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0. Introdu ção 

Considerando o discurso co mo efeito de sentido entre interlocutores, este artigo tem 
como obj etivo verifi car os mecanismos p elos quais a dispersão constitutiva dos 
discursos materi aliza-s e nos textos. Para atingir tal intento, analisamos o folh eto de 
cordel “ Engana-me que eu gosto”, discutindo a questão do sentido e demonstrando 
como ele se constrói co m b ase n a memória dis cursiva, enfatizando o  papel do 
interdiscurso na constituição dos discursos. De início, fazemos u m b reve retrospecto das 
condições sócio-históricas em que o texto se insere, apresentando tamb ém algu mas 
considerações sobre o material de leitura (folh eto de cordel) . E m seguida, pincelamos os 
marcos t eóricos nos quais  é ins erida a análise do folheto. 
 
1.  Pelos caminhos de Juazeiro: a literatura de cord el 
 
 Juazeiro  do Norte é u ma cidade d e ap ro xi madamente 250 .000 habitant es, 
localizad a no Val e do Cariri , extremo Sul do Ceará, a 550 k m de Fo rtaleza. É conhecida 
em nível nacional por causa das ro marias a Nossa Senhora das Dores e ao Padre Cí cero 
Romão Batista, controv ersa personag em histórica, considerado po r muitos como santo, 
por caus a de u m fenô meno ocorrido em 1889. No mo mento em que o Padre o ficiav a a 
comunh ão de uma jovem devota conh ecida co mo Beat a Maria d e Araújo, a hóstia 
trans formou-s e em s angue. De acordo com o relato de v árias test emunh as, antes do 
fenô meno, a mes ma apres entava os estig mas da cruci ficação de Cristo. Tal fenômeno 
gerou um choque entre a política d e ro mani zação da Igreja Católica no século XIX e o 
catolicis mo popular1.  
                                                 
1 In: GRANGEIRO, Cláudia Rejanne P. O discurso religioso na literatura de cord el de 
Juazeiro do Norte . Crato: A Provín cia Edi ções, 2002. 
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Assi m, no cruzamento da cultura ibérica co m a heran ça indígena e neg ra (no 
Ceará, mais indígena do que negra), desenvolveu-se na cidade u ma riquíssi ma produ ção 
cultural, como lapinha, reis ado, bandas cab açais, artesan ato e uma vasta produ ção de 
folh etos de co rdel e xilogravura. Juazeiro é u ma d as três grandes escolas d e cord elistas 
do Nordeste, ao lado d a Serra do Tei xeira, na Paraíba e de Caru aru  – Pern ambuco . 

Recebe o no me de Literatura de Cordel u ma ampla produ ção d e folhetos 
i mpressos que circulam, principalmente no Nordeste brasileiro , desde o século XIX. Até 
a década de 50, eram chamados de folhetos de feira, folhetos ou versos . O cordel é 
narrativa  popular escrita em v ersos ri mados, apesar de existirem alguns em prosa. 
E mbora seja  literatura escrita, no princípio, não  era  mais qu e a forma gráfi ca d e u ma 
poesia essen cial mente o ral dos repentistas, i mprovis adores , cantadores de viola 
nordestinos. Contemporan eamente, o cordel é utilizado  como p ropag anda co mercial, 
política, etc. A denominação Litera tura de co rdel, oriunda de Portugal, dev e-se ao fato 
de serem os folhetos expostos à vend a montados  num cordão ou cordel .  

Esse tipo de expressão envolve duas formas de mani festação artística: a poesia 
e a xilogravura, ou gravura em madeira, utilizada na capa do folheto co mo ilustração. A 
i magem xilográfi ca é talhad a em madeira lev e co mo umburana, pinho, cedro ou cajá, 
com tesoura de u ma só perna, band a de gilete, quicé, formão ou canivete. Depois do 
talhe na mad eira, é emb ebida em tinta e trans ferida p ara o pap el, co mo uma espécie de 
cari mbo.  

O folheto “ Engana-me qu e eu  Gosto”, de Abraão Batista foi l ançado em 
20.09.2000, em Juazeiro do Norte, u m mês antes das eleiçõ es para prefeito dessa cidade. 
Havia, na ocasião , quatro  coligaçõ es em disputa: u ma liderad a p elo PFL, out ra p elo 
PMB, outra co mposta por PC do B e PAN e outra: PT/PSTU. O cordel foi a resposta do 
autor, esposo da direto ra do Centro de Cultura Mestre No za, a u ma fala da candidat a do 
PT em que ela critica a administração do Centro e propõe transfo rmá-lo em u ma 
cooperativa d e artesãos .  
 
2. Sentido e discurso 
 O poeta Arn aldo Antunes di zia qu e “as coisas têm p eso, mass a, volume (...) , 
função, idad e, sentido, as coisas n ão têm paz.” Assi m o é po rque “as coisas”, ou p elo 
menos a relação do ser hu mano com elas estão prenh es de linguagem,  o médiu m soci al 
por meio do qual se consubstan ciam rel açõ es interindividuais.  Também as palav ras, 
assi m co mo as coisas, n ão são transp arentes. Para se chegar a u m cálculo de sentido de 
u m texto, não é su ficiente apurar o ouvido e/ os olhos co mo se o sentido estivesse já lá, 
como um pré-construto , co mo produto da intenção d e alguém, visto que todo “ alguém” 
também é produtor/produto de dizeres anteriores . Por isso, as palav ras n ão são 
inocentes. Nenhu ma palav ra o é. Tod a ela traz, no seu próprio nascedouro, u ma série de 
dizeres, de saberes, que se encrostam, se cristalizam em det erminadas regiões, 
sedi ment am-se co mo estalagamites  e estalactites sociais.  

No entanto, co mo tudo na natureza e na sociedad e, a única coisa constante é o 
devir, o movi mento, toda cristalização é temporária, durando ap enas o tempo de  mig rar 
para outra região para se  trans formar novamente, adqui rir outras conotações, outros 
sentidos,  constituindo-se o fenô meno da linguagem no que Maingueneau (1989 ) chama 
de u ma interinco mpreensão constituti va. Os sentidos dependem e muito das suas 
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condições de produção, tanto lingüísticas quanto sócio-históricas e principalmente das 
formaçõ es discursivas, assi m definid as por Foucault (1999: 43): 

 
No caso em que se puder descrever, entre um certo número de 
enunciados, semelhante sistema de dispersão, e no caso em 
que entre os objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as 
escolhas temáticas, se puder definir uma regularidade (...), 
diremos, por convenção, que se trata de uma for mação 
discursiva. 
 

No entanto, as formações n ão são homogêneas e segundo Foucault, todos os 
trajetos entre u ma e outra área p arecem possíveis. 
 É nessa perspectiva que vamos encontrar o discu rso: traspassado, entrecortado 
por dizeres oriundos de outras regiõ es, de outros  sab eres , os  quais atu am não 
paralelamente, para d epois serem colo cado em relação, mas são  os próp rios. Outros 
constitutivos do Mesmo . O  interdiscu rso constitui o dis curso.          

Authier-Revuz (1990) trab alha co m a no ção de heterog eneidade sob a 
perspectiva da Psican álise e no nível do enunciado. Apoiando-s e no dialogis mo 
bakhtiniano, na p roblemática do discurso  co mo produto do interdiscurso e na t eoria do 
sujeito construída pela psicanálise de Lacan , ela distingue duas formas de 
heterogen eidad e: mostrada e constituitiva. A het erogen eidade mostrada apresent a pistas 
recob ráveis n a sup erfí cie textu al, cuja mani festação é explícita e se subdivide em dois 
aspectos: het erogen eidade marcada e não -marcad a. As p alavras entre aspas, em itálico 
são algu mas fo rmas de heterog eneidade mostrad a marcad a. O discurso indireto livre, o 
pastiche, a ironia são formas não-marcadas . A heterog eneidade constitutiva é u ma 
característica inerente à próp ria linguagem e é recuperável apen as por meio do 
interdiscurso, da memória discursiva.  
 
3. A  construção do anti-ethos  
 
 O ethos é um conjunto de elementos tais como modo de falar, to m, os gestos, a 
própria v esti ment a, etc, somado aos enunciados, que possibilitam a empatia do 
interlocutor e sua adesão ao discurso. A construção de u m ethos  ou anti-ethos ainda é 
u m recu rso fundamental  da argu mentação. Segundo Maingueneau (1989:  45): 
 

O que é dito e o tom como é dito são igualmente importantes e 
inseparáveis. Eles se impõem àquele que, no seu interior, ocupa 
um lugar de enunciação, fazendo parte integrante da formação 
discursiva, ao mesmo título que as outras dimensões da 
discursividade.  

 
 É, pois, n essa p ersp ectiva qu e, no intuito de d esquali ficar o discurso d a 
candidata do P T, o texto constrói u m anti-ethos, com fulcro  na con flu ência d e três fds 
às quais d esignaremos: fd1: gênero, fd2: política, e fd3:  religião .  
 

Fd 1: o  anti-ethos feminino 
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Esse verso é dirigido 
A dama da enganação 
Uma mulher candidata... 
Dizendo muita besteira 
No palanque pra multidão 

 
Vá ciscar noutro terreiro  
P ra poder cocoricar 

 
Todo enunciado atua no que Foucault (1999) chamou de domínio de 

memória, que constitui a exterioridad e do enunciável para o sujeito enunciador na 
formação dos enunciados “ preconstruídos” de que sua enunciação apropria-se.  
Memóri a não psicológica qu e é presu mid a p elo enunciado enquanto  inscrito n a história. 

O enunciado, cuja fo rma sintática no minalizada: “ uma mul her candidata, 
dizendo muita besteira no palanque”  relaciona-se na fo rma de concordân cia co m u m 
discursivo sexista que pressupões u ma in ferioridade da mulher baseada no gênero. Não 
é uma candidata,  somente que diz bestei ras no  pal anque, é uma mulher candidat a.    

Assi m, a pri meira forma de desquali ficação da candid ata n ão parte de u ma fd 
política, pelo fato de ser “ candidata”; a desquali ficação não atua no campo 
político/ideológico, mas no  campo  do g ênero  e efetiva-s e pela construção d e u m anti-
ethos feminino inaceitável na sociedad e pat riarcal. Tal leitura nos é auto rizad a pelas 
exp ressões co corejar e cis car , as quais atuam na memória discursiva do leitor criando a 
representação de “ galinha”, cujos sentidos atuam de forma pejorativa à mulher, co mo 
vulgaridade, numa formação discursiva s exual.  

U ma segunda fd mobilizad a na constru ção do discurso é o próprio 
intradiscurso político da formação ideológica da candidata. Para tanto, atu alizados  e 
tomados como “ prova” de desastre e caos , prefeituras anteriores governadas por 
mulheres do mes mo p artido: Maria Luiza Fontenel e, prefeita de Fortaleza e Luiza 
Erundina, prefeita de São Paulo, ambas do PT, o que d esqualificaria a mulher para a 
vida pública: 
 

Si m ó Maria Luiza 
Co xa bamba e sem razão... 
 
Que é do arran co todo 
De Luiza e E rondina? 
Foi o caos  nas p refeituras 
Co m as  brigas em su rdina... 

 
Vo cê é uma xiita 
Aqui não t em cabimento... 

                
Diga-me qu al o  governo 
Que fi ca bem n a baderna?... 
 
Cocorege noutro sítio 
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Co m o martelo e o facão. 
 

Os xiitas são u m dos ramos em que s e dividiu o islamismo depois da mort e de 
Mao mé. São conh ecidos p ela sua interpret ação ortodoxa dos preceitos religiosos do 
Alcorão . O termo passou ao ocid ente como sinôni mo de “ radicalis mo”, no sentido 
pejorativo. Outro elemento recorrente nessa p erspectiva é a desquali ficação de u m 
campo discursivo político comunista e/ou socialista, por meio de u m dos seus sí mbolos: 
a foice e martelo, o qu al, nesse campo, si mboliza a união dos trab alhadores do campo e 
da cidad e, mas no folh eto  é semantizado como ba derna , evidenciando u m discurso 
dito “de direita” quando relacionado aos movi mentos soci ais e políticos de cunho 
socializante. 

U ma terceira fd p resent e nesse texto  é o discu rso religioso: 
 

Falou foi a bestaf era 
P ela boca do candidato 

 
... agora vem essa dona 
com a cara de Caifaz 
vestindo o anti-Cristo 
e comadre de satanás 
 
Vá à Igreja  da Matriz 
Peça perdão numa prece. 

 
A besta-fera é o Anti-Cristo descrito no Apocalipse 13:17-18 co mo u m 

homem, cujo número é 666, co mo u m enigma para qu e se calcule o seu no me.  Caifaz é 
u m dos três t raidores de Cristo da Bíblia, o su mo-s acerdote que ofereceu dinh eiro a 
Judas  para qu e entregasse Jesus, também p ersoni ficado co mo  demônio. Além do t exto 
bíblico, o Padre Cícero Ro mão Batista, num dos seus  famosos sermões, afi rma que “o 
demônio pode assumir muitas faces, às vezes até a forma de uma bela mulher.”   O 
texto, para se legiti mar, mobiliza também essa memóri a. 

Nesse texto, fun ciona o que INDURSKY (1992: 345) chama de incisas 
discursivas, ou seja: 

 
Formas não-marcadas da heterogeneidade discursiva e 
consistem em seqüências ou fragmentos de seqüências 
discursivas oriundas de outros discursos que, ao serem 
interiorizadas, não deixam marcas de sua procedência externa, 
nem mesmo de seu processo de apropriação. Caracterizam-se 
por não apresentar um elemento introdutor, nem previsibilidade 
sintática ou formal. 

 
As incisas discursivas são espécies de costuras invisíveis, que permeiam o 

discurso sem, no ent anto, haver qualquer justi ficação , aspas, ou quaisquer marca de 
identificação d as outras fo rmaçõ es.  

Apesar das aprop riaçõ es de outras formações discursivas principalmente do 
discurso religioso,  através da nominalização , do léxico e das cenas fund adoras , essa 
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formação discursiva não é, n esse texto, a predo minante, mas  a política, pois a 
cenografia construída pelo texto opera-se no contexto político. Todo o discurso 
construído não aponta  no sentido de conv encer o público a assu mir algu ma postura 
religiosa ou quaisquer outra, mas d e to mar u ma atitude política, cujas marcas ap arecem 
no texto “ Não deve tal candidata pelo povo ser eleita”, ao mes mo t empo em que marca 
o seu interlocuto r, o qual, embora seja referido co mo um sujeito religioso: “o povo do 
Padre Cícero Romão,”  o apelo  fin al é dirigida ao eleitor , interlo cutor privilegiado do 
discurso político. 
 

Fique s abendo o povo 
Do Padre Cícero Ro mão 
Eu escrevi este v erso 
Pra pedir a tenção 
Do  eleitor cons ciente 
Quem assina é Abraão. 

 
4. Conclusão 
 Pelo viés da h eterogeneidad e discursiva, procuramos demonstrar, por meio  da 
análise do folheto de cordel, co mo o sujeito, ao enunciar, constrói u m ethos ou anti-
ethos, buscando o conven cimento, a aquies cência, a adesão do interlocutor ao seu 
discurso. Ele enuncia do lugar social de u ma dada formação discursiva, a qual , no 
entanto, não é fech ada em si, mas ao contrário, constrói a sua rede d e significaçõ es, por 
meio da apropri ação de outras fds, do intra e do interdiscurso , ressigni ficando 
enunciados ou seqüênci as de enunciados , que migram const antemente de u ma a outra 
região discursiva, num continuum ininterrupto de diálogos que atestam a 
heterogen eidad e constitutiva da linguagem e a sua u mbilical relação co m os p rocessos 
sócio-históricos. 
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RESUMO: Co m base nos pr essupostos teóricos da Análise do Discurso francesa, 
analisamos os processos de constituição do sentido de e para suj eitos no folheto de 
cordel “Engana-m e que eu gosto”, no qual se verifica a construção de um anti-ethos 
político, com  base em três forma ções discursivas  diversas.  
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