acordo com Maingueneau (2008b, p. 33), o universo discursivo é: 
 
 

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. É de pouca utilidade para o analista 
e define apenas uma extensão máxima, o horizonte a partir do qual 
serão construídos suscetíveis de ser estudados, os “campos 
discursivos”. 

 
 

Observamos, portanto, que é no universo discursivo que as formações 

discursivas ganham força, delimitam-se e entram em conflito, já que esses discursos 

que se formam no interior desse universo discursivo têm a mesma função social. A 

título de exemplificação podemos citar os campos religiosos, políticos, filosóficos, 

musical, etc. 

 
 

3.4.2 Campo Discursivo 
 

 

O campo discursivo é constituído por uma conjuntura discursiva na qual os 

discursos se materializam. De acordo Charaudeau e Maingueneau (2016, p. 392), “o 

campo discursivo deve ser compreendido como sendo um conjunto de formações 

discursivas” e que, portanto, estão em um mesmo patamar, ou seja, desempenham 

a mesma função social. O campo discursivo “reúne formações discursivas 

vinculadas ou passíveis de serem analisadas de modo concomitante, seja porque se 

apoiam uma ou na outra, ou porque se voltam para um mesmo objeto” (SANTOS, 

2016, p. 36). É também nesse campo discursivo que as formações discursivas 

começam a se constituir, como evidencia Maingueneau (2008, p. 31): 
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Todo campo discursivo define de certa maneira de citar os discursos 
anteriores do mesmo campo. A maneira segundo a qual um físico 
moderno se refere a Galileu ou a Newton não é comparável a uma 
maneira pela qual um discurso católico se reporta à produção de são 
Paulo. Mas, ao lado dessas restrições compartilhadas pelos diversos 
membros de um campo, há também um passado específico que 
cada discurso particular constrói para si, atribuindo-se certas filiações 
e recusando outras. 

 
 

Desse modo, para Maingueneau (2008), existem dois tipos de 

intertextualidade, a interna e a externa e que essas, por sua vez, são formadas a 

partir das formações discursivas. Nessa conjuntura, é impossível analisar o campo 

discursivo de forma isolada, já que este só existe devido a outros espaços 

discursivos, como afirma Maingueneau (2008, p. 33): 

 
 

É no interior do campo discursivo que se constitui um discurso e 
fazemos a hipótese de que essa constituição pode deixar-se 
descrever em termos de operações regulares sobre formações 
discursivas já existentes. O que significa, entretanto, que um discurso 
se constitua da mesma forma com todos os discursos desse campo; 
e isso em razão de sua evidente heterogeneidade: uma hierarquia 
estável opõe discursos dominantes e dominados e eles não se 
situam todos necessariamente no mesmo plano. Não é possível, pois 
determinar a priori as modalidades das relações entre as diversas 
formas discursivas de um campo. 

 
 

Partindo dessas questões, observamos que a ideia de campo discursivo, 

proposta nos estudos da análise do discurso de orientação francesa, sobretudo nos 

estudos de Maingueneau, é muito ampla e para sua análise é pertinente que 

dialogue com outros espaços discursivos. 

 

 

3.4.3 Espaço discursivo 
 

 

Maingueneau (2008b, p. 35) define o espaço discursivo como “subconjuntos 

de formações discursivas que o analista, diante de seu propósito, julga relevante pôr 

em relação”. Nesse sentido, o espaço discursivo surge das relações interdiscursivas 

presentes no universo discursivo e no campo discursivo. Por isso, Maingueneau 

(2007, p. 43) afirma que o espaço discursivo apresenta um duplo estatuto e “pode-se 

apreendê-lo como um modelo dissimétrico que permite descrever a constituição de 
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um discurso, mas também como um modelo simétrico de interação conflituosa entre 

dois discursos”. 

 

 

3.5 A composição do quadro cênico no discurso 
 

 

Segundo Maingueneau (2008, p. 87), o processo de construção de sentidos 

que se cristaliza em um discurso não é algo simples, pois todo “discurso, por uma 

manifestação mesma, pretende convencer instituindo a cena da enunciação que o 

legitima”. Para que os discursos de fato sejam compreendidos, é preciso levar em 

consideração o contexto social, histórico, ideológico e cultural no qual o discurso foi 

produzido. Nessa perspectiva, Maingueneau (2008), institui três cenas enunciativas 

que, segundo ele, servem para legitimar que o discurso não é fechado em si mesmo. 

São elas: a cena englobante, a cena genérica e a cenografia. 

 

 

3.5.1 Cena englobante 
 

 

A cena englobante corresponde ao tipo de discurso que é determinado a 

partir do recorte de um gênero discursivo. É preciso identificar a universalidade dos 

gêneros do discurso, visto que, para Maingueneau (2006), não é possível classificar 

os discursos, mas defini-los a partir das funções sociais que lhes são atribuídas, pelo 

fato de que cada gênero discursivo estabelece suas próprias regras, papéis e 

funções sociais que estão ligados a campos discursivos como o campo religioso, o 

literário, o político e o publicitário. 
 

Desse modo, segundo Maingueneau (2015, p. 119), “uma cena englobante 

política, por exemplo, implica uma relação entre um „cidadão‟ dirigindo-se a 

„cidadãos‟ sobre temas de interesse coletivo”. Ou seja, ao utilizar o gênero 

discursivo, o locutor passa a legitimar e a se apropriar dos gêneros que os 

competem discursivamente. 

 
 

3.5.2 A cena genérica 
 

 

A cena genérica está relacionada aos gêneros do discurso, pois é por meio 

das manifestações comunicativas que os gêneros se desenvolvem na sociedade e 
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estão associados a várias normas de funcionamento. As normas de funcionamento 

estabelecem uma ou mais finalidade; papéis para os parceiros (de acordo com 

direitos, deveres e competências específicas); lugar apropriado para o sucesso do 

gênero; um suporte; uma composição (específica de cada gênero); e o uso 

específico de recursos linguísticos. 

 
 

3.5.3 Cenografia 
 

 

Maingueneau (2015, p. 123) postula que “a noção de cenografia se apoia na 

ideia de que o enunciador, por meio da enunciação, organiza a situação a partir da 

qual pretende anunciar”. Nesse intento, a enunciação de um discurso não está 

atrelada apenas às normas institucionalizadas no discurso, uma vez que a 

encenação de um discurso se dá por meio da cenografia, que “não é imposta pelo 

gênero do discurso, mas instituída pelo próprio discurso” (CHARAUDEAU; 

MAINGUENEAU, 2016, p. 96). Assim, dentro de uma cena englobante (o discurso 

do cordel, por exemplo), apropriado por um gênero literário (o cordel), pode 

apresentar sua cenografia de diversas formas, já que é o enunciador, por meio da 

encenação, que os sentidos serão construidos dentro do discurso. 
 

A cenografia é a aproximação da cena enunciativa que se constrói a partir da 

aproximação com o discurso. É um mecanismo de aproximação entre o enunciador 

e o coenunciador, “mas também o espaço (topografia) e o tempo (cronografia) a 

partir dos quais a enunciação se desenvolve” (MAINGUENEAU, 2006, p. 252). 
 

A percepção de cenografia se concretiza a partir da situação comunicativa 

entre o enunciador e o coenunciador, embora a cenografia só se desenvolva se o 

enunciador tiver a capacidade de controlar os seus desenvolvimentos. Maingueneau 

(2006, p.253) define a cenografia como: 

 
 

Processo fundador, a inscrição legitimadora de um texto, em sua 
dupla relação com a memória de uma enunciação que se situa na 
filiação de outras enunciações e que reivindica um certo tipo de 
emprego. A grafia é aqui tanto quadro como processo; é a cena de 
fala que o discurso pressupõe para poder ser enunciado e quem em 
troca ele precisa validar através de uma própria enunciação [...] deve 
ser validada pelo próprio enunciado. 
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Assim, a cenografia é composta a partir da situação comunicativa entre 

enunciador e coenunciador, em algum lugar ou momento da história. Portanto, é 

com base nos elementos da cenografia que podemos identificar a presença do 

ethos. 

 

 

3.6 Ethos: corpo e voz do discurso 
 

 

O conceito de ethos teve sua origem na Grécia Antiga, a partir dos estudos de 

Aristóteles e, mesmo não tendo sua gênese na análise do discurso de orientação 

francesa, é bastante discutido nas obras de Maingueneau. 
 

Segundo Maingueneau (2008), o ethos tem uma função híbrida, que é 

composta pelas relações sócio discursivas e, portanto, estão socialmente 

organizadas e só podem ser compreendidas nas situações de comunicação. 
 

Para Auchlin (2001, p. 93) ,“a noção de ethos é uma noção com interesse 

essencialmente prático, e não um conceito teórico claro”. Em vista disso, para uma 

melhor compreensão é preciso fazer um percurso histórico, contudo, a concepção 

que nos interessa aqui é apenas a postulada por Maingueneau. 

O ethos no pensamento aristotélico estava essencialmente ligado à oralidade, 
 

à persuasão que, por sua vez, estava interligado ao pathos, “conduta do orador”, e 

ao logos, “o próprio discurso”. O ethos seria então uma esfera maleável e flexível 

que, por sua vez, estava ligado aos atos enunciativos que seriam representados 

através do caráter do orador, ou seja, o ethos seria determinado no momento de 
 

enunciação. Segundo Aristóteles (1998, p.49),
5
 “persuade-se pelo caráter quando o 

discurso é proferido de tal maneira que deixa a impressão do orador ser digno de fé”. 

De acordo com Maingueneau (2008b, p.13-14), o ethos aristotélico “não age no 

primeiro plano, mas de maneira lateral; ele implica uma experiência sensível do 

discurso, mobiliza a afetividade do destinatário”. 
 

Ainda de acordo com Maingueneau (2008b), o ethos aristotélico é limitado 

quando o analisamos a partir do ponto de vista da sociedade contemporânea, já que 
 
 
 
 

5
 Aristóteles viveu durante o período clássico, de 384 a.C. a -322 a.C. Portanto, a obra citada refere-

se a uma tradução feita, datada do ano de 1998.
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uma série de mudanças sociais ocorridas ao longo do tempo permitem que o ethos 

aristotélico seja ampliado. Sobre isso Maingueneau (2008b, p.15-16) afirma: 

 
 

O ethos está crucialmente ligado ao ato de enunciação, mas não se 
pode ignorar que o público constrói também representações do ethos 
do enunciador antes mesmo que ele fale. Parece necessário, então, 
estabelecer uma distinção entre ethos discursivo e ethos pré-
discursivo. [...]. Uma outra série de problemas advém do fato de que, 
na elaboração do ethos, interagem fenômenos de ordens muito 
diversas: os índices sobre os quais se apoia o intérprete vão desde a 
escolha do registro da língua e das palavras até o planejamento 
textual, passando pelo ritmo e a modalidade. O ethos se elabora, 
assim, por meio de uma percepção complexa, mobilizadora da 
afetividade do intérprete, que tira suas informações do material 
linguístico e do ambiente. 

 
 

Para Maingueneau (2008b), o ethos aristotélico apresenta limites no tocante 

ao conteúdo enunciado, ou seja, para o ethos aristotélico o que importa é a atividade 

enunciativa, o ato ilocutório. 
 

O conceito de ethos é recuperado e ampliado nos estudos de Maingueneau. 

De acordo com Maingueneau (2015, p. 15), o ethos está ligado, essencialmente, aos 

atos da enunciação e este, por sua vez, se caracteriza da seguinte forma: 

 
 

[...] o ethos é uma noção discursiva, ele se constrói através do 
discurso, não é uma imagem do locutor exterior a sua fala; o ethos é 
fundamentalmente um processo interativo de influência sobre o 
outro; é uma noção fundamentalmente híbrida (sócio-discursiva), um 
comportamento socialmente avaliado, que não pode ser apreendido 
fora de uma situação de comunicação precisa, integrada ela mesma 
numa determinada conjuntura . (MAINGUENEAU, 2008b, p. 17).  
Essa compreensão nos leva a afirmar que, corroborando com 
Maingueneau (2008b), o conceito de ethos está 
essencialmente ligado às situações de comunicação, de 
enunciação, que por sua vez, ganham veracidade e autoridade 
por meio de um fiador. Por meio da fala, confere a si mesmo 
uma identidade compatível com o mundo, a qual ele deverá 
construir em seu enunciado (MAINGUENEAU, 2013). 

 

Para Amossy (2016, p. 221), o ethos proposto pela análise do discurso de 

orientação francesa, sobretudo pelos estudos de Dominique Maingueneau, se 

configura da seguinte forma: 

 
 

O ethos discursivo mantém relação estreita com a imagem prévia 
que o auditório pode ter do orador ou, pelo menos, com a ideia que 
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este faz do modo como seus alocutários o percebem. A 
representação da pessoa do locutor anterior a sua tomada de turno – 
às vezes demonizada de ethos prévio ou pré-discursivo – está 
frequentemente no fundamento da imagem que ele constrói em seu 
discurso: com efeito, ele tenta consolidá-la, retificá-la, retrabalhá-la 
ou atenuá-la. 

 
 

Portanto, para Amossy (2016), o ethos proposto por Maingueneau busca 

investigar novos aspectos da sociedade, na qual a imagem prévia do auditório é um 

fator preponderante para a análise do discurso de orientação francesa. Diante disso, 

“a noção de ethos estabelecida pela análise do discurso de orientação francesa não 

encontra, assim a sociologia dos campos, mas privilegia o imbricamento de um 

discurso e de uma instituição”. (AMOSSY, 2008, p. 17). 
 

Amossy (2016) ainda observa que o ethos, embora não seja o mesmo 

proposto por Aristóteles, apresenta algumas particularidades como, por exemplo, o 

fato de o auditório ter uma imagem de si mesmo, visto que hoje a análise do 

discurso de orientação francesa nos permita tanto uma nova visão sobre o ethos 

como também sobre o auditório e, principalmente, como esse auditório irá construir 

uma imagem sócio discursiva de um determinado locutor. Em razão desse fato, 

Maingueneau (2005, p. 17) declara que a noção de ethos proposta por ele no quadro 

da análise do discurso de orientação francesa, mesmo que seja bem diferente do 

encontrado na retórica antiga, parece que não chega a ser, essencialmente, infiel às 

linhas de força de concepção aristotélica. 
 

Charaudeau e Maingueneau (2016, p. 220) conceituam o ethos como a 

imagem de si que o locutor constrói em seu discurso para exercer uma influência 

sobre seu alocutário. Para que isso aconteça é necessário que haja “um 

comportamento socialmente avaliado, que não pode ser apreendido fora de uma 

situação de comunicação precisa, integrada ela mesma numa determinada 

conjuntura sócio- histórica” (MAINGUENEAU, 2008b, p. 17). 
 

Nesse contexto, pensar em ethos seria semelhante a considerar que a 

enunciação está inerente ao público e o seu ethos será construido antes mesmo que 

o enunciador fale, pressupondo que esse enunciador se reveste de uma voz e de um 

corpo enunciante inerente. Assim, podemos dizer que os discursos, sejam eles orais 

ou escritos, se “manifestam numa multiplicidade de “tons”, estando eles, por sua vez, 

associados a uma caracterização do corpo do enunciador, a um “fiador”, 
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construído pelo destinatário a partir de índices liberados na 

enunciação”.(MAINGUENEAU, 2008, p.45). 
 

Para melhor caracterizar o ethos, Maingueneau (2005) classifica-o em cinco 

categorias distintas, a saber: ethos pré-discursivo, ethos discursivo, ethos mostrado, 

ethos dito e ethos efetivado. Contudo, em nosso trabalho só serão contemplados o 

ethos pré-discursivo e ethos discursivo. 

 

 

3.6.1 Ethos pré-discursivo 
 

 

O co-enunciador constrói o ethos antes que o enunciador fale. O ethos pré-

discursivo dialoga com os estereótipos que são construídos no imaginário discursivo. 

Por exemplo, nos discursos midiáticos, quando o coenunciador é conhecedor do 

assunto proferido, ele é capaz de confirmar ou não o que está sendo dito, por isso 

“[...] os enunciadores que ocupam constantemente a cena midiática, são associados 

a um ethos que cada enunciação pode confirmar ou informar” (MAINGUENEAU, 

2005, p. 71). 

 
 

3.6.2 Ethos discursivo 
 

 

O ethos discursivo apresenta uma “vocalidade” e um “tom” que podem 

remeter a uma fonte enunciativa, o que nos permite conceituar o enunciador por 

meio do seu discurso, seja ele oral ou escrito revela o ethos da cenografia. 
 

Para compreender a categoria de ethos discursivo é preciso entender que a 

sua construção se dá por meio de inúmeros elementos que compõem a cena 

enunciativa, como o caráter e a corporalidade e o tom do enunciador. A esse 

respeito Amossy (2014, p.16) afirma: 

 
 

[...] a noção de ethos se desenvolveu de forma articulada à de cena 
de enunciação. Se cada tipo de discurso comporta uma distribuição 
pré-estabelecida 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. 
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Como podemos perceber, essa relação entre ethos discursivo e cena 

enunciativa é imanente, já que todo e qualquer discurso é revestido por um tom e 

caráter que são responsáveis pela construção do ethos. 
 

Embora o ethos pré-discursivo e o ethos discursivo sejam categorias distintas, 

são capazes de estabelecer uma relação recíproca, pois o ethos pré-discursivo pode 

ser confirmado a partir do ethos discursivo, ou ainda o ethos discursivo pode ser 

capaz de elaborar uma imagem do enunciador por meio do ethos pré-discursivo. 

Sobre o ethos pré-discursivo e o ethos discursivo, Maingueneau (2005, p. 180), 

afirma: 

 
 

O ethos de um enunciador resulta da interação de diversos fatores: 
ethos pré-discursivo, ethos discursivo (ethos mostrado), mas também 
dos fragmentos do texto nos quais o enunciador evoca sua própria 
enunciação (ethos dito) – diretamente 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 termos de uma 
linha contínua, uma vez que é impossível definir uma fronteira nítida 
entre o “dito” sugerido e o puramente “mostrado”. (MAINGUENEAU 
2005, p. 180). 

 

Desse modo, tanto o ethos pré-discursivo como o ethos discursivo se inserem 

em uma conjuntura ampla e variada, seja ela de caráter oral ou escrito. Por isso, 

todo o texto, seja ele escrito ou não, emana de uma vocalidade que mostra uma 

multiplicidade de tons, e esses, por sua vez, estarão associados a um fiador, “que 

por meio da fala, confere a si mesmo uma unidade compatível com o mundo que ele 

deverá construir em seu enunciado” (MAINGUENEAU, 2013, p. 108). 
 

Nessa direção, o ethos discursivo une-se ao ethos dito e ao ethos mostrado, 

sendo que o ethos dito seriam as referências diretas do enunciador e o ethos 

mostrado seriam os indícios, as explicações das imagens que não estão expostas 

diretamente no texto. 

 
 

3.6.3 O fiador e o processo de incorporação 
 

 

Ao analisar os aspectos da composição do ethos proposto por Maingueneau, 

podemos observar que o ethos se distancia da prática oratória e privilegia o discurso 

e o texto escrito. No entanto, isso se dá pelo fato de Maingueneau se interessar 
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pelos estudos que contemplam os discursos escritos e que, de certa forma, colocam 

em relevância a vocalidade da voz enunciativa. Nos discursos são atribuídos “tons” 

que se configuram como acontecimentos discursivos, que estão ligados a um corpo 

que assume a figura do discurso denominado por Maingueneau como “fiador”, pois 

assume um “caráter e uma „corporalidade‟”. Para Maingueneau (2007, p. 62): 

 
 

O „caráter‟ corresponde a um feixe de traços psicológicos. Quanto à 
„corporalidade‟, ela é associada a uma compleição física e a uma 
forma de se vestir. Além disso, o ethos implica uma forma de mover-
se no espaço social, uma disciplina tácita do corpo, apreendida por 
meio de um comportamento. O destinatário o identifica apoiando-se 
em um conjunto difuso de representações sociais, avaliadas positiva 
ou negativamente, de estereótipos, que a enunciação contribui para 
reforçar ou transformar. 

 

 

Maingueneau (2008a, p.109) ainda propõe o termo “incorporação”, para 

mostrar como o coenunciador usurpa do ethos em um discurso. Assim, para o autor, 

o processo de incorporação se dá de três formas: 

 
 

 

• a enunciação do texto confere uma corporalidade ao fiador, ela 
lhe dá um corpo;  
• o co-enunciador 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. 

 

 

Portanto, a incorporação é a ação desempenhada pelo ethos do enunciador 

sobre o seu coenunciador, por meio da cenografia que se apresenta através do 

coenunciador e do enunciador. Ou seja, o enunciador observa a enunciação e, por 

sua vez, incumbe o ethos ao fiador, dando corpo e voz à cenografia. Já o 

coenunciador toma para si todas as ações do fiador. 
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4 LITERATURA DE CORDEL 
 

 

Neste capítulo, discorreremos sobre o percurso histórico da literatura de 

cordel, sua gênese, a chegada ao Brasil e como a literatura de cordel tem se 

inovado na contemporaneidade. Além disso, faremos uma discussão acerca da vida 

de Padre Cícero e como esse se tornou uma das figuras mais recorrentes da 

literatura popular em verso. 

 
 

4.1 O cordel e sua gênese 
 

 

Ao tratarmos da origem da Literatura de Cordel, inicialmente destacamos o 

pensamento de Michel Foucault (1979) quando se refere à origem das coisas. A 

esse respeito, Foucault (1979, p.18) afirma que “procurar tal origem é tentar 

reencontrar o que era imediatamente”, o “aquilo mesmo” de uma imagem 

exatamente adequada de si; é tomar por acidental as peripécias que puderam ter 

acontecido”. Ou seja, as questões que se voltam para a gênese, para a origem, são 

sempre problemáticas, dado que a história não é linear e nem tampouco 

progressiva. 
 

No caso específico das manifestações populares como, por exemplo, a 

literatura de cordel, é muito difícil traçar um caminho certo de sua gênese, 

principalmente no Brasil, país multicultural e etnicamente diverso.Nessa mesma 

perspectiva, o estudioso Haurélio (2010, p. 15) afirma que “muitos textos chegaram 

ao novo mundo com as bagagens dos colonos, constituindo-se as primeiras 

bibliotecas à disposição de todos”. 
 

Para Proença (1997, p. 23), “quanto ao surgimento da literatura de cordel, não 

se encontrou até hoje uma definição precisa. Sabe-se apenas que foi assimilada em 

Portugal antes do século XVII”. Tal afirmação não quer dizer que a literatura de 

cordel tenha suas origens fincadas no romanceiro português, uma vez que o 

romanceiro popular encontra raízes em outros países lusitanos, como afirma 

Diégues Júnior (1986, p. 01): 

 
 

É evidente que o romanceiro que nos veio de Portugal não era 
exclusivamente lusitano; aí tinha chegado por várias fontes. Era 
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assim peninsular, tanto que se divulgou também nas partes de 
colonização espanhola da América. [...] também na área de origem 
espanhola os versos que correspondiam ao português na literatura 
de cordel igualmente aparecem, do que ainda hoje persistem alguns 
traços. Na Espanha, a literatura de cordel era chamada de pliegos 
sueltos, o que corresponde à denominação também portuguesa de 
„folhas volantes‟. 

 
 

Na verdade, o que podemos observar é que não há um consenso entre os 

pesquisadores sobre a origem da literatura de cordel. Para uns a literatura de cordel 
 

é poesia folclórica nascida no Nordeste Brasileiro, fruto das pelejas e dos desafios 

de viola, como afirma Diógenes Junior (1986, p. 39). 

 
 

Tudo conduziu para o Nordeste se tornar o ambiente ideal em que 
surgiria forte, atraente, vasta, a literatura de cordel. Em primeiro 
lugar, as condições étnicas: o encontro do português e do africano 
escravo ali se fez de maneira estável, continua, não 
esporadicamente. Houve tempo suficiente para a fusão ou absorção 
de influências. Depois, o próprio ambiente social oferecia condições 
que propiciava o surgimento dessa forma de comunicação literária, a 
difusão da poesia popular através de cantorias em grupo e de forma 
escrita. 

 
 

Sobre essa constatação do autor podemos afirmar que as condições sociais 

do Nordeste foram propícias para o desenvolvimento e, principalmente, para a 

expansão da literatura de cordel. Nesse sentido, é possível dizer que a literatura de 

cordel é fruto da miscigenação de povos indígenas, africanos e europeus. 
 

Para Barroso (2006), as primeiras manifestações de cordel no Nordeste foram 

as cantigas de viola que contavam os acontecimentos da vida cotidiana, o que deu 

origem à poesia oral. Levando em consideração a afirmação de Barroso (2006), é 

possível dizer que a literatura de cordel ainda preservava suas características, uma 

vez que em Portugal os folhetos eram cantados e comentavam as notícias do dia a 

dia, pois a princípio era a única fonte de informação da época, como observa 

Diégues Júnior (1986, p. 31): 

 
 

Os inícios da literatura de cordel estão ligados à divulgação de 
histórias tradicionais, narrativas de velhas épocas, que a memória 
popular foi conservando e transmitindo; são os chamados romances 
ou novelas de cavalaria, de amor, de narrativas de guerra ou viagens 
ou conquistas marítimas. Mas ao mesmo tempo, ou quase ao mesmo 
tempo, também começaram a aparecer, no mesmo tipo de poesia e 
de apresentação, a descrição de fatos recentes, de acontecimentos 
sociais que prendiam a atenção da população. Antes 
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que o jornal se espalhasse, a literatura de cordel era a fonte de 
informação. 

 
 

Como observamos, a literatura de cordel, mesmo não pertencendo ao cânone 

literário, não era produzida de forma omissa, porque o conteúdo era de interesse 

popular, pois “antes que o jornal se espalhasse, a literatura de cordel era fonte de 

informação que justamente quando começa a disseminar o jornal a literatura de 

cordel decai” (PROENÇA, 1997, p. 28). 
 

Sobre a origem do cordel, o poeta popular José João dos Santos, 

popularmente conhecido como Mestre Azulão, versa da seguinte forma: 

 
 

A região nordestina 
de poeta é toda cheia 
desde a grande cidade  
é a roça e a pequena 
aldeia ninguém foge da 
estética quem não tem veia 
poética tem poesia na veia. 

 

São heranças européias  
de Espanha e Portugal 
e toda Península Ibérica 
que tem de um modo geral  
os europeus imigrantes 
vindo das terras distantes 
ao Brasil colonial. 

 

Em Portugal e Espanha  
seus poetas menestréis 
publicavam seus poemas 
com versos de quatro e dez 
por folhas soltas chamadas 
e expunham penduradas  
em cordinhas e cordéis. 

 

Depois de bastante estudo 
e uma análise fiel 
observando o formato 
em estilo de painel 
chamavam esta cultura  
de nome Literatura 
Popular e de Cordel. 

 
 
 

Para os estudiosos Cristina Marinho e Hélder Pinheiro (2013, p.18), “a 

expressão literatura de cordel foi inicialmente empregada pelos estudiosos da nossa 

cultura para designar os folhetos vendidos nas feiras, sobretudo em pequenas 



49 
 
 

 

cidades do interior do Nordeste”. Por isso, os folhetos foram denominados de 

“cordel” porque eram pendurados em cordas ou cordões, embora Proença (1997) 

afirme que até mesmo em Portugal os folhetos eram presos em barbante e 

colocados para a exposição nas casas de comércio. 
 

De acordo com Peregrino (1984, p.13), a literatura de cordel apresenta 

algumas características básicas, como: “apresentação em folhetos típicos; conteúdo 

de garantido interesse popular; comercialização sob forma peculiar (mercados e 

feiras, predominantemente sob pregão oral); baixo preço de venda”. 
 

Os cordéis eram datilografados em papel ofício, cujo número de páginas era 

múltiplo de quatro, pois facilitava a montagem e a impressão. Os mesmos eram 

intitulados de acordo com o número de páginas. A partir de oito páginas chamava-se 

folheto, os de dezesseis páginas eram chamados de romances e os de trinta e duas 

páginas eram chamados de história. 
 

Proença (1977, p. 45) operacionaliza e classifica o gênero literário a partir da 

sua forma e da sua temática: 

 
 

1) Contos: motivos mitológicos, animais, tabus, magia, morte, 
milagres, maravilhas, ogros, adivinhações, sabedoria e tolice, 
decepções, reversão da sorte, previsão do futuro, boa sorte, agouro, 
sociedade, punição e recompensa, cativos e fugitivos, crueldade 
exagerada, sexo, natureza da vida, religião, traições do caráter, 
humor, miscelânea (reportagem);  
2) Gestas (sagas): heróis humanos (ciclo de Carlos Magno, Ciclo de 
cangaceiros, ciclo de valentes e de beatos [patriarcas]); heróis 
animais (ciclo do boi); anti-heróis pícaros (ciclo de Cancão de fogo de 
Pedro Malazartes, ciclo do Soldado). 

 
 

Entretanto, não são todos os folhetos de cordel que seguem essas temáticas, 

uma vez que alguns poetas populares classificam o gênero cordel de acordo com a 

sua forma. Por exemplo, alguns poetas populares improvisam os cordéis, são os 

chamados cordéis cantados, que são classificados como cantorias ou pelejas, 

mourão e galope à beira mar. Já outros poetas populares escrevem os folhetos e 

comercializam nas feiras livres ou até mesmo em papelarias, nos quais os temas se 

apoiam em núcleos clássicos, como as histórias relacionadas aos santos, aos fatos 

regionais, à pornografia e até mesmo aos conteúdos de interesse particular, como os 

cordéis de encomenda. 
 

Para Diégues Junior (1986, p.53), a literatura de cordel brasileira também 

trata sobre os seguintes temas: 
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[...] o desafio real ou imaginário; histórias tradicionais; cangaço; 
Antônio Silvino; Lampião, Maria Bonita; seca e retirantes; vaqueiros e 
vaquejadas; mística; histórias bíblicas; profecias; milagres; festas 
religiosas; beatas e santos do sertão; Padre Cícero; sobrenatural; o 
diabo; os romances de amor, de aventura, trágicos; crimes; 
desastres; acontecimentos policiais; revoluções; campanhas 
eleitorais; fatos políticos; luta ideológica; miséria do povo; fatos 
políticos; Getúlio e sua morte; crítica de costumes; sátira política e 
social. 

 
 

Sobre o assunto, o poeta Ariano Suassuna também dá a sua contribuição, de 

forma sucinta, classificando a literatura de cordel em apenas dois grupos, o 

tradicional e o acontecido: 

 
 

[...] herói humano; herói singular; herói casal; reportagem (crimes, 
desastres, etc.); política; herói animal; herói sobrenatural; herói 
metamorfoseado; natureza, regiões; fenômenos; religião; ética; sátira 
social; sátira econômica; exaltação; moralizante; pelejas; Carlos 
Magno; Antônio Silvino; Padre Cícero; Getúlio; Lampião; valentes; 
anti-heróis; boi e cavalo; miscelânea; lírica; guerra; crônica. 
(MANOEL DIÉGUES JÚNIOR, 1986, p. 53-54). 

 
 

Como podemos perceber, a literatura de cordel não segue uma classificação 

padronizada, muito menos harmônica, no que diz respeito aos temas e ao estilo, 

pois advém de diferentes manifestações culturais. 
 

De acordo com Viana (2010), os primeiros cordéis impressos no Brasil não 

tinham capa. Somente a partir da década de quarenta a xilogravura passou a ilustrar 

as capas dos cordéis, pelo fato de a xilogravura só chegar na Europa no século XIX, 

quando os franceses descobriram esse tipo de gravura japonesa, conforme 

podemos observar abaixo: 

 
 

Na Borgonha, próximo a Dijon, França, foi encontrado um fragmento 
de uma matriz xilográfica que é considerada mais antiga da Europa. 
Sua data, segundo se presume, situa-se entre 1370 e 1380. Retrata, 
sem dúvidas, a crucificação de Cristo, embora na parte encontrada, 
seja visto, na madeira apenas o entalhe de um braço da cruz, três 
soldados trajados à moda medieval e um texto em latim. A legenda 
latina não deixa dúvidas a respeito da cena. Traduzida, informa: “este 
era o verdadeiro filho de Deus” (COSTELLA, 2003 p. 12). 

 
 

Com isso, podemos deduzir que da mesma forma que o cordel chegou ao 

Brasil trazido pelos diversos imigrantes, também aconteceu com a xilogravura, 
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sendo que esta só foi reconhecida como arte de fazer gravura sobre a madeira a 

partir do século XX. Corroborando com Costella (2209, p.19), “as xilogravuras são 

feitas pela impressão (sobre o papel ou outro suporte) de uma matriz em madeira. 

Por sua aparente simplicidade, a xilografia é a mais espontânea das técnicas 

gráficas”. 
 

O fato é que o Nordeste foi um lugar propício para o cordel e Leandro Gomes 

de Barros foi pioneiro na fabricação e comercialização dos folhetos, conseguindo 

sobreviver basicamente da comercialização das suas obras, o que se caracteriza 

como grande feito para a época. Para Haurélio (2010), a literatura de cordel surgiu 

no Brasil no fim do século XIX, fruto da confluência de quatro poetas nordestinos: 

Silvino Parauá de Lima, Leandro Gomes de Barros, Francisco das Chagas Batista e 

João Martins de Athayde Neto, formadores da geração princesa do cordel. Haurélio 

(2010) também afirma que a literatura de cordel se consolidou em quatro estados 

nordestinos: Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará. 
 

Mesmo considerando esses quatro estados como o berço da literatura de 

cordel, esse tipo de poema pode ser encontrado em todo país, como aponta Diégues 

Júnior (1986, p.42) “[...] além dos estados do Nordeste, Câmara Cascudo arrola 

ainda como centros irradiadores de edições dessa literatura São Paulo, Rio de 

Janeiro, Mato Grosso, Goiás, Belém do Pará, esta com uma casa editorial por toda a 

Amazônia. 
 

É notório que mesmo a literatura de cordel tendo uma maior divulgação no 

Nordeste brasileiro, não estava restrita apenas a uma parte do país, pois os maiores 

centros de comercialização do cordel se concentravam no estado de São Paulo. 

Apesar disso, era somente no Nordeste que se conservava a venda cultural da obra, 

onde muitas vezes o folheto ainda tinha a capa impressa em xilogravura e era 

pendurado em barbantes. 
 

Mesmo com um grande foco em São Paulo, os poetas populares continuaram 

sendo predominantemente nordestinos, isso acontece, segundo Peregrino (1984), 

em virtude da concentração em massa de nordestinos ali fixados e a existência da 

Editora Luzeiro
6
. 

 
 
 

 
6
 Grande editora do estado de São Paulo que tem seu acervo voltado para a comercialização de produtos de 

cunho popular, como a literatura de cordel.
 



52 
 
 

 

A literatura de cordel não era uma simples forma de expressão literária, era 

também fonte de informação e disseminação de notícia. Com o início da expansão 

tecnológica e com o advento do jornal, do rádio e da televisão, o cordel começa a 

perder o destaque, isso pelo menos nas reuniões diárias das famílias, estas que 

agora, se juntavam em volta do rádio ou da televisão. 
 

O fato é que durante muito tempo o cordel era tido como subliteratura, por 

abordar temas que não atendiam ao cânone literário, como afirma Peregrino (1984, 

p.40): 

 
 

Considera-se ainda que a subliteratura pode manifestar-se tanto no 
conteúdo quanto na forma, podendo haver concomitância. Exemplo 
de conteúdo subliterário seria a ficção e a poesia do tipo água-com-
açúcar e a exploração do sentimental, do crime e do sexo com 
formas e assuntos fáceis e atraentes. Quanto à forma, admitimos que 
podem fornecer subliteratura quaisquer assuntos vulgarmente. 

 
 

Como podemos observar, a literatura de cordel, por ser constituída, na 

maioria das vezes, pela expressão oral e linguagem vulgar e não ter uma base 

canônica, era considerada uma subliteratura por fugir das regras literárias impostas 

pela sociedade. 

 
 

4.2 A literatura de cordel na contemporaneidade 
 

 

A literatura de cordel é uma manifestação artística e cultural que resiste ao 

tempo e que registra a trajetória de um povo. “É uma das mais legítimas expressões 

culturais do povo nordestino” (VIANA, 2005, p. 05). 
 

Na fluidez do mundo contemporâneo, o qual Bauman (2001) aponta que 

existem tradições que lutam para se manter vivas, a literatura de cordel busca 

diariamente seu espaço, justamente porque vem se adaptando às novas 

transformações da contemporaneidade. 
 

Para Curran (2003), a literatura de cordel é uma literatura capaz de se 

reinventar, unindo o presente e o passado sem perder sua criticidade. 

 
 

O valor de uma boa crônica cordeliana não reside só no fato de 
documentar um acontecido, e sim no fato de ao fazê-lo, criar com 
palavras um retrato inesquecível, que capta poeticamente a essência 
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do evento, mesmo que, em si, ele reflita um momento breve. “A ser 
recordado” – essa era a essência das canções, baladas e façanhas 
de Riobaldo, seus amigos e inimigos em Grande Sertão: Veredas. E 
o mesmo vale para o cordel (CURRAN, 2003, p. 47). 

 
 

Isso nos leva a deduzir que, em meio ao processo de globalização, os poetas 

populares se depararam com outra realidade. Não era mais possível apenas 

escrever sobre as profecias do fim do mundo ou sobre as histórias fantasmagóricas, 

era preciso se reinventar e acompanhar o processo de modernização. Assim, os 

cordéis contemporâneos “se baseavam numa combinação entre o que havia antes, o 

que mudara e a reação dos poetas à mudança” (CURRAN, 2003, p. 48). 
 

O cordel sofre transformações tanto visual como textual, já que o advento da 

tecnologia possibilita encontrar cordéis digitais que estão disponíveis em sites de 

domínio público, bem diferente do que acontecia nos primórdios, em que a literatura 

de cordel era escrita em folhas múltiplas de quatro e comercializada, geralmente, 

nas feiras livres de todo o país. Com isso, a literatura de cordel surge com 

adaptações tanto visual como textual. 
 

Dentro desse contexto surge o neocordel, disponível em ciberespaço
7
, com 

conteúdos que utilizam “recursos da web, como animações, podcasts, links, 

comércio online, etc.” (CAVALCANTE, 2010, p. 07). 
 

Para Farias (2009), essa reinvenção do cordel se dá a partir de meados dos 

anos 70, momento pelo qual a literatura de cordel passava por novas produções, 

formatos e expressões. A nova roupagem das capas de cordel e a vinculação dos 

meios midiáticos como a internet e a TV são as primeiras expressões da 

readaptação do cordel, que passa a ser também reconhecido como neocordel. 
 

Quanto às questões textuais, é possível afirmar que a literatura de cordel 

contemporânea, classificada como neocordel (inovação do cordel tradicional), 

incorpora em sua produção poética os temas clássicos, como o amor e a vida dos 

santos, as pelejas, as histórias heróicas e fantasmagóricas, mas também procuram 

debater assuntos ligados ao mundo contemporâneo, apresentando informações 

políticas e científicas nos seus folhetos, isso também pelo fato de a literatura de 

cordel assumir uma função significativa enquanto veículo de comunicação e 

transmissão da notícia. 
 
 

7
 De acordo com Monteiro (2014) o ciberespaço é um espaço cibernético formado por uma rede de 

computadores, conectados através de internet, na qual os indivíduos interagem por meio de redes sociais. 
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Com o advento do neocordel e o aprimoramento do sistema de informação, a 

literatura de cordel se aproximou dos discursos midiáticos e passou a narrar as 

notícias de TV, fazendo críticas ou elogios aos programas televisivos, bem como 

comentando os fatos políticos. A respeito das mudanças ocorridas no cordel, Luyten 

(2005, p. 70) afirma que: 

 
 

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. 

 
 

Nesse sentido, o neocordel ultrapassa o seio rural e aflora no meio midiático 

através dos meios de comunicação em massa, trazendo temas inovadores e 

polêmicos na sua estrutura. Com isso, podemos observar que o neocordel tem como 

fonte de inspiração principal as situações socioculturais que estão em constantes 

mudanças, como a política, a economia e a segurança, embora seja claro que, para 

incorporar esses novos temas, seja necessário retomar os temas tradicionais da 

própria literatura de cordel, como as pelejas, as histórias de santos, os milagres 

sobrenaturais, as histórias fantasmagóricas. 
 

O neocordel está diariamente se reinventando, como afirma o poeta popular 

Acopiara (2012, p. 04) nos seus versos do folheto de cordel que tem como título O 

cordel cotidiano: 

 
 

O cordel contemporâneo  
Fala de sonho, saudade, 
Escola, computador; 
Contos de fada, amizade,  
Professor, aluno, escola ... 

Temas da atualidade. 
 
 

Segundo os versos do poeta popular Acopiara (2012), a literatura de cordel 

vive em constante inovação, visto que a “todo momento se revelam, na cultura e na 

ciência, novos temas e descobertas” (FARIAS 2009, p. 01). No entanto, é 

imprescindível destacar que os poetas populares não ocupam na sociedade o papel 

dos jornalistas, uma vez que a apuração dos fatos e a veracidade das notícias não 
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são atribuições dos poetas populares, apesar de os registros feitos pelos poetas 

populares contribuírem imensamente com a mídia em massa, pois refletem os 

acontecimentos do dia a dia, despertando o interesse da grande maioria das 

pessoas (DIÉGUES JÚNIOR, 1986). 
 

De acordo com Luyten (2005), o neocordel funciona como um instrumento 

literário social de formação e produção da notícia, uma vez que o mesmo se 

apresenta no bojo das incorporações midiáticas, configurando-se como um 

documento que viabiliza os acontecimentos reais e históricos, como afirma Curran 

(2003, p. 47): 

 
 

O valor de uma boa crônica cordeliana não reside só no fato de 
documentar um acontecido, e sim no fato de ao fazê-lo, criar com 
palavras um retrato inesquecível, que capta poeticamente a essência 
do evento, mesmo que, em si, ele reflita um momento breve. “A ser 
recordado” – essa era a essência das canções, baladas e façanhas 
de Riobaldo, seus amigos e inimigos em Grande Sertão: Veredas. E 
o mesmo vale para o cordel. 

 
 

Observamos assim que uma nova realidade começa a surgir para os poetas 

populares e, com isso, é preciso que os mesmos se adaptem e comecem a publicar 

folhetos de cordel que correspondam a essas mudanças ocorridas com a chegada 

da globalização. 
 

De acordo com Maxado (2000), a TV é uma grande fonte de inspiração e de 

análise crítica para o neocordel, pois ela não é um simples meio de comunicação 

que produz, dentre outras coisas, o entretenimento, mas sim uma grande fonte de 

reconstrução da narrativa existente no neocordel, visto que existem uma infinidade 

de necordéis que versam sobre programas de grande audiência da TV brasileira, 

como o neocordel Big Brother Brasil, um programa imbecil, de autoria do poeta 

popular Antônio Carlos de Oliveira, escrito em 2010, que narra o fatídico programa 

da seguinte maneira: 

 
 

Curtir o Pedro Bial  
É sentir tanta alegria  
É sinal de que você O 
mau gosto aprecia Dá 
valor o que é banal  
É preguiçoso mental 

E adora baixaria 

 

Há muito tempo não vejo 
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Um programa tão „fuleiro‟ 
Produzido pela Globo 
Visando ibope e dinheiro 
Que além de alienar 
Vai por certo atrofiar  
A mente do brasileiro. 

 

Me refiro ao brasileiro 
Que está em formação 
E precisa evoluir  
Através da educação 
Mas se torna refém 
Iletrado, „zé-ninguém‟ 
Um escravo da ilusão. 

 
 

Como podemos verificar, os versos do poeta popular Antônio Carlos de 

Oliveira fazem críticas ferrenhas ao programa da Rede Globo de televisão. No 

entanto, é possível encontrar neocordéis que fogem à essa temática, ao invés de 

crítica, fazem elogios. São os chamados neocordéis de encomenda que, para Silva 

(2012, p. 64), são cordéis informativos que relatam acontecimentos com uma 

“linguagem peculiar, sendo um vetor narrativo ideológico, pois o poeta expressa sua 

opinião, documenta a história. Através dos cordéis de encomenda, o cordel 

informativo pode suprir a necessidade de uma demanda específica”, como por 

exemplo, o cordel 35 anos de Rede Globo Nordeste, do poeta popular Borges, 

escrito no ano de 2010: 

 
 

A rede Globo Nordeste  
Foi um dia projetada 
E no morro do peludo 
Em Olinda edificada 

 

[...] 
 

E o primeiro programa  
Que foi levado ao ar 
A discoteca do chacrinha 
Apresentador exemplar  
Aberlado Barbosa de Surubim 
Que fez o povo vibrar. 

 
 

Não há como negar que os folhetos de cordel têm a capacidade de se 

reinventar nas mais diversas situações do mundo contemporâneo. O cenário político 

brasileiro, por exemplo, é um dos assuntos mais recorrentes no neocordel, como 
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podemos observar nos versos A decepção do Lula, de autoria do poeta popular 

Abrão Batista, escrito no ano de 2005. 

 
 

Sem a reforma agrária  
o meu salário não subiu 
os traficantes dão seu chou 
o juiz laláu escapoliu  
os “menores” matam o povo 
como jamais, a gente viu. 

 

É rendosa a profissão de 
político e de roubar 
aposentado vai pro brejo o 
puxador tá no altar Lula tá 
mais gordinho; nosso Brasil, 
quem vai salvar? 

 
 

O neocordel do poeta popular Abrão Batista relata, dentre outros assuntos, o 

tráfico de drogas no Brasil. Fala sobre os esquemas de corrupção da política 

nacional e as mazelas que o país enfrenta. Entretanto, não são somente os temas 

políticos que mais ganham destaque no neocordel, assuntos como futebol, forró e 

astros do mundo da música viram tema de inúmeros neocordéis. Por exemplo, o 

poeta popular J. Borges, no neocordel intitulado 100% forró, versa sobre a copa do 

mundo e as tradicionais festas juninas: 

 
 

Vamos trazer essa taça 
sem ter pena e sem ter dó 
nos recantos do Brasil 
a conversa é uma só 
a taça comemorada 
com animado forró 

 

[...] 
 

Futebol, bola e forró 
faz o mundo se alegrar  
é torcendo e forrozando 

na sala com seu par no 

Nordeste do Brasil 

o bom mesmo é forrozar 
 

[...] 
 

Foram 23 jogadores  
pra seleção escalados 
e todos eles já estão 
na Alemanha hospedados 
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vão tentar trazer o hexa 
e por nós ser abraçados 

 

[...] 
Durante o tempo da copa 
vai ser um mês de alegria 
bola rolando no campo 
lá na Alemanha fria 
forró quente no Nordeste 
e mulher boa na folia 

 

[...] 
 

Em pleno tempo de festa 
de forró e animação 
se ver o bom rebolado 
das mulheres no salão 
relembrando o xaxiado 
de Luiz Rei do Baião 

 

[...] 
 

Depois da nossa vitória 
vem o milho conzinhando 
a canjica e a pamonha 
aparece de todo lado 
e um conjunto de sanfona  
tocando bem animado. 
(BORGES, 2006, pp. 1-4) 

 
 

Já o neocordel A morte do Rei do pop: Michael Jackson, do poeta popular 

Pontes, escrito em 2009, ano de falecimento de Michael Jackson, versa sobre a 

grande perda no cenário da música pop: 

 

Ídolo das multidões 
Nos “estates” e no Japão, 
Na Europa e na China,  
Oceania e Gabão. 
Do oriente ao Ocidente 
Foi grande a consternação 

 

[...] 
 

Era grande o alarido  
De quem já tinha chegado no (céu) 
James Brown e Elvis Presley 
Acenavam para o lado  
Chamando Frank Sinatra, 
Tom Jobim e Jorge Amado. 

 

[...] 
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No céu tocou-se um trombeta 
E o anjo anunciou:  
- Preparei as alamejas 

Que aí vem um cantor 

Que praticou a bondade 

E muita gente ajudou. 

 

São Pedro estava dormindo 
E nessa hora acordou, 
Pegou a chave do céu  
Logo a porta destrancou, 
Pegou seu grande cajado, 
Foi para a porta e esperou. 

 
 

Podemos observar que o neocordel não é apenas um novo estilo da literatura 

popular em verso, que utiliza os meios midiáticos para se renovar, mas sim uma 

“poesia do „agora‟, ou poesia „do outro presente‟ e da „história plural‟, que implica 

uma crítica do futuro e de seus paraísos sistemáticos” (CAMPOS, 1997, p.269). 

 
 

4.3 A figura de Padre Cícero na literatura de cordel 
 

 

Uma grande parte dos brasileiros já ouviu falar em Padre Cícero, 

popularmente conhecido por “Padim Ciço”. Nasceu em 24 de março de 1844, na 

cidade do Crato, região Sul do estado do Ceará e foi batizado por seus pais, 

Joaquim Romão Batista e Joaquina Vicência Romana, como Cícero Romão Batista. 
 

Dos seis anos de idade até a adolescência, Padre Cícero estudou em escolas 

domésticas na cidade do Crato-CE, o que era comum no século XIX, principalmente 

pelo fato de a escola funcionar na casa do professor. Esse tipo de ensino era usual e 

acontecia principalmente nos pequenos povoados. Segundo Daniel Walker (1999), o 

primeiro professor de Padre Cícero foi Rufino de Alcântara Montezuma, “aos doze 

anos, o rapazote passou a estudar na escola régia de um parente próximo da 

família” (LIRA NETO, 2009, p.26). 
 

A educação dada por seus pais se baseava em uma combinação de oração e 

trabalho, havia uma crença no sagrado, mas também no profano, já que o sertão 

nordestino era um lugar de caráter dualista, onde a religiosidade dividia o espaço 

com as crenças, as histórias de mula sem cabeça, caiporas, lobisomens, bem como 

com as curas milagrosas feitas pelas benzedeiras. 
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A partir das descrições dos historiadores Daniel Walker (1999) e de Lira Neto 

(2009), podemos observar que Padre Cícero iniciou os estudos desde muito cedo, 

comparando-se com a realidade da época, já que era costume os filhos homens 

trabalharem desde pequenos para ajudar nas despesas de casa. No entanto, não é 

apenas o fato de se interessar desde cedo pelos estudos que mais chama atenção 

na infância de Padre Cícero. De acordo com Lira Neto (2009), o que é mais peculiar 

na infância do padre é o fato de se interessar pelos assuntos religiosos: 

 
 

Mas, segundo o próprio Cícero dizia, a vocação religiosa revelara-se 
para ele bem antes. Um livro que lhe caíra nas mãos aos doze anos 
de idade teria mudado, desde de então, os rumos de sua vida. Foi o 
momento de sua hierofania, o instante em que o sagrado se 
manifestou a ele pela primeira vez (LIRA NETO, 2009, p.28). 

 
 

Dentro desse cenário, é possível considerar que a trajetória religiosa do Padre 

fora uma escolha sua, fruto das próprias convicções e, é claro, fruto do grande 

fascínio que tinha pelas pregações do Padre Ibiapina, fundador da ordem sertaneja 

dos beatos e beatas do sertão. 
 

De acordo com Barreto (2002), o fascínio de Padre Cícero se dava pelo fato 

de a figura de padre, no Nordeste, estar revestida de respeito, pois se tratava de um 

ideal de vida que era visto pela sociedade com bons olhos, bem como a boa 

impressão de Padre missionário deixado pelo Padre Ibiapina. 
 

Aos dezoitos anos Padre Cícero se muda para a cidade de Cajazeiras-PB, 

lugar onde residiu por dois anos, sendo aluno interno do Colégio Pedro II. Nesse 

mesmo período, a fome e a cólera atormentavam o sertão nordestino, a cidade de 

Juazeiro, bem como inúmeras cidades cearenses que também foram atingidas, o 

que acarretou a morte de milhares de pessoas, dentre elas, o pai de Padre Cícero. 
 

Como o único sustento da família provinha de uma pequena loja da família, 

que era administrada pelo pai de Padre Cícero e, como ele era o único filho homem, 

teve de abandonar temporariamente os seus estudos e assumir as 

responsabilidades da família e os negócios do pai. 
 

Conforme Lira Neto (2009, p. 30), “o falecido Joaquim Romão deixava poucos 

bens de herança – um boi, quatro vacas, duas novilhas, dez bezerros, duas 

escravas, uma casa de tijolos, a escrita de alguns palmos de chão. E muitas 

dívidas”. 
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Tudo levava a crer que Padre Cícero abriria mão da vocação sacerdotal para 

prosseguir com os negócios do pai e tomar conta da mãe e das duas irmãs, já que 

com a morte do pai e a crise financeira da família, se tornava quase impossível voltar 

para a cidade de Cajazeiras-PB e prosseguir seus estudos. No entanto, o seu 

padrinho de crisma, coronel Antônio Luiz Alves Pequeno, se dispôs a custear os 

seus estudos. Com isso, Padre Cícero vai estudar na cidade de Fortaleza, mais 

especificamente no recém-criado Seminário Episcopal, também conhecido como 

Seminário de Prainha. 
 

A passagem de Padre Cícero pelo Seminário poderia ser apresentada como 

um ocorrido tranquilo, se não fossem as reclamações feitas durante o curso: “Ele 

não frequenta os sacramentos, é opinioso e pouco regular, apesar do emprego de 

confiança que ele tem, constatou Chevalier na ata do conselho” (LIRA NETO, 2009, 

p. 42). 
 

Padre Cícero, por ter um comportamento que não se adequava às normas do 

seminário, encontrava restrições para a sua ordenação. Entretanto, mesmo com as 

reprovações do Padre lazarista Pierre Chavelier, responsável pelo seminário, Padre 

Cícero foi ordenado em 30 de novembro de 1870, graças a ajuda do primeiro bispo 

do Ceará, Dom Luís Antônio. 
 

Após a sua ordenação, Padre Cícero parte para a cidade do Crato-CE, onde 

celebra a sua primeira missa. De acordo com os relatos históricos, o fato teria 

acontecido no dia 8 de janeiro de 1871. 
 

Enquanto o bispo Dom Luiz Antônio não lhe concedia uma paróquia em 

definitivo, foi se dedicar a missões na região do Trairi, município do estado do Ceará. 

“Sua missão ali era refazer uma série de casamentos e batizados tornados nulos 

pela diocese porque haviam sido celebrados por um religioso que, excedendo as 

funções, se passara por padre” (LIRA NETO, 2009, p. 45). 
 

No final do ano de 1871, o professor Semeão Correia de Macedo convida 

Padre Cícero para celebrar a missa do galo, nome que os católicos atribuem à missa 

celebrada na véspera do Natal, que seria realizada na capelinha Nossa Senhora das 

Dores, no município de Juazeiro-CE. 
 

Como o pequeno vilarejo de Juazeiro-CE não tinha capelão, foi solicitado que 

Padre Cícero começasse a celebrar as missas dominicais e passasse a dar 

assistência aos menos favorecidos, bem como pregar o catolicismo. Começava a se 

concretizar, nesse período, os fatos que até então foram protagonizados apenas no 
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sonho premonitório de Padre Cícero, no qual o padre tinha como missão cuidar e 

proteger os menos favorecidos, como corrobora Della Cava (1976, p. 26): 

 

 

Um sonho, entretanto, veio alterar, de súbito, os seus planos (...) Ao 
anoitecer de um dia exaustivo, após ter passado horas a fio a 
confessar os homens do arraial (...) Aí no quarto contíguo à sala de 
aulas, caiu no sono e a visão fatal se revelou. 13 homens em vestes 
bíblicas entraram na escola e sentaram-se em volta da mesa do 
professor, numa disposição que lembrava a última ceia, de Leonardo 
Da Vinci. O padre sonhou, então, que acordava e levantava-se para 
espiar os visitantes sagrados, sem que estes o vissem. Nesse 
momento, os 12 apóstolos viram-se para olhar o Mestre (...) Cristo 
apareceu na escola tal como no retrato litúrgico popular do século 
XIX, e que se encontrava em quase todos os lares piedosos da 
época. Conhecido como Sagrado Coração de Jesus. Nesse quadro, 
o coração Nazareno está visivelmente exposto e, simbolicamente, 
representado como que inundado de amor pelos homens e, também, 
despedaçado e sangrando das feridas infligidas pelos pecados da 
humanidade e pela indiferença à fé (...) Cristo, então, virou-se para 
eles e falou, lamentando a ruindade do mundo e as inúmeras 
ofensas da humanidade ao Sacratíssimo Coração (...) Naquele 
momento apontou para os pobres e voltando-se, inesperadamente, 
para o jovem sacerdote, ordenou: “E você, Padre Cícero, tome conta 
deles” (DELLA CAVA 1976, p. 26). 

 

 

Segundo Walker (1999), relatos históricos apontam que foi a partir do possível 

sonho que Daniel Padre Cícero resolveu fixar moradia na cidade de Juazeiro. No 

entanto, esse é um fato que chama muita atenção quanto aos aspectos históricos e, 

até mesmo, quanto à veracidade ou não dos fatos, pois sabe-se que Padre Cícero 

nunca escreveu nenhum livro, nem tampouco pequenos escritos, que narrassem 

sobre essas premonições. Até o momento não foi achado nenhum relato sobre o 

assunto que partisse do próprio Padre Cícero. Na verdade, o que observamos é que 

esse fato é narrado corriqueiramente e, principalmente, pelos poetas populares, 

como podemos constatar nos versos de cordel do poeta popular Patativa (1993, p. 

03). 

 
 

Juazeiro, Juazeiro 
Tua vida e tua história 
Para o teu povo romeiro  
Merece um padrão de glória 
De alegria tu palpitas 
Ao receber as visitas 
De longe de muito além 
Grande glória tu tivestes  
Do nosso caro nordeste 
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Tu és a Jerusalém. 
 
 

Verídico ou não, o que se sabe é que Padre Cícero, com a ajuda da 

população de Juazeiro-CE, começa a moralizar e reerguer a cidade: 

 

 

Dom Luiz apoiou com entusiasmo a ideia de Cícero: substituir a 
pequena e deteriorada capelinha de Juazeiro por uma igreja maior e 
mais compatível com o número de fiéis que, de toda a redondeza, 
passara a requentar a missa no lugarejo. Cícero lançava o mesmo 
chamamento a cada homem e a cada mulher que vinham lhe pedir 
conselhos e orações: era chegada a hora de dar uma virtuosa prova 
de fé, erguendo com as próprias mãos uma grande morada para 
abrigar a imagem de Nossa Senhora das Dores (LIRA NETO, 2009, 
p. 54). 

 
 

Como podemos observar nos relatos do historiador Lira Neto (2009), Padre 

Cícero já tinha certa familiaridade com o bispo do Ceará, diferentemente do que 

acontecia nos tempos de seminário. O Padre Cícero era um bom administrador e 

sabia conduzir tanto as questões ligadas ao desenvolvimento do catolicismo quanto 

às de ordem e de moralidade na cidade de Juazeiro-CE, fato que agradava ao bispo 

Dom Luís Antônio. 
 

Padre Cícero dava provas que cumpria à risca as ordens divinas recebidas no 

seu possível sonho premonitório, adotando uma conduta religiosa impecável, 

embora seguisse os preceitos do catolicismo popular, o que não era de se estranhar, 

pois crescera em meio ao catolicismo popular dos sertões, lugar onde a figura do 

diabo e a sabedoria matuta reinavam. 
 

Segundo Régis Lopes (1994, p. 22), o que há no sertão nordestino é uma 

espécie de “tradição que claramente defende a existência da sociabilidade fraternal, 

baseada no amor entre os „filhos de Deus‟, e ao mesmo tempo coloca o sofrimento 

(in)voluntário como uma privilegiada via de acesso ao paraíso”. 
 

Contudo, não foi o crescimento da cidade de Juazeiro, nem tampouco as 

melhorias voltadas para a população que mais chamam a atenção no cenário que 

baliza a vida de Padre Cícero, mas o episódio da transmutação da hóstia em 

sangue, popularmente conhecido como “o milagre de Juazeiro”: 

 
 

No dia 1º de março de 1889, Maria de Araújo era uma das várias 
devotas que se encontravam na capela de Juazeiro do Norte para 
assistir à missa e acompanhar os rituais que se celebravam, todas as 
sextas-feiras do mês, em honra ao Sagrado Coração de Jesus. Foi 
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uma das primeiras a receber comunhão. De repente, caiu por terra a 
Imaculada Hóstia branca que acabava de receber tingiu-se de 
sangue. O fato extraordinário repetiu-se todas as quartas e sextas 
feiras da quaresma, durante dois meses; do domingo da paixão até o 
dia da festa da Ascensão ao Senhor, por 47 dias, voltou a ocorrer 
diariamente (DELLA CAVA, 1976, p. 45). 

 
 

O improvável milagre, já que até o presente momento não foi comprovado 

pela Igreja Católica, teria sido uns dos episódios que contribuiu significativamente 

para a propagação da fama de Padre Cícero e cooperou para que a cidade de 

Juazeiro se tornasse um dos maiores centros comerciais do estado do Ceará. Com 

isso, em 1911, a vila Tabuleiro Grande se desvencilha da cidade do Crato-CE, tendo 

como um dos argumentos o grande desenvolvimento e o surpreendente crescimento 

do comércio, o que acarretou a emancipação da cidade, que passava a se chamar 

Juazeiro devido à grande quantidade de árvores existentes na região que tinham por 

nome Juazeiro. 
 

Padre Cícero se elege prefeito e governa a cidade por doze anos. Este foi um 

período conflituoso entre ele e a igreja. O padre foi punido pela igreja católica por 

fazer apologia ao milagre da hóstia, bem como entrar para a vida política. 
 

A fama de Padre Cícero não se espalhou por todo o Nordeste apenas pelo 

que ocorreu com a Beata Maria de Araújo, muito menos por ter se tornado prefeito 

da cidade de Juazeiro, mas também pelo fato de ter lutado ao lado de Lampião 

contra a coluna prestes. 
 

No ano de 1926, mais precisamente no dia 4 de março, a cidade de Juazeiro 

recebeu a visita de Lampião. O mesmo tinha sido convidado pelo deputado 

Bartolomeu da Costa e pelo Padre Cícero. Diferentemente do que ocorria em outras 

cidades, Lampião veio à Juazeiro com a missão de pôr fim à coluna prestes. 
 

De acordo com o historiador Lira Neto (2009, p. 477), “a imagem de Lampião 

em geneflexo diante de Cícero viraria tema recorrente de xilogravuras populares e 

adornaria pelo sertão a fora, inúmeras capas de folhetos de cordel”, Como nos 

descreve o poeta popular José Cordeiro da Silva: 

 
 

Quando vagou a notícia  
Que chegara Lampião 
Foi visitá-lo onde estava  
Enorme população, 
Automóvel não cessava 
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Gente a pés ninguém contava 
Para ver o valentão. 

 
 

A passagem de Lampião pela cidade de Juazeiro foi um grande 

acontecimento para a época, porque, diferentemente do que acontecia nas outras 

cidades, Lampião veio para lutar a favor da cidade de Juazeiro e não saquear a 

cidade, como era de costume. Entretanto, o que estava em jogo para Lampião não 

era o episódio da luta que seria travada contra a coluna prestes, mas o cumprimento 

do acordo feito entre ele e Padre Cícero, no qual Lampião receberia a patente de 

capitão honorário do batalhão da cidade de Juazeiro. Esse acontecimento foi 

narrado pelo poeta popular José Cordeiro da seguinte maneira: 

 
 

Não serei mais cangaceiro  
Sou capitão Virgulino 
Nem também serei ladrão 
Só fico sendo assassino 
Troquei velhas profissões 
Por 3 bonitos galões  
Da polícia que destino. 

 
 

Apesar disso, não seria o título de capitão honorário que salvaria Lampião e o 

seu bando de ser caçado pela polícia, porque o título não tinha valor algum. Dessa 

forma, o trato feito entre ele e o Padre Cícero não fora cumprido. 
 

Depois da partida de Lampião da cidade de Juazeiro, outros acontecimentos 

extraordinários marcariam a vida de Padre Cícero. Por exemplo, em 1926, Padre 

Cícero Romão Batista é eleito deputado federal. De acordo com Lira Neto (2009, p. 

482), Padre Cícero “foi eleito sem concorrentes, pois não houve sequer quem se 

aventurasse a enfrentá-lo nas urnas. No entanto, nunca assumiu o cargo, pois não 

queria abandonar seus compromissos em Juazeiro-CE, nem tampouco os seus 

milhares de fiéis, sem contar que a sua saúde já estava debilitada e praticamente 

não enxergava mais. 
 

A saúde de Padre Cícero estava debilitada e nenhum médico conseguiu 

reverter seu estado de cegueira, porque a sua idade avançada era um empecilho 

para a sua recuperação. Aos 90 anos de idade, mais precisamente no dia 20 de 

julho de 1934, devido a uma obstrução intestinal, Padre Cícero morre. No sábado, 

21 de julho, “na saída para o enterro, em vez de ser conduzido tradicionalmente 
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pelas alças por meia dúzia de condutores, o caixão de Padre Cícero foi carregado 

por cima dos braços estendidos do povo” (LIRA NETO, 2009, p. 513). 
 

Padre Cícero passa então a ser “canonizado” pelo imaginário popular e ser 

uma das figuras mais recorrentes da literatura em verso, como podemos observar no 

tópico a seguir. 

 

 

4.3.1 A figura de Padre Cícero na Literatura de Cordel 
 

 

A literatura de cordel, indústria cultural nordestina, marcada por uma 

composição oral/escrita, verbaliza as tradições, as crenças, os valores, os saberes 

de um povo, em que o poeta popular se configura como porta voz popular, um 

guardião da memória que fornece aos seus leitores/ouvintes “a ação simbólica sobre 

o real” (ZUMTHOR, 1993, p. 79). 
 

Nessa conjectura, o poeta popular “não é apenas uma moldura real, fixa e 

despida de um cenário de fatos consumados; mas também, o que se pensa, sente, 

atribui e dele se diz a partir de uma transfiguração imaginária” (LIMA, 1985, p. 43). É 

a partir dessa transfiguração do imaginário, da existência do herói que Todorov 

(1969, p. 152) define o que é fantástico: 

 
 

1ª. É preciso que o texto obrigue o leitor a considerar o mundo das 
personagens como um mundo das pessoas vivas e a hesitar entre 
uma explicação natural e uma explicação sobrenatural; 2ª. A 
hesitação deve ser igualmente sentida por uma personagem, ou seja, 
a hesitação se acha representada; 3ª. E por fim, é importante que o 
leitor adote certa atitude em reação ao texto. Ele recusará tanto a 
interpretação alegórica quanto a interpretação “poética”. O gênero 
fantástico é, pois definido essencialmente por categorias que dizem 
res às visões na narrativa; e, em partes, por seus temas. 

 
 

Partindo da visão de Todorov (1969) sobre o fantástico, é possível afirmar que 

a literatura de cordel é uma narrativa fantástica ao mesmo tempo em que é 

folclórica, narrando o mundo imaginário e sobrenatural, assim como as histórias 

míticas como as de Padre Cícero. 
 

Para Costa (1998), há três figuras de maior relevância na literatura de cordel, 

o cangaceiro Virgulino Ferreira, mais conhecido como Lampião; Frei Damião e Padre 

Cícero. No entanto, é a figura de Padre Cícero que aparece mais vezes na 
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literatura de cordel. De acordo com Luyten (2005), é possível encontrar mais de 

trezentos folhetos que versam sobre a vida de Padre Cícero, sobre suas 

premonições e até mesmo sobre a cidade de Juazeiro. 
 

Segundo Potier (2013), a literatura de cordel é responsável pela 

ressignificação da figura de Padre Cícero. Já para Diégues Júnior (1986), Padre 

Cícero é a figura mais recorrente da literatura popular em verso, os folhetos versam 

sobre sua vida, os milagres, sua morte e principalmente sobre suas profecias, como 

podemos observar nos versos do poeta popular Manoel de Almeida Filho (1979, 

p.05): 

 
 

Cícero Romão Batista 
Era um menino pacato, 
Filho de um comerciante  
Que residia no Crato, 
Nascido em quarenta e quatro 
Do outro século transado. 

 

Estudou na Paraíba,  
Fez o curso secundário 
Num colégio em cajazeiras,  
Rezando pelo rosário 
Do velho padre Robim, 
Um virtuoso vigário. 

 
 

De acordo com o historiador Lira Neto (2009, p. 25), “as diversas histórias da 

infância de Padre Cícero são temas recorrentes na literatura de cordel”. É possível 

também encontrar folhetos de cordel que versam sobre a grandiosidade do 

nascimento de Padre Cícero, atribuindo-lhe uma origem divina, como nos versos a 

seguir: 

 
 

Em 24 de março  
Nasceu o nosso salvador 
Padrinho Cícero Romão 
Luz divina do amor 
Do Brasil ao estrangeiro 
Seja nosso protetor 

 

Este menino em que falo  
É um anjo parecido Com 

o menino São João Pelo 

anjo prometido 

e da rainha do céu  
o nosso anjo querido 

Porque quando ele nasceu 
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Viram alí uma visão 
nisto entra uma mulher 
com um rosário na mão 
também trazia  um menino 
ficando ali no salão. 

 

Ali na frente do leito  
a linda mulher ficou 
nisto acordou sua amiga 
dizendo: dona Quinou  
vamos trocar os meninos 
a mesma mulher falou. 

 

Responde ela eu não troco 
lhe digo qual a razão 
este é meu filho único 
será meu único varão... 
nisto ela adormeceu 
sentiu a luz da visão. 

 

Passaram poucos minutos 
D. Joaquina acordou 
viu a criança no leito 
nisto o menino chorou 
aquele choro tão alto 
que a criada acordou 

 

Perguntou a criada a ela: 
dona, quem entrou aqui? 
os meninos estão trocados 
a uma mulher eu vi 
para trocar os meninos  
ela saiu por alí. 

 

Disse: dai-me o meu filho 
dona Joaquina falou 
a criada pegou o menino  
e pra ela levou 
ao receber a criança 
dona Joaquina cegou. 

 

Mas com muita paciência  
ela no leito ficou 
no prazo de meia hora 
quando o marido chegou 
a troca das crianças 
dona Joaquina contou. 

 

Alí ficou o menino  
e batizaram em missão 
na santa água da Pia 
no batismo de S. João 
com o nome de Cícero 
o sobre-nome Romão. 



69 
 
 

 

Como podemos observar, a figura do Padre na narrativa popular vai sendo 

mitificada gradativamente, talvez pelo fato de o mito engendrar um status de 

religiosidade, como corrobora Eliade (2002, p. 11): 

 
 

O mito conta uma história sagrada; ele relata um acontecimento no 
tempo primordial, o tempo fabuloso do “principio” [...] uma narrativa 
de uma “criação”, que relata de que modo algo foi produzido e 
começou a ser e fala apenas o que realmente ocorreu, do que se 
manifestou plenamente. Os personagens do mito são entes 
sobrenaturais. Eles são conhecidos, sobretudo pelo que no tempo 
prestigioso dos primórdios. O mito revela, portanto, sua atividade 
criadora e desvenda a sacralidade de suas obras. 

 
 

A vida de Padre Cícero foi sempre comparada à vida de Jesus e isso não 

acontece apenas na literatura de cordel, mas também em alguns textos em prosa. “E 

tal qual o menino de Belém, na mesma humildade, nascia no dia 24 de março que, 

na pia batismal, recebeu o nome de Cícero” (AQUINO, 1997, p. 81). 
 

O que podemos verificar é que o folheto de cordel está intimamente ligado à 

construção da figura de Padre Cícero. Segundo Potier (2013), João Martins de 

Atahyde era líder em escrever e editar folhetos de cordéis que versavam sobre 

Padre Cícero, o que contribuiu para firmar e cristalizar a aura de santidade que 

pairava sobre Padre Cícero, contribuindo também para que ele se tornasse a figura 

mais recorrente da literatura de cordel. 
 

No entanto, para Carvalho (1994, p. 39), foi Leandro Gomes de Barros o 

primeiro poeta popular a escrever sobre Padre Cícero. Segundo Carvalho (1994), o 

folheto tinha como título O Padre de Juazeiro e foi publicado pela primeira vez em 

1910. 
 

Um dos cordéis mais importantes de João Martins de Atahyde, que versa 

sobre a figura de Padre Cícero é o folheto A Lamentável Morte de Padre Cícero 

Romão Batista o Patriarca de Juazeiro, escrito em 25 de julho de 1934, seis dias 

após a morte de Padre Cícero. Trata-se de uma sextilha dividida em duas partes, a 

primeira com trinta e duas sextilhas, que versam sobre a morte de Padre Cícero e a 

segunda parte, com quatorze sextilhas versando sobre os sermões proferidos por 

Padre Cícero na cidade de Juazeiro. 
 

A primeira estrofe desse cordel se inicia com os seguintes versos: 
 

O povo de Juazeiro  
Chora sem consolação,  
Repercutindo a notícia 
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Da praia ao alto sertão 
Faz horror tanto lamento ... 
Com o desaparecimento 
Do Padre Cícero Romão 

 
 

Para Díegues Júnior (1986, p. 143), os folhetos em torno da figura de Padre 

Cícero “mostram-nos que é sempre visto com simpatia. Ou pela crença em seus 

milagres, ou pela a popularidade que atingiu, o Padre Cícero inspirou inúmeros 

folhetos que contara a sua vida”. 
 

Também podemos verificar a construção da imagem de Padre Cícero no 

folheto de autoria de Antônio Caetano Dias (1992), que tem como título A surra que 

Padre Cícero deu no Diabo, em que o descreve como um herói, uma figura 

legendária do sertão nordestino: 
 

Meu Padrinho foi falando 
Com o seu cajado na mão 
Quero que vocês me mostrem 
Esse cara valentão 
Porque a hora é esta  
Ele disse que detesta 
O Padre Cícero Romão 

 

O satanás não sabia 
Que era o padre daqui 
Quando viu meu padrinho 
Começou logo a latir 
Deu-lhe uma tremura forte 
Nas terras do Cariri 

 

Meu padrinho disse: Não quero 
Raça que pertença a Luço 
Vem procurar mas não acha 
A nenhuma eu dou recurso 
Tenho pra ele um cordão  
Dado  pela minha mão 
Corre nem a pulso 

 

Foi logo amarrando o bicho  
Com a ordem divina 
O diabo disse: esta não! 
Veja que não sou menino  
O Padre levantou a mão 
Deu uma surra no chão 
Monstro, perverso e ladino 

 

O cão preso disse  
Quem quiser ganhar dinheiro 
Tenho um conto e oitocentos  
Dou a qualquer companheiro 
Que me fizer o favor 
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De me tirar do vapor 
Do Padre do Juazeiro. 

 
 

No entanto, é no campo das profecias que é possível encontrar o maior 

número de folhetos de cordel sobre Padre Cícero, uma vez que os poetas populares 

legitimam suas “crenças e narrativas ao colocar o personagem amplamente 

reconhecido como o Padre Cícero como a fonte de informações, das profecias, das 

revelações” (LOPES, 1994, p. 43), como podemos observar nos versos do cordel As 

profecias de Padre Cícero, do poeta popular Abrão Batista (1979, p.10): 

 
 

Juazeiro, “meu amiguinho”  
Em tempos que já virão 
Será a única cidade 
Cheia de paz – sem confusão 
E nos quatro cantos do mundo 
No maior buraco profundo  
Sossego não terá mais não 

 

Quando vierem pai contra filho 
Irmão lutar contra irmão 
A mulher ser contra o marido 
Numa certa rebelião – 
Podem juntar seus cacos  
Comendo troncos e macacos 
Para a terra da promissão 

 

O rio salgadinho é 
Um rio encantado 
É como o rio Jordão 
Que banha de lado a lado 
A terra da providencia 
Quem entender da ciência 
É bom que fique calado 

 

Chegará um grande dia  
Quando o rio desencantar 
Trinta léguas, eu tenho pena 
De piquizeiros vão acabar  
Quando der a grande inchente 
E matará muita gente 
Transformando as terras num mar. 

 

Haverá uma grande praga  
Alastrará o mundo inteiro 
Gafanhoto roendo as carnes 
Das mulheres do cativeiro 
Que se amarraram a moda 
No círculo grande da roda 
A testemunha é Juazeiro. 
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Haverá uma nuvem negra 
Que nascerá do oriente 
Virá cobrindo a terra 
Matando milhões de gente 
Assim, com a mente ativa  
Uma nuvem radioativa 
Talvez seja ele presente. 

 

No fim do mundo falou: 
Um novo mundo virá 
O mundo do Espirito Santo 
Que o grande Espírito fará 
Todos os males se irão 
Do seio de Abraão 
Buda, Jesus e Isacá. 

 
 

Conforme podemos observar, as descrições de Padre Cícero feitas nos 

folhetos de cordel são narrativas populares que divulgam os acontecimentos em 

torno da vida de Padre Cícero. Para Diégues Júnior (1986, p. 143), “os folhetos de 

cordel representam como que o próprio retrato do Padre Cícero: sua movimentação, 

suas posições políticas, sua situação religiosa, sua maneira de pensar”. Nesse 

contexto, é possível concluir que a figura de Padre Cícero é construída e 

reconstruída mediante as inúmeras publicações de cordel. 
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5 O INTERDISCURSO E O ETHOS DA FIGURA DE PADRE CÍCERO NA 

LITERATURA DE CORDEL 

 

 

Neste capítulo investigamos e interpretamos como o ethos da figura de Padre 

Cícero é construído a partir da relação entre cena enunciativa e interdiscurso. A 

análise foi organizada partir das cenas enunciativas presentes em quatro folhetos de 

cordel intitulados: A entrada de Padre Cícero no céu visto por uma donzela de 13 

anos; A lamentável morte do Padre Cícero Romão Batista o patriarca do Juazeiro; 

Padre Cícero o santo do Juazeiro; e Cinco respostas para cinco perguntas sobre 

Padre Cícero. Algumas categorias nos possibilitaram identificar o ethos da figura de 

Padre Cícero, tais como o universo discursivo, o interdiscurso e a cenografia. A fim 

de dinamizarmos as análises a partir das cenas enunciativas dos cordéis, 

enumeramos e ordenamos como (1a), o primeiro excerto do primeiro cordel 

analisado, (1b), o primeiro excerto do segundo cordel e assim sucessivamente, 

conforme podemos verificar nos itens a seguir. 

 
 

5.1 A entrada de Padre Cícero no céu visto por uma donzela de 13 anos 
 
 

De acordo com Maingueneau, o discurso é caracterizado por um grupo de 

discursos que apresentam situações discursivas com funções sociais diferentes, por 

esse motivo sua estrutura parte de um recorte temporal e espacial, concebido pelo 

autor da seguinte maneira: 

 

O discurso não é um sistema de “ideias”, nem uma totalidade 
estratificada que poderíamos decompor mecanicamente, nem uma 
dispersão de ruínas passível de levantamentos topográficos, mas um 
sistema de regras que define a especificidade de uma enunciação 
(MAINGUENEAU 2008a, p.19). 

 

 

Assim, para Maingueneau (2008a), os discursos não são situações 

comunicativas prontas, mas construídas em uma conjuntura sócio-histórica que 

emanam de um discurso constituinte, uma vez que a identidade discursiva se 

constrói através de outros discursos, “já que falar é sempre falar com, contra ou por 

meio de outros discursos, outras vozes” (MAINGUENEAU 2000, p. 5). 
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Partindo desse pressuposto, analisamos a estrutura discursiva presente na 

cenografia do corpus A entrada de Padre Cícero no céu visto por uma donzela de 13 

anos, caracterizando-a como um universo discursivo que comporta diversos campos 

discursivos, dos quais a religiosidade popular e as práticas messiânicas, presentes 

no imaginário popular a partir das crenças na misticidade e nos milagres dos santos 

populares, podem ser observados, como na cena enunciativa (1a) a seguir: 

 
 

Depois da morte do padre  
Não houve mais alegria, 
Tem gente que ainda chora 
Cinco ou seis horas por dia,  
Conserva a recordação 
Da hora da confissão, 
Tudo que o padre dizia. 

 

Teve gente no sertão  
Que ficou prejudicado, 
Pela força de vontade dizia; 
estou conformado, 
Se dormia ou acordava 
Para toda parte que olhava  
O padre estava de um lado. 
(ATHAYDE, 1942a, p. 1) 

 

Podemos observar nesse recorte um interdiscurso que sugere uma formação 

religiosa popular, na qual se acredita que a figura de Padre Cícero possui atributos 

divinos, pois mesmo depois de morto é tido como o profeta do sertão que protege 

seus afilhados. Tal consideração só é possível a partir da observação do 

interdiscurso, uma vez que ele revela o seu “Outro” por meio de uma 

correspondência discursiva em que “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 figura de uma plenitude autônoma”. (MAINGUENEAU, 2008b, 

p.37). Ou seja, podemos considerar que o discurso se caracteriza pela sua 

heterogeneidade, como o discurso presente na cenografia (2a) a seguir. 

 
 

Maria Amelia de Lourdes  
Nascida no Joazeiro, 
Completou seus treze anos 
A vinte e dois de janeiro,  
Virtuosa e recatada 
Era uma filha estimada  
De um pobre marcineiro. 



75 
 
 

 

A donzela de quem falo 
Tinha um belo coração, 
Desde muito pequena 
Que vivia em devoção 
Por todos era estimada  
Pois também era afilhada, 
Do Padre Cícero Romão. 
(ATHAYDE, 1942a, p. 1) 

 
 

Na cena enunciativa (2a) em análise, é possível afirmar que os termos 

“donzela” e “belo coração” são expressões que estão relacionadas a outros 

acontecimentos discursivos, por exemplo, às relações entre homens e mulheres no 

final do século XIX, época em que o comportamento das mulheres era repleto de 

significados, revelando alguns de seus valores. A virgindade, por exemplo, entre as 

mulheres solteiras representava a honestidade, um valor moral para a sociedade, 

que tinha a mulher como detentora da preservação dos valores e a honra da família. 

Isso implica dizer que no momento em que o enunciador traz para a cena 

enunciativa a figura da mulher pura e donzela, tem por objetivo afirmar a veracidade 

dos fatos relatados no discurso do cordel, uma vez que a figura feminina posta pelo 

enunciador é uma figura honesta e incapaz de mentir. Por isso Maingueneau (2008b, 

p. 51) evidencia que “a situação de enunciação não é, com efeito, um simples 

quadro empírico. Ela se constrói na cenografia por meio de uma enunciação” 

Percebemos assim que a cenografia presente no discurso do cordel constitui 

um discurso que, por sua encenação, legitima a mulher como sendo uma figura que 

dá sustentabilidade aos laços familiares, sociais e morais que consequentemente 

usa sua voz para a construção dialógica que enaltece a figura de Padre Cícero como 

sendo o padrinho que tem como tarefa proteger todos que por ele procuravam. 
 

Segundo Queiroz (1983, p. 92), “Padre Cícero tornou-se o padrinho de todos 

os nordestinos de qualquer situação social”. Esse apadrinhamento configurava-se 

como um dever de auxiliar e proteger os afilhados diante do quadro de pobreza e 

marginalização que havia na cidade de Juazeiro. Nessa perspectiva, a cenografia 

instituída nesse discurso explora tanto o espaço geográfico como o social da cidade 

de Juazeiro, já que a miséria e a fome causadas pelas inúmeras secas eram 

frequentes, restando apenas a consolação divina e o incentivo de Padre Cícero. 

Dessa forma, podemos depreender que, conforme explicita Maingueneau (2008b, p. 

52) “[...] a cena de enunciação é uma dimensão essencial do „conteúdo‟”. Ou seja, a 
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forma como a cenografia foi projetada no discurso do cordel obriga o enunciador a 

manifestar os efeitos de sentidos contidos no discurso diante do enunciado verbal. 
 

Sob esse ângulo, é possível compreender que a retomada de uma memória 

discursiva possibilita a conversação com outros discursos, uma vez que “essa 

transformação é um processo que diz respeito ao conjunto de condições de 

possibilidades semânticas do discurso primeiro e cujo produto é um discurso 

concorrente” (MAINGUENEAU, 2008b, p. 39). 
 

Para Maingueneau (2008b, p. 43), “o interdiscurso não se encontra no exterior 

de uma identidade fechada sobre suas próprias operações. Certamente, o 

posicionamento pretende nascer de um retorno às coisas”. Em outros termos, o 

interdiscurso nos permite retomar outros discursos, como podemos observar na 

cena enunciativa (3a) a seguir: 

 
 

Um dia às nove da noite 
Quando foi se agasalhar, 
Uma voz desconhecida 
Ouviu lá fora chamar; 
Vem Maria! Mais pra perto: 
Olha o céu está aberto,  
Vem vêr meu padrinho entrar. 

 

A moça correu pra fora  
Quando chegou no terreiro. 
Olhou para o firmamento 
Viu um denso nevoeiro, 
Mas claro que o dia 
Por entre as nuvens se via,  
O Padre do Joazeiro. 
(ATHAYDE, 1942a, p. 2) 

 
 

Na cena enunciativa em destaque, o interdiscurso é construído por meio de 

sua relação com outros discursos históricos, como o discurso bíblico da ascensão de 

Jesus Cristo relatado nos Atos dos Apóstolos 1:1-11, “Varões galileus, por que ficais 

aí olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir 

assim para o céu como o vistes ir”. 
 

A memória discursiva que temos desse interdiscurso só é possível pelo fato 

de os discursos se modificarem e permitirem que o enunciador se aproprie desses 

outros discursos para legitimar que a figura de Padre Cícero é tida como sendo um 

padrinho celeste, santo que, comparando-se a Jesus Cristo, foi conduzido aos céus 

depois de sua morte. 
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A esse respeito, Maingueneau (2008, p.33) afirma que os enunciados “[...] 

mantêm relações com outros enunciados pertencentes à mesma formação 

discursiva; ele encontra-se em uma rede interdiscursiva „vertical‟ de formulação [...]”. 
 

Já a cenografia do discurso apresentada pelo enunciador neste fragmento 

indica dois ethos. O ethos do enunciador do discurso do cordel e o ethos que remete 
 

à figura de Padre Cícero que se encontra nesse discurso e é apresentada através de 

um fiador. Desse modo, a construção do ethos da figura de Padre Cícero ocorre 

dentro do discurso, como sendo uma imagem projetada de um santo que foi 

canonizado pelo imaginário popular e que, por meio dos muitos relatos míticos, a 

sua missão sacerdotal passa a ser engrandecida e recontada nas muitas obras 

clássicas da literatura em verso, como o cordel. 
 

Maingueneau (1990) enfatiza que os estudos que são desenvolvidos dentro 

da perspectiva da análise do discurso precisam se auto problematizar, discutindo 

questões que estejam voltadas para os debates clássicos como a literatura, a 

filosofia e a linguagem. O discurso literário, representado pela cena enunciativa 

narrada acima, é um discurso constituinte que legitima e relaciona o discurso a 

outros, pois o “modo de organização, coesão discursiva e a constituição do sentido 

de estruturação de elementos compõem uma totalidade textual”. (MAINGUENEAU, 

2006, p. 62). 
 

Vale ressaltar que, para Maingueneau (2008b, p. 220), o ethos é a “imagem 

de si que o locutor constrói no seu discurso para exercer uma influência sobre o seu 

alocutário”. Nesse sentido, a construção do ethos deve ser entendida como um 

fenômeno que ocorre dentro de um discurso, não se confundindo com a imagem 

empírica que se tem do sujeito, como podemos observar na cena enunciativa (4a) a 

seguir: 

 
 

Olhou a amplidão celeste,  
Cheia de ingenuidade, 
Viu um palácio garboso 
Suspenso na imensidade 
Com a legenda gravada 
Dizendo: eis a morada;  
Da eterna humanidade. 

 

O palácio era cercado 
Pelo jardim do senhor, 
Nos seus matagais divinos  
Cada ramo uma flor, 
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Ali não entra malicia 
Porque só reina delicia 
Socêgo, paz e amor. 
(ATHAYDE, 1942a, p. 2-3) 

 

A cenografia instituída pelo sujeito enunciador no discurso do cordel se 

apresenta como fiadora do discurso que legitima a figura de Padre Cícero, 

comparando-o a um Deus com essência humana, criado e santificado por suas 

façanhas na cidade de Juazeiro. Com isso, a interface entre o sagrado e o profano 

se sobressai, uma vez que o profano tem seu significado elaborado diariamente, 

enquanto o sagrado parte de algo transcendente, absoluto e definitivo. 
 

Por meio da cenografia, o discurso confere à figura de Padre Cícero o status 

de sagrado que, depois da sua batalha, tem o paraíso como morada eterna. Assim, 

a noção de ethos permite a reflexão dos sujeitos sobre o processo de adesão a uma 

posição discursiva. Com isso, a literatura de cordel permite que os sujeitos 

assimilem como verdadeiro o discurso que enaltece a figura de Padre Cícero. 
 

De acordo com Maingueneau (2008b, p.180), o “ethos está crucialmente 

ligado ao ato de enunciação, mas não se pode ignorar que o público constrói 

também representações do ethos do enunciador antes mesmo que ele fale”, como 

podemos observar na cena enunciativa (5a): 

 
 

Quando o Messias falou 
Quando o messias falou 
Ao Padre Cícero Romão, 
Invadiu-se a atmosfera 
De um eterno clarão 
Tudo estava cor de rosa 
E uma voz melodiosa  
Reboava n‟ amplidão. 

 

O Messias perguntou 
Sabes p‟ra que te chamei? 
Respondeu o santo padre,  
Do que se trata não sei, 
Lhe disse o onipotente 
Eu quero a conta corrente 
De tudo que lhe entreguei. 

 

Eu fui um pastor no mundo 
Que vivi entre os mortais, 
Defendendo meus rebanhos 
Entre lobos e chacais 
Dou contas do que falastes  
Não só do que me entregastes, 
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Como vós darei demais. 
 

Disse o padre novamente 
Na hora da confissão; 
Nos meus vinte e cinco anos  
Tomei uso de razão 
Talvez por ter merecido 
Por vós eu fui incubido, 
Dessa espinhosa missão 

 

Entrei na minha tarefa 
Com muita boa vontade 
Num sertão seco sem vida 
Berço da necessidade. 
E vi que era pra vencer  
Era preciso fazer 
Estudos de humanidade 

 

Esta zona era habitada 
Por bandido e cangaceiro, 
Muitas panteras famintas 
Eu transformei em cordeiro 
De acordo com o sertanejo 
Batizei o lugarejo 
Com nome de Joazeiro. 
(ATHAYDE, 1942a, p. 4-5) 

 

A cena enunciativa (5a) apresentada pelo enunciador mostra que a figura de 

Padre Cícero é evidenciada por meio de uma relação histórica, na qual imita Jesus 

Cristo na sua missão redentora, é o messias, o salvador, o encarregado de alertar e 

dar conselhos, um transformador de homens, pastor de ovelhas, o Cristo vivo na 

cidade de Juazeiro. 
 

Assim, depreendemos que o ethos da cena enunciativa (5a) se configura 

como um ethos mostrado, mas não explícito no discurso. É um ethos no qual o 

enunciador dá pistas para que, através de hipóteses, o coenunciador elabore o ethos 

da figura de Padre Cícero. Portanto, o ethos mostrado se revela no processo de 

enunciação através de comparações, uma vez que “o ethos se elabora, assim, por 

meio de uma percepção complexa, mobilizadora da afetividade do intérprete e do 

ambiente” (MAINGUENEAU, 2008b, p. 15-16). 
 

Amossy (2016, p.221) frisa que o “ethos remete às normas de interação 

próprias de uma cultura”. Isso significa que devemos considerar o lugar do qual o 

ethos emerge. Por exemplo, é preciso observar a cultura nordestina e suas crenças 

presentes no catolicismo popular, bem como no panorama religioso do sertão, 
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receptivo ao misticismo e à espiritualidade, para se elaborar o ethos da figura de 
 

Padre Cícero, como podemos observar na cena enunciativa (6a) a seguir: 
 

As duas da madrugada 
foi que a moça espertou, 
viu muita gente ao seu lado 
admirada exclamou: 
tenho ainda que voltar  
não posso me demorar, 
meu padrinho me chamou; 

 

disse a donzela a seu pai: 
vou morar muito pertinho,  
parece que estou ouvindo 
a fala do meu padrinho 
soltando um profundo ai ! 
e disse: abença meu pai !... 
- Morreu como um passarinho. 

 

Diante de um fato deste  
Quem pode contradizer? 
O peor cego do mundo  
É aquele que não quer vêr 
Dizem com justa razão Que 
o padre Cícero Romão, Foi 
santo antes de morrer 
(ATHAYDE, 1942a, p. 8) 

 
 

Na cena enunciativa (6a), podemos inferir que o enunciador faz referências 

aos preceitos do catolicismo popular, aos sonhos premonitórios e à presença de 

almas no plano dos vivos. As próprias escolhas lexicais feitas pelo enunciador, por 

exemplo, “Padre Cícero Romão, foi santo antes de morrer”, são propriedades 

intrínsecas que permitem a construção de uma imagem, seja esta positiva ou 

negativa. Assim, “são os conteúdos desenvolvidos pelo discurso que permitem 

especificar e validar o ethos, bem como sua cenografia”. (MAINGUENEAU, 2008b, 

p. 71). 

 
 

5.2 A lamentável morte do Padre Cícero Romão Batista o patriarca de Juazeiro 
 

 

Partindo do princípio que o campo literário é propício para que surjam novas 

formações discursivas, podemos ainda afirmar que dentro de um espaço discursivo 
 

é possível resgatar outros discursos, já que, conforme aponta Maingueneau (2008b, 

p.38-39) “[...] o Outro do espaço discursivo representa a intervenção de um contexto 

textual historicamente definível, que se encontra no mesmo palco do discurso”, isto 
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é, os discursos produzidos por uma determinada cena enunciativa podem 

estabelecer relação com outros momentos históricos e sociais, como podemos 

observar na cena enunciativa (1b) a seguir: 

 
 

No dia da sua morte 
Apareceu uma cruz, 
Atravez do firmamento 
Com um grande anel de luz 
Enrolado no seu manto  
Se via o Espirito Santo 
Com o menino Jesus.  
(ATHAYDE, 1942b, p. 1) 

 
 

No excerto acima, o espaço discursivo é o próprio discurso encenado pelo 

cordel, que promove um recorte de formações discursivas de outros discursos 

existentes, “subconjuntos de formações discursivas que o analista diante de seu 

propósito, julga relevante pôr em relação” (MAINGUENEAU, 2008b, p. 35). Nesse 

contexto, a cena enunciativa revela outro discurso, por exemplo, o discurso sobre a 

segunda vinda de Jesus. “Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem; e 

todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do homem, vindo sobre as 

nuvens do céu, com poder e grande glória” (MATEUS, 24-30). 
 

O discurso mostrado pela cena enunciativa (1b) indica uma ligação 

interdiscursiva que “[...] 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” (MAINGUENEAU, 2008b, p. 37). Com isso, 

o interdiscurso se faz presente a partir da retomada de um discurso que já foi citado 

anteriormente. 
 

A cenografia do discurso em análise, permite-nos ainda perceber que os 

enunciados verbais, como a palavra “cruz”, presentes na cena enunciativa, além de 

ser um símbolo do cristianismo, revela que a imagem de Padre Cícero é comparada 
 

à figura sagrada de Jesus, pois assim como Jesus, Padre Cícero é um enviado de 

Deus, protetor dos humildes e dos pobres, cristão que pregava a favor da moral e 

dos bons costumes do povo de Juazeiro. 
 

A retomada desse outro discurso, visualizado por meio do interdiscurso, só se 

torna possível por causa das transformações discursivas que, para Maingueneau 

(2008b, p.39), se configura como um “processo que diz respeito ao conjunto de 

condições possibilidades semânticas do discurso primeiro e cujo produto é um 
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discurso concorrente”. Assim, os efeitos de sentido que são revelados por meio da 

cenografia permitem que o conjunto de formações discursivas sejam capazes de 

reconstruir discursos que o tempo e a história se encarregaram de modificar. 
 

É possível perceber uma interdiscursividade na cena enunciativa (1b), uma 

vez que em diferentes momentos históricos o discurso se apresenta como uma 

“unidade pertinente de análise. Não é, portanto, o discurso em si mesmo, mas o 

sistema de relações entre eles e outros discursos, o interdiscurso por meio do qual 

ele se constitui e se mantém” (MAINGUENEAU 2008c, p.140). 
 

O universo discursivo faz parte de um conjunto de outras formações 

discursivas que interagem em uma conjuntura específica. No discurso literário 

revelado pelo corpus é possível perceber a retomada de um campo discursivo que é 

caracterizado como um campo religioso, conforme podemos observar na cena 

enunciativa (2b) a seguir: 

 
 

Perdeu a egreja agora 
Sua coluna mais forte, 
O pastor mais conhecido  
Por toda zona do Norte 
O seu nome ainda impera  
P‟ra deixar de ser quem era, 
Só mesmo a foice da morte. 

 

Vai mensageiro do céu!... 
Cumpristes a tua missão. 
Teu nome é sempre lembrado 
P‟ra todo fiel cristão 
Aruspicino profundo  
Feliz de quem nesse mundo 
Recebeu sua benção 

 

Tuas divinas palavras 
Eram dôce como mel  
A deus prometes-te um 
dia Ser casto, puro e fiel 
Depois viverás no trono 
Do grande Deus Israel. 
(ATHAYDE, 1942b, p. 2) 

 

A cenografia discursiva (2b) em sua encenação é construída pela presença da 

retomada do discurso bíblico “tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha 

igreja, e as portas do Hades nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do 

reino dos céus e o que ligares na terra será ligado nos céus” (MATEUS, 16, p. 20). 

Essa alusão feita pelo enunciador mostra que a figura de Padre Cícero é 
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comparada à figura do apóstolo Pedro, pois da mesma forma que Pedro, Padre 

Cícero é um pastor de ovelhas, a coluna mais forte, enviada por Deus para a terra 

com a missão de proteger e guiar o povo de Juazeiro, recebendo como recompensa 

divina a morada na casa de Deus. 
 

Essa relação discursiva entre os dois discursos é cercada por uma memória 

discursiva, já que “dentro de um mesmo espaço discursivo coexistem discursos 

complementares, diferentes e até mesmo antagônicos” (SANTOS, 2016, p. 35). 

Nesse sentido, a interdiscursividade ocorre a partir da existência de outros discursos 

que são retomados, como podemos observar na cena enunciativa (3b) a seguir: 

 
 

Como pregador divino 
Ninguém o pode imitar, 
Sua vida imaculada  
Procura desviar 
Das tentações do maldito 
Como José do Egito 
Da mulher de Putifar. 
(ATHAYDE, 1942b, p. 3) 

 
 

Por trás do discurso do enunciador, tem-se uma referência indireta a outro 

discurso, neste caso, a figura de Padre Cícero está relacionada à figura de José do 

Egito, que foi tentado pela mulher de Potifar, oficial do faraó “[...] Ora, certo dia José 

veio à casa para fazer seu serviço e não havia na casa nenhum dos domésticos. A 

mulher o agarrou pela roupa, dizendo: “Dorme comigo”! “Mas ele deixou a roupa em 

suas mãos, saiu e fugiu” (GÊNESIS, 39. 11-13). 
 

Podemos observar nessa alusão que, assim como José do Egito, Padre 

Cícero é tentado diariamente e mesmo assim, mantém-se firme aos seus propósitos 

como líder espiritual do povo de Juazeiro. Nesse sentido, o “primado do interdiscurso 

inscreve-se nessa perspectiva de uma heterogeneidade constitutiva, que amarra, em 

uma relação inextricável, o Mesmo do discurso e seu Outro” (MAINGUENEAU, 

2008b, p. 31). 
 

Ainda de acordo com Maingueneau (2008b, p. 34), “é no interior do campo 

discursivo que se constitui um discurso, e levantamos a hipótese de que essa 

constituição pode deixar-se descrever em termos de operações regulares sob 

formações discursivas já existentes”. 
 

A cenografia presente na cena enunciativa (4b), permite estabelecer uma 

relação com outros discursos históricos, conforme podemos observar: 
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Para contar-lhe a grandeza  
Do Padre Cícero Romão, 
Vou contar uma história 
Que se passou no sertão  
Quando estava em Joazeiro 
O grupo de cangaceiro, 
Do bandido lampião. 

 

Num dia de sexta-feira  
Vinte e oito de janeiro, 
As quatro horas da tarde  
Entrava em Joazeiro 
Armado de mosquetão 
O bandido Lampeão, 
E um grupo de cangaceiro. 

 

O bandido foi entranto 
Cheio de ódio e rancor, 
Já se sabe onde ele chega 
Semeia o luto e a dor 
Disse o padre ao bandoleito:  
- Olhe! ... aqui em Joazeio, 

Quem manda é o Nosso Senhor 

 

Lampeão disse ao padre:  
- Deixe de tanta vaidade, Eu 

não creio em fanatismo Nem 

também em santidade Eu só 

vim no Joazeiro Para levar 

todo dinheiro Que houver 

aqui da cidade. 

 

O padre erguendo a vista  
Disse para o bandoleiro, 
Se ainda gosta do mundo 
E quer voltar do joazeiro 
Além de não boquejar 
Precisa se conservar  
Mansinho como um cordeiro. 

 

Ali um poder oculto 
Houve nessa ocasião, 
Que apoderou-se do corpo  
Do bandido Lampeão 
Antes dele se vingar 
Ficou sem poder falar, 
Caiu sem forças no chão. 

 

Depois de quinze minutos 
Ele cobrou o sentido, 
Olhando o padre, lhe disse:  
- Meu padrinho estou perdido! 

Me ouça de confissão 
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Imploro o vosso perdão 
Para os crimes de um bandido. 
O padre no mesmo dia 
Confessou o bandoleiro 
Depois lhe disse: Eu não gosto  
De bandido e cangaceiro  
É bom prevenido 

Desde já está proibido, 

De passar no Joazeiro. 

 

Lampeão ficou nervoso 
Pensando em que se passou, 
De noite perdeu o sono 
Não dormiu nem socegou 
Desconfiou da parada  
Arribou de madrugada, 
Ali nunca mais pisou. 
(ATHAYDE, 1942b, p.4-5) 

 
 

A cenografia da cena enunciativa em análise é construída pela presença de 

um discurso que nos permite estabelecer uma relação interdiscursiva, o da 

passagem do cangaceiro Lampião pela cidade de Juazeiro. Segundo os relatos 

históricos, Lampião dificilmente atacava o estado do Ceará e, principalmente, a 

cidade de Juazeiro, já que se tratava da terra de Padre Cícero, de quem era devoto. 

No entanto, no excerto acima, (4b), fica evidente que Lampião estava disposto a 

saquear a cidade de Juazeiro, mas foi detido pelos poderes extraordinários de Padre 

Cícero. 
 

De acordo com historiador Lira Neto (2009), Lampião esteve na cidade de 

Juazeiro uma única vez a pedido do próprio Padre Cícero, que lhe prometeu uma 

boa quantia em dinheiro e patente de capitão do batalhão patriótico se lutasse com o 

seu bando contra a coluna prestes. Nessa conjectura, é possível perceber pela cena 

enunciativa que o enunciador cria estratégias argumentativas por meio de 

conhecimentos prévios do coenunciador com o intuito de enaltecer a figura de Padre 

Cícero, que segundo o enunciador, teria expulsado Lampião e seu bando da cidade 

de Juazeiro. 
 

De acordo com Charaudeau e Maingueneau (2016, p. 221), “o ethos 

discursivo mantém relação estreita com a imagem prévia que o auditório pode ter do 

orador ou, pelo menos, com a ideia que este faz do modo como seus alocutários o 

percebem”. Dessa forma, o ethos está intimamente ligado à imagem que é 

construída no discurso, como podemos observar na cena enunciativa (5b) a seguir: 
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Outro caso interessante 
Passou-se no Juazeiro, 
Em novecentos e dois 
A quatro de fevereiro 
Sendo o caso publicado  
Do jeito que foi passado, 
Assombrava o mundo inteiro. 

 

Isto deu-se em Joazeiro 
Sexta-feira da paixão, 
Na hora que o senhor padre 
Estava fazendo sermão 
Uma pobre criancinha 
Viu o padre quando vinha, 
Um metro acima do chão. 

 

O menino espavorido  
Correu falando sozinho 
Dizendo a quem encontrava: 
Agora vi meu padrinho  
Trazia um farol na mão, 
Mais leve que um passarinho. 

 

Quando o povo ficou certo  
Que era a pura verdade, 
Houve um sussurro abafado 
Por toda aquela cidade  
Diziam por todo canto 
Nosso padrinho é um santo 
Bemfeitor da humanidade. 
(ATHAYDE, 1942b, p. 5-6) 

 
 

É possível observarmos neste excerto que a cenografia da cena enunciativa 

(5b) tem por objetivo promover a imagem de Padre Cícero, uma das figuras mais 

representadas na literatura popular em versos. O enunciador dá corpo e voz ao 

fiador do discurso, com o intuito de reafirmar que a figura de Padre Cícero é uma 

entidade sobrenatural que veio para terra proteger a população pobre do Juazeiro. 

Assim, como coloca Amossy (2016, p. 221), o ethos “[...] está frequentemente no 

fundamento da imagem que ele constrói em seu discurso: com efeito, ele tenta 

consolidá-la, retificá-la, retalhá-la ou atenuá-la”. 

 
 
 

 

5.3 Padre Cícero o santo do Juazeiro 
 
 

 

A noção de interdiscurso permite que se faça uma relação com outros 

discursos antes proferidos, sendo assim, nenhum discurso é autônomo, pois 
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retomamos sempre a outros sujeitos, a outros momentos históricos e 

consequentemente a outros discursos. Por isso Maingueneau (2008b) postula que o 

discurso é de natureza interativa, dialógica, como podemos observar na cena 

enunciativa (1c) a seguir: 

 

Pelo menos diz ter visto 
O Coração Eucarístico,  
À porta, com os doze apóstolos, 

Trazendo um recado crístico Que 

para compreendê-lo 

Só com um sentido místico. 

(ALMEIDA, [19-], p. 8) 

 

No que diz respeito aos elementos discursivos da cena enunciativa, podemos 

constatar que se trata de uma formação discursiva que é elaborada a partir do 

possível sonho premonitório de Padre Cícero. Segundo relatos históricos, a cidade 

de Juazeiro nasceu a partir desse sonho místico, interpretado por Padre Cícero, 

como uma missão dada por Deus, em que o religioso deveria catequizar, cuidar e 

zelar pela moral e o bom costume dos habitantes que ali viviam. 
 

Podemos observar que esses discursos históricos atravessam o tempo e o 

interdiscurso e revelam uma “[...] relação com o Outro independentemente de 

qualquer forma de alteridade marcada” (MAINGUENEAU, 2008a, p. 37). 
 

Vale ressaltar que o enunciador, para estabelecer um sentido entre um 

discurso e outro, necessita criar ou refazer relações interdiscursivas que possibilitem 

essa retomada histórica, já que “[...] cada discurso constituinte está 

indissociavelmente ligado a outro na gestão dessa coexistência impossível […]”, 

conforme indica a cena enunciativa (2c) a seguir: 

 
 

Também cresciam a política,  
A inveja, a ambição, 
Dos que nada construíram 
Em prol da população 
E por isso, em Joazeiro, 
Houve uma revolução. 

 

 

Primeiro contra os milagres, 
A igreja se levantava, 
Por causa de uma beata  
Que os romeiros encanta:  
É Maria de Araújo, 

Chamada quase de santa. 
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Propalavam que a devota, 
Na hora que comungava, 
A hóstia na sua boca 
Em sangue se transformava; 
Também as chagas de Cristo  
O seu corpo apresentava. 

 

Isso fez com que o bispo 
Criasse uma comissão 
Para examinar os fatos.  
Depois da investigação 
Minuciosa, a igreja 
Não deu a aprovação 

 

Dessa vez o Padre Cícero  
As duas ordens perdeu: 
Foi suspenso pelo Bispo. 
O povo se enfureceu 
Contra as ordens do prezado 
Mas o padre obedeceu.  
(ALMEIDA, [19-], p. 14-15) 

 

Na cena acima, o discurso é atravessado por um interdiscurso, uma vez que a 

cena enunciativa se ancora nas conjunturas históricas, como por exemplo, o fato de 

Padre Cícero ser nomeado prefeito de Juazeiro e o possível milagre da hóstia 

protagonizado pela beata Maria de Araújo, acontecimentos esses que fizeram com 

que a igreja católica afastasse Padre Cícero das suas atribuições como pároco. 
 

O discurso presente na cena enunciativa (2c) é um discurso que revela um 

“Outro”, tendo uma relação interdiscursiva, uma vez que esses acontecimentos 

históricos contribuíram para que a figura de Padre Cícero passasse a ser 

considerada pelo povo de Juazeiro como um homem santo. 
 

Para Maingueneau (2008b), a memória discursiva que temos de um 

interdiscurso parte de “[...] um conjunto de condições de possibilidades semânticas 

do discurso primeiro e cujo produto é o discurso concorrente [...]”, ou seja, os efeitos 

de sentido que são revelados pela cenografia dependem das condições discursivas 

que são oferecidas pelo discurso, como podemos observar na cena enunciativa (3c) 

a seguir: 

 
 

Na prainha em Fortaleza,  
Onde Cícero estudava, 
Segundo os superiores, 
Ele não se confessava,  
Tinha ideias confusas, 
Só na razão confiava. 
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Disseram que era mau  
Aluno em Teologia, 
Era mais preocupada 
Com as coisas da magia,  
Com as ciências ocultas, 
Cabala e astrologia. 

 

Não deixou de ter visões, 
No seu retiro profundo; 
Numa delas contam 
Que ele viu num quadro ao fundo 
A hora que estava sendo 
Deposto Pedro Segundo. 
(ALMEIDA, [19-], p. 5) 

 
 

Na cenografia da cena enunciativa (3c), percebemos que o enunciador 

descreve a figura de Padre Cícero como um aluno que não teria o perfil adequado 

para estar no seminário, por não se dedicar aos estudos bíblicos e aos preceitos 

religiosos impostos pela igreja católica. O fato é que Padre Cícero foi criado no 

sertão nordestino, ambiente onde predominavam as práticas messiânicas e as 

crenças no sobrenatural, o que impulsionou Padre Cícero a crer em sonhos 

premonitórios e em visões extraordinárias. 
 

Observamos que o enunciador, por meio da cenografia, recorre ao 

interdiscurso para apresentar aos coenunciadores a construção da figura de Padre 

Cícero a partir da ligação estreita e peculiar com o sobrenatural, as crendices e as 

superstições que frequentemente influenciaram os valores e as atitudes do povo 

nordestino. Nessa perspectiva, os efeitos de sentido que são retomados pela 

cenografia reconstroem uma memória histórica. 
 

Pelo recorte, observamos ainda que toda construção discursiva prevê a 

estruturação de uma imagem dos que estão envolvidos no discurso, assim sendo, os 

envolvidos nesse processo discursivo são capazes de criar uma imagem por meio 

do ethos. Assim sendo, o quadro cênico que compõe o processo discursivo do 

enunciador e do coenunciador constitui o ethos, já que de acordo com Maingueneau 

(2008b, p. 71) “[...] a fala é carregada pelo ethos, que, de fato, se valida 

progressivamente por meio da própria enunciação. A cenografia é, assim, ao mesmo 

tempo, aquilo de onde vem o discurso”. Na cenografia (4c) a seguir, podemos 

perceber como o enunciador constrói o ethos da figura de Padre Cícero. 

 

 

Recebia donativos 
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Dos romeiros que podiam; 
Em contra-partida, outros, 
Que nada tendo, pediam 
Os mais ricos ofertavam, 
Os mais pobres recebiam. 

 

Certa feita, uma garota,  
Criada muito mimosa, 
Na casa do Padre Cícero, 
Numa tarde cor de rosa,  
Conta que viu uma cena 
Importante e curiosa. 

 

Viu chegar um fazendeiro, 
Que parecia um doutor, 
Conduzindo uma mochila. 
Quando saudor o pastor, 
Disse: - tome, meu padrinho, 
Eu trouxe para o senhor! 

 

Foi embora o fazendeiro, 
O padre também saiu, 
A garota curiosa, 
Foi a mochila abriu 
Quase dava um desmaio, 
Quando o conteúdo viu! 

 

O padre, no mesmo instante, 
Numa porta apareceu, 
Um pobre chegou pedindo, 
O padre um braço moveu 
Olhando para o pedinte,  
Pegou a mochila e deu.. 

 

Saindo o pobre, a garota 
Deu um verdadeiro estouro; 
Correu, disse: - Meu padrinho,  
O senhor deu um tesouro! 
Aquela mochila tinha 
Mais de três quilos de ouro. 

 

O padre falou zangado,  
Com a cara meio feia:  
- cala essa boca, menina, 

Estás merecendo peia! 

Quem foi que te autorizou 

Reparar na vida alheia? 

(ALMEIDA, [19-], p.16-18) 
 
 

O discurso da cena enunciativa (4c) em análise, ao mesmo tempo em que 

constrói um ethos, reflete a imagem do enunciador, visto que “[...] toda fala procede 

de um enunciador encarnado; mesmo quando escrito, um texto é sustentado por 
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uma voz, a de um sujeito situado para além do texto (MAINGUENEAU 2008a, p. 

95)”. É possível então afirmar que a cena enunciativa é constituída por dois ethé, o 

ethos do cordel e o ethos do fiador que dão corpo e voz à cenografia. 
 

Por um lado, o ethos do cordel se constrói a partir dos discursos que 

posicionam a figura de Padre Cícero como um homem de bom coração, de postura 

humilde, que ajudava aos menos favorecidos. A cena enunciativa em sua cenografia 

traz um discurso que busca convencer que Padre Cícero era um homem simples, 

que não tinha apego ao dinheiro e à vida luxuosa. Desta forma, o ethos da figura de 

Padre Cícero se constrói a partir do “[...] investimento imaginário do corpo da adesão 

„física‟ a um certo universo discursivo” (MAINGUENEAU, 2000, p. 11). Por outro, o 

ethos do fiador se coloca como porta voz de Padre Cícero para agregar uma 

imagem positiva e para reafirmar os seus preceitos éticos, morais e religiosos, uma 

vez que “[...] o caráter e a corporalidade do fiador provêm de um conjunto difuso de 

representações sociais valorizadas ou desvalorizadas, sobre as quais se apoia a 

enunciação que por sua vez, pode confirmá-las ou modificá-las [...]”. 

(MAINGUENEAU, 2008b, p. 99). 
 

Há duas razões que levam a ocorrência do ethos na perspectiva de 

Maingueneau (2014, p.70), “[...] seu laço crucial com a reflexibilidade enunciativa e a 

relação entre corpo e discurso que ele implica”. 
 

Para compreender o ethos é preciso analisar os enunciados que compõem a 

cenografia, bem como o modo pelo qual o enunciador se apossa do discurso, como 

podemos observar na cena enunciativa (5c) a seguir: 

 
 

Chegavam de toda parte 
Romeiros ao juazeiro,  
Para receber conselhos 
Daquele bom conselheiro, 
Que mostrava para todos 
O caminho verdadeiro. 

 

Na chegada dos doentes, 
As curas se sucediam, 
Em busca de novas curas, 
As romarias cresciam, 
Porque as boas notícias  
De mundo a fora corriam. 

 

Entre os doentes chegavam 
Muitos endemoniados, 
Até de duzentas léguas, 
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Em cavalos amarrados; 
Recebendo os exorcismos, 
Voltavam todos curados 

 

Enquanto o tempo passava,  
Corria no mundo inteiro 
A fama do Padre Cícero, 
Como santo e milagreiro, 
Os romeiros o chamavam:  
- O SANTO DE JUAZEIRO. 

(ALMEIDA, [19-], p. 24) 

 

Na cenografia da cena enunciativa (5c) em destaque, o enunciador do 

discurso empresta sua voz e corpo para que o fiador do discurso apresente a figura 

de Padre Cícero como profeta e operador de milagres e curas extraordinários. Já o 

espaço discursivo revelado na cena enunciativa refere-se ao campo discursivo da 

religiosidade popular, pois podemos observar a presença de um conjunto de 

formações discursivas. 
 

Ainda conforme a cenografia do discurso em análise, é possível verificar que 

o fiador apresenta a figura de Padre Cícero por intermédio de um discurso de 

enaltecimento, que acresce qualidades ao Padre, a fim de que o coenunciador tenha 

uma boa impressão do padre. Desse modo, o discurso de valorização da figura de 

Padre Cícero, bem como a presença dos estereótipos, são responsáveis por 

construir o ethos da figura de Padre Cícero, visto que o “ethos é fundamentalmente 

um processo interativo de influência sobre o outro” (MAINGUENEAU, 2008b, p. 17). 
 

O ethos está atrelado à cenografia do discurso e à voz que não pode estar 

dissociada do corpo, já que “o que é dito e o tom com que é dito são igualmente 

importantes e inseparáveis” (MAINGUENEAU, 1989, p. 46). Assim, o ethos também 

compõe-se a partir de uma vocalidade que se manifesta por meio de um fiador, de 

uma corporalidade e dos estereótipos que tem por objetivo qualificar positiva ou 

negativamente, como podemos evidenciar na cena enunciativa (6c) a seguir: 

 
 

Até trinta e quatro foi 
Aplaudido e criticado, 
Quando começou a dizer, 
Que seu tempo era chegado: 
Para uma longa viagem, 
Estava sendo chamado. 

 

Dizia, contrito: - vou 
Para o juiz dos juízes!  
No céu, rezarei por todos, 
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Para que sejam felizes, 
Abandonando a descrença 
A meta dos infelizes! 
Assim falava aos romeiros, 
Desde quando adoeceu.  
Tomou diversos remédios, 
Porém, o mal não cedeu: 
A vinte do mês de julho, 
De trinta e quatro morreu. 

 

Sepultado na igreja, 
Aquele corpo cristão, 
Bem no pé do altar-mor 
Foi enterrado o caixão, 
Borrifado com as lágrimas  
Da imensa multidão. 
(ALMEIDA, [19-], p. 24-26) 

 

No excerto acima, o discurso oferece um corpo ao enunciador, ou seja, o tom 

presente na cenografia permite que o coenunciador construa o ethos a partir do 

fiador, pois ele representa na cenografia tudo aquilo que é dito dentro da cena 

enunciativa. Nessa perspectiva, Maingueneau (2008a, p. 99) afirma que a “qualidade 

do ethos remete, com efeito à imagem desse „fiador‟ que, por meio da sua fala, 

confere a si próprio uma identidade compatível com o mundo que ele deverá 

construir”. 
 

Na cena enunciativa em destaque, o fiador dá corpo e voz ao discurso que 

está sendo encenado, discurso esse que zela pela imagem de Padre Cícero, 

colocando-o como uma das figuras mais importantes da cidade de Juazeiro, cuja 

morte não temia, pois devido seus bons atos na terra, estaria com a morada 

garantida nos céus. 
 

A elaboração do ethos também se dá a partir das construções históricas e do 

ambiente social, “trata-se de atestar o que é dito, convocando o coenunciador a se 

identificar com dada enunciação de corpo em movimento, corpo esse apreendido em 

seu ambiente social” (MAINGUENEAU, 2006, p. 274). 
 

Nessa perspectiva, a construção do ethos não se dá apenas pelas escolhas, 

opiniões e posicionamentos do enunciador, mas também pelos posicionamentos do 

fiador e do coenunciador, como podemos verificar na cena enunciativa (7c): 

 
 

Depois da morte do Padre,  
Aumentaram as romarias; 
Visitando a sepultura, 
Chegam por todas as vias, 
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No Juazeiro não faltam 
Visitas todos os dias. 

 

Promessas e mais promessas 
São feitas e atendidas, 
Depois os romeiros vão, 
Com as pagas prometidas, 
Resgatar as suas contas 
Ao sacerdote devidas. 

 

Em novembro, todo ano, 
No dia dois, em finados, 
Milhares de caminhões 
Com romeiros são chegados, 
Aviões, carros e ônibus  
Também chegam carregados. 

 

Várias estátuas do Padre 
Enfeitam toda a cidade, 
Porém agora em setenta  
Houve grande novidade, 
Quando o Juazeiro viu 
A maior festividade 

 

Foi em trinta de novembro 
Feita a comemoração 
Quando o padre completou  
Cem anos de ordenação, 
Tornou-se sacerdote 
Do grande povo cristão. 

(ALMEIDA, [19-], p. 26-27) 

 

Observamos que na cenografia apresentada pela cena enunciativa (7c), o 

ethos é construído a partir do posicionamento do enunciador, que se coloca no 

discurso para dar corpo e voz ao fiador com o intuito de afirmar que a figura de 

Padre Cícero transcende a morte, já que as peregrinações e romarias no Juazeiro 

começam posteriormente à morte de Padre Cícero. Ou seja, as romarias, as 

superstições e as promessas feitas corroboram para que o ethos de Padre Cícero 

seja construído e reconstruído diariamente. 

 

 

5.4 Cinco respostas para cinco perguntas sobre Padre Cícero 
 

 

Para Maingueneau (1997, p.116), “o conjunto de formações discursivas de 

todos os tipos interagem em uma conjuntura”, nesse sentido, o universo discursivo 



95 
 
 

 

pode ser reconhecido como um espaço que se forma a partir da retomada do dito no 

tempo e na história, como podemos verificar na cena enunciativa (1d) a seguir: 

 
 

Fui até a Pirosfera  
em companhia de São João 
lá eu vi tanto clarão 
que cheguei a trasmudar  
ninguém pode me calar 
do que eu vi entre o calor 
por ser um trovador 
do Moises dentro do mar. 

 

Fogareú, água a rolar 
no meio da tempestade 
lá estava a majestade 
para esta decifração... 
venha cá o Abraão 
leia bem nesse lampejo 
do Danúbio para o Tejo  
Está cheio de Enganação. 
(BATISTA, 1998, p.1) 

 

A partir da composição desta cena enunciativa é possível verificar a 

constituição de um universo discursivo que se cristaliza a partir da retomada 

histórica, já que o fiador recupera no discurso figuras históricas importantes, como 

Moisés e Abraão. 
 

Sob esse ângulo, a partir da composição do quadro cênico, é possível 

observar que o fiador tenta persuadir o coenunciador, afirmando que a figura de 

Padre Cícero, no imaginário popular, é de um santo singular que, no plano terreno, 

tem a missão de cuidar da população pobre de Juazeiro, por isso relaciona a figura 

do Padre à de Moisés e Abraão. Assim, os enunciados retomados na cena 

enunciativa (1d) constituem o arquivo de uma época (MAINGUENEAU, 1997). 
 

Ainda de acordo com Maingueneau (2000, p.05), “a identidade de um discurso 

se constrói e se alimenta através de outros discursos”, como podemos observar na 

cena enunciativa (2d) a seguir: 

 

 

A não saber, é ilusão 
O falar de profecia 
A pureza de Maria  
E o valor de uma oração 
Vi contrito Absalão  
Por trair seu pai e rei 
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Ao contrário indaguei 
Do africano e alforria. 

 

O europeu lá concebia 
O poder da escravatura 
Se vestindo de brandura 
Para fazer guerreação 
No poder da religião 
Dominou toda a Bahia 
E a terra que havia  
Nas Américas e sertão. 
(BATISTA, 1998, p.5-6) 

 
 

Na cena enunciativa em análise, o fiador a partir da mobilidade discursiva 

retoma e reconstrói o interdiscurso, por exemplo, quando cita a pureza de Maria, o 

fiador está se referindo à beata Maria de Araújo, cujos relatos históricos narram que, 

ao receber a hóstia dada por Padre Cícero, esta (a hóstia) tenha se transformado em 

sangue. Portanto, os discursos foram retomados e o espaço discursivo presente na 

cena enunciativa (2d) mantêm relações recíprocas com outros discursos. 
 

Por meio da interdiscursividade os discursos são retomados, embora esses 

sejam modificados pela história, como constatamos na cena enunciativa (3d) a 

seguir: 

 

 

Meu compadre, de antemão 
Faço volto na história 
Desta vida ilusória 
Sem fazer atestação 
De sobral para o sertão  
A igreja é a mesma 
Que desliza como lesma 
No fracasso do sacristão. 

 

Nem o cabelo de sansão  
Nem a Joana de Paris 
Se mudaram assim que quis 
No poder do eclesiástico 
Descobrindo esse fantástico 
Lembro Antônio Conselheiro  
Os massacres dos romeiros 
Que fizeram na matriz 

 

Ibiapina foi infeliz 
Pelo bispo de Fortaleza 
Aquele tinha a natureza 
E o bispo a invejação  
No falar de seu sermão 
Tinha Roma na primazia  
Por isso tudo fazia 
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Na sua concentração. 
 

O Padre Cícero Romão 
Não fugiu dessa certeza 
Roma sempre menospreza  
Quem é beato e bom cristão 
Essa de canonização 
Quem criou foi o papudo 
Por ser gordo e sisudo 
Fez de Roma a fortaleza  
(BATISTA, 1998, p.5-6) 

 

Os elementos discursivos presentes nesta cena enunciativa nos fazem 

procurar junto à história outro discurso. Assim sendo, é possível percebermos a 

presença de um discurso que nos mostra que Padre Cícero não foi reconhecido pela 

igreja católica como sendo santo, já que havia sido proibido de exercer suas funções 

como sacerdote, como nos mostra o historiador Lira Neto (2009, p. 213) “Cícero 

acabara de ser comunicado, por meio do padre Alexandrino, que o bispo decidiria 

decretar sua suspensão dos quadros da diocese”. 
 

Podemos verificar na cena enunciativa (3d) a seguir, também marcas 

discursivas capazes de construir o ethos de Padre Cícero: 

 
 

Ponha tudo assim do lado 
E imagine na resposta: 
Do carinho, quem não gosto?! 
Do amor e da atenção? ... 
Padre Cícero Romão  
Foi um craque incontestado 
Desde Roma ao nosso estado 
Eu não vejo outro igual. 

 

Por isso, é ponto final  
Todo pobre é seu fã 
Além disso é guardiã  
A força que nos deixou 
Padre Cícero nos lembrou 
Do perdão e do trabalho 
Ele é canonizado. 

 

Como ele só é achado 
Só o nome de Jesus 
Meu compadre, eis a luz 
Do seu poeta trovador 
Jesus Cristo, Nosso  Senhor  
Deu carinho ao desvalido 
Seu caminho foi seguido  
Pelo pobre e pecador. 
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Juazeiro, digo ao senhor 
É principio e teorema 
Dê pra Roma o nosso tema 
Para ela pedir o perdão 
Padre Cícero Romão  
É a coluna da igreja Que 

para ele deu inveja 

Amargor e perseguição. 

(BATISTA, 1998, p.7-8) 

 

Nesta cena enunciativa, o discurso se sustenta a partir dos estereótipos que 

giram em torno da figura de Padre Cícero. O fiador é sustentado por uma voz que 

está além do texto, ou seja, projeta uma imagem de Padre Cícero e a legitima no 

seu discurso. Com isso, é possível notar que existe a presença de um ethos que 

defende a figura de Padre Cícero, já que o fiador do discurso afirma que Padre 

Cícero é santo, a coluna mais forte da igreja e que, mesmo não sendo reconhecido 

oficialmente pela igreja católica como santo, obtém sua canonização popular. Deste 

modo, o ethos é afirmado em uma conjuntura ideológica, como propõe Maingueneau 

(2008a). 
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6 CONCLUSÃO 
 

 

Com base nos pressupostos da análise do discurso de orientação francesa, 

sobretudo nos estudos de Dominique Maingueneau, esta pesquisa teve por objetivo 

investigar e interpretar o ethos da figura de Padre Cícero a partir das relações entre 

cena enunciativa e interdiscurso. Para isso, utilizamos como corpus folhetos de 

cordel que versavam sobre a figura de Padre Cícero. 
 

A seguir apresentamos os resultados da pesquisa e as nossas contribuições 

para os estudos da análise do discurso de orientação francesa, bem como para os 

estudos literários, uma vez que, mesmo não se filiando à perspectiva literária, o 

trabalho traz contribuições significativas para esse campo de estudo. 
 

Ao longo da pesquisa foi possível observar que os folhetos de cordel que 

compunham o corpus da pesquisa mitificam a figura de Padre Cícero, 

representando-o como um santo do povo, padrinho dos pobres e oprimidos, que 

roga junto a Deus pelo povo pobre da cidade de Juazeiro. Com isso, a “canonização” 

popular de Padre Cícero também se faz presente nos folhetos de cordel, já que 

estes buscavam através do discurso presente nos folhetos uma verdadeira 

santidade para o padre. 
 

Podemos concluir também que os folhetos de cordel, ao mesmo tempo em 

que criam narrativas extraordinárias para os fatos ocorridos na cidade de Juazeiro, 

elaboram estratégias narrativas que colocam a figura de Padre Cícero em pé de 

igualdade com Deus, fazendo com que o deslocamento do interdiscurso reafirme a 

santidade popular de Padre Cícero. 
 

Já no tocante às categorias de análise desenvolvidas neste trabalho, 

chegamos a conclusão de que o interdiscurso presente nos cordéis em análise 

dialoga com outros diferentes discursos que se cristalizaram na sociedade, como o 

discurso bíblico. Sendo assim, o interdiscurso presente nos cordéis está atrelado a 

outros discursos. 
 

Como o nosso foco era investigar e interpretar como o ethos da figura de 

Padre Cícero é constituído a partir da relação entre cena enunciativa e interdiscurso, 

podemos constatar que as cenas enunciativas do discurso do cordel ocuparam um 

lugar significativo nas análises, uma vez que eram responsáveis pela encenação do 

discurso que legitimava a figura de Padre Cícero. Deste modo, podemos inferir que 



100 
 

 

as cenas enunciativas presentes em todos os cordéis analisados pertencem a um 

tipo de discurso que enaltece a figura de Padre Cícero. 
 

No tocante ao ethos, podemos apresentar as seguintes conclusões: a 

construção de uma identidade discursiva, o que possibilita a formação da figura de 

Padre Cícero, ou seja, o ethos da figura de Padre Cícero, é construída a partir dos 

inúmeros discursos produzidos pelos folhetos de cordel; o ethos revelado pelo 

interdiscurso e pelas cenografias dos folhetos de cordel apresentam dois ethé. 
 

O primeiro ethos é revelado pelo próprio discurso do cordel, que enaltece a 

figura de Padre Cícero, com o intuito de sempre reafirmar que o mesmo é um 

enviado de Deus, com a missão de ajudar aos pobres moradores que habitavam a 

cidade de Juazeiro e que, por isso, é visto como um santo com poderes 

sobrenaturais. 
 

O segundo ethos é o revelado pelos fiadores do discurso, no qual podemos 

observar que são discursos que sempre enaltecem Padre Cícero; o que contribuiu 

significantemente para a canonização popular do religioso. Vale salientar que esse 

episódio também se deve aos inúmeros folhetos de cordel que versam sobre a figura 

lendária de Padre Cícero. 
 

Por fim, afirmamos que os nossos objetivos foram alcançados, embora seja 

necessário também afirmar que este trabalho não se esgota no tocante ao fechando 

de possibilidades de estudo, pelo contrário, os resultados aqui apresentados podem 

vir a suscitar novos questionamentos, bem como podem motivar o surgimento de 

outras pesquisas sobre o objeto de estudo em foco. 
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