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O Grupo Discuta foi criado em 2001, no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Linguística 

da Universidade Federal do Ceará, com objetivo de investigar práticas discursivas relacionadas 

ao campo da cultura na perspectiva da Análise do Discurso. A partir de 2005, o grupo passou a 

se dedicar exclusivamente ao estudo do discurso literomusical brasileiro, tendo como objetivo 

realizar um mapeamento dos diversos posicionamentos estético-ideológicos aí presentes. Desde 

2005, já foram defendidas 20 dissertações e 8 teses analisando a produção de diversos artistas 

como Adriana Calcanhotto, Antônio Nóbrega, Belchior, Chico Buarque, Chico César, Chico 

Science, Dominguinhos, Ednardo, Fagner, Gonzaguinha, Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga, 

Lenine, Tom Jobim, Tom Zé, dentre outros, além de movimentos como a Bossa Nova, o 

Tropicalismo e o Manguebit; dois livros foram organizados e dezenas de artigos publicados em 

livros de circulação local e nacional e em anais de congressos. Em 2006, o grupo venceu o III 

Edital de Incentivo às Artes e lançou, em 2007, sob a organização do líder, o volume “O 

Charme dessa Nação – música popular, discurso e sociedade brasileira”, que contou com artigos 

sobre música brasileira escritos pelo organizador, por membros do grupo e por pesquisadores 

convidados de diversas universidades do Brasil e dos EUA. A partir do ano de 2012, o grupo 

tem se dedicado também a investigar a produção de canções brasileiras para crianças. Esse veio 

analítico pretende perscrutar o lugar da canção brasileira para crianças no âmbito da cultura 

lúdica infantil de nosso país, descrever posicionamentos aí presentes e investigar a relação entre 

gestos enunciativos (investimento vocal, performance audiovisual, organização "camerística", 

etc.) e a constituição de tais posicionamentos. Os pressupostos teóricos resultam da conjugação 

entre a Análise do Discurso na orientação de Dominique Maingueneau, os estudos sobre a 

cultura lúdica e infantil de Gilles Brougère, e os próprios trabalhos do grupo de aplicação da AD 

à canção popular. Tal vertente já gerou uma dissertação e duas teses, além do projeto de 

pesquisa “Invocações: investimentos vocais em canções para crianças”, da professora Maria das 

Dores Nogueira Mendes, vice-líder do grupo. Atualmente, o grupo tem reampliado seu escopo 

para abranger outros discursos culturais como o teatro, a literatura de cordel, o cinema, além de 

temas como o erotismo, a língua, o amor, dentre outros, sob um viés de AD que tem forte 

inspiração nas ideias de Dominique Maingueneau, mas que também se embasa em autores como 

Bakhtin e Foucault. 
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A presente pesquisa busca analisar, por meio das categorias ethos, cenografia e investimento 

vocal, a alteridade animal nas canções “Rato” (Palavra Cantada, 1998) e “Cara de rato”(2008) 

da cantora gospel Aline Barros. A pesquisa faz parte do projeto INVOCANÇÕES, ligado ao 

grupo de estudos Discuta (UFC) no qual analisamos canções para crianças partindo das 

perspectivas teóricas de Maingueneau (1996 a/b, 1997, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006a, 2006b, 

2008, 2010a/b), Costa (2001), Mendes (2013) e Gonzalez (2013). O objetivo dessa pesquisa é 

analisar tanto no plano da letra quanto no da voz, como os diferentes posicionamentos 

constroem apresentações diferentes para os animais. No posicionamento MPB,  temos um 

investimento de um rato amoroso, em busca de sua amada, como nos contos de fada em que há 

um amor quase impossível de ser vivido e no final esse amor idealizado se concretiza. Já no 

posicionamento Gospel, temos uma abordagem bem mais diferenciada, pois o rato em questão é 

construído como a figura do Diabo. Isso é bastante comum no discurso religioso, que conforme 

Gonzalez (2013), mantém forte relação com os discursos pedagógicos e midiáticos. Outra 

característica das canções do posicionamento Gospel são os três momentos que constituem 

muitas delas:  oração, louvor e pregação como forma de doutrinação, com o objetivo de manter 

o fiel em sua comunidade. Outros traços que diferenciam esse posicionamento é que o artista, 

diferentemente da Canção de Massapara crianças, não ocupa seu cerne, quem o faz é a 

mensagem a ser transmitida para as crianças, que envolve, muitas vezes, os textos bíblicos e 

atitudes que os fiéis devem tomar. Para que tais textos possam tomar parte nas letras de canções 

para crianças, muitas vezes, se lança mão da figura do animal. No caso da canção “Cara de 

rato”, por exemplo, alerta-se para as armadilhas que o Diabo, figurado pelo cara de rato, como 

diz o título da canção,prepara e como isso pode levar a criança “fiel” a Deus a pecar ou se 

desviar da igreja. 
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O presente trabalho analisa a construção identitária nacional nas canções “Brincar de índio” 

(Xuxa Meneghel 1988) e “Pindorama” (Palavra Cantada, 1998). A pesquisa é oriunda do 

projeto INVOCANÇÕES, ligado ao grupo de pesquisa DISCUTA (UFC), no qual analisamos 

diferentes posicionamentos discursivos em canções para crianças, partindo de Maingueneau 

(1996a/b, 1997, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006ª, 2006b, 2008, 2010a/b) e das pesquisas de Costa 

(2001), Mendes (2013) e Gonzalez (2013). As canções foram escolhidas na tentativa de ilustrar 

como os posicionamentos MPB e Canção de Massa para crianças, abordam a temática em 

questão. Identificamos, por meio de análise preliminar, construções identitárias distintas de 

brasilidade em relação ao conflito antropológico do processo de colonização. A análise 

preliminar indica que nos diferentes planos da canção (vocal, da letra) o posicionamento 

caracterizado como MPB para crianças apresenta diversidades étnicas que compõem a 

identidade brasileira. Por outro lado, o posicionamento caracterizado como Canção de Massa 

veicula uma ideia midiática estereotipada que neutraliza as tensões históricas e não preza por 

uma construção da identidade nacional de forma múltipla. No âmbito da voz, a canção 

“Pindorama”, em Lá Maior, compasso 2/4 ou 4/4 e andamento moderado, apresenta duas vozes 

(reforçando a tese de que a música tem uma cenografia de diálogo) do brasileiro e a do 

português de Portugal. A segunda voz possui uma articulação fonética perceptível dando uma 

entonação característica portuguesa. Em contrapartida, a canção, “Brincar de índio”, em ré 

maior, compasso 4/4 e andamento allegro, é interpretada por uma voz emitida com shape não 

redondo que, aliado ao fato de ser uma música agitada, pode sugerir que a cantora está sorrindo. 

Ela também utiliza um recurso vocal no–AR da palavra “começar” que dá ênfase no seu estilo 

de voz infantilizada. Ao se analisar os distintos posicionamentos e seus investimentos nas 

canções selecionadas, podemos perceber que, apesar de terem o mesmo público alvo, eles têm 

propósitos discursivos completamente diferentes, um se preocupa com a construção da 

identidade nacional, enquanto o outro utiliza da memória brasileira com intenções 

mercadológicas.  
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Neste estudo, tencionamos investigar a constituição da polêmica em discursos sobre a língua 

tendo como base a abordagem da polêmica como interincompreensão proposta por 

Maingueneau (1984, 1997). Para tanto, partimos da hipótese de que a polêmica da qual estamos 

tratando se instaura no confronto entre posicionamentos que procuram legitimar um direito de 

falar sobre a língua. Tais posicionamentos encontram-se representados, em nossa concepção, no 

que denominamos de Discursos de Fundamentação Normativa eDiscursos de Fundamentação 

Linguística. O primeiro deles associa-se aos preceitos da Gramática Normativa e adota um 

enfoque prescritivo em relação aos fatos da língua, postulando a valorização e a difusão de uma 

norma determinada. Já o segundo,está ligado à perspectiva da Linguísticae procura descrever 

cientificamentea língua. As opiniões divergentes sobre a língua fazem com que esses dois 

campos estejam em constante confronto, ocasionando situações polêmicas. Destacamos que os 

objetivos do nosso estudo estarão pautados nos seguintes questionamentos: (1) Qual a relação 

entre os traços linguísticos característicos do registro polêmico e os graus de polemicidade dos 

discursos? (2) Que relações se estabelecem entre acontecimentos sociodiscursivos e o tipos de 

polêmica instauradas no discurso? (3) Como se constrói o ethos de enunciadores em discursos 

polêmicos sobre a língua?No intuito de atender aos nossos objetivos, reuniremos duas situações 

– dois eventos discursivos – geradores de polêmicas sobre a língua. Desse modo, o corpus como 

qual trabalharemos pode ser dividido em dois momentos representativos. O primeiro conjunto 

de dados apresenta as discussões em torno do uso de estrangeirismos na língua portuguesa. O 

segundo conjunto de dados, mais recente, se comparado ao anterior, trata da polêmica ocorrida 

no ano de 2011 sobre ensino de variação linguística em material didático direcionado à 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) e distribuído pelo Ministério da Educação (MEC). 

Frisamos, por fim, que este estudo faz parte de nossa pesquisa de mestrado – sob a orientação da 

Prof.ª Dr.ª Maria das Dores Nogueira Mendes – ainda em andamento. 
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Esta comunicação cujo objetivo é apresentar pesquisas preliminares sobre a dimensão da voz 

cantada em canções para crianças, em uma perspectiva discursiva, procura também demonstrar 

as possíveis contribuições da abordagem maingueneauniana para o estudo da materialidade 

vocal. Utilizamos os conceitos mais gerais de posicionamento e investimento propostos por 

Maingueneau (1996a/b, 1997, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006a, 2006b, 2008, 2010a/b) e 

aplicados por Costa (2001, 2011) ao discurso literomusical brasileiro. Desse modo, damos início 

à investigação da relação entre as variadas possibilidades dos investimentos vocais e a definição 

de posicionamentos discursivos como MPB, Gospel, Canção de massa e POP para crianças. 

Assim, mediante a descrição da dimensão vocal e das funções discursivas ensejadas por ela, 

ampliamos a análise dos três primeiros posicionamentos já descritos, no nível da performance, 

por Gonzalez (2014). Além disso, propomos nos debruçar sobre o posicionamento POP, não 

contemplado pela autora. Finalmente, nossa proposta investigativa ainda tem relevância por 

tencionar colaborar com a questão fulcral da pesquisa do Prof. Nelson Barros da Costa, 

professor do Departamento de Letras Vernáculas, intitulada A Produção do Discurso 

Literomusical Brasileiro para Crianças investigações discursivas e implicações pedagógicas 

(2013), qual seja a autonomia relativa da produção artística para crianças. Nesse sentido, 

questionamos se tal produção se configuraria como somente um dos posicionamentos do 

discursivo literomusical, ou se formaria outro campo discursivo. Julgamos que, ao aplicarmos o 

conceito de intervocalidade (constitutiva e mostrada) e metavocalidade desenvolvidos em nossa 

tese, talvez consigamos descrever "se" e "quais" elementos vocais os intérpretes trazem do seu 

posicionamento no campo literomusical para a ordem da canção para crianças. Além do 

atendimento proposital dessas finalidades, esperamos divulgar o potencial da AD também como 

paradigma epistemológico importante na pesquisa de diferentes corpora, como a materialidade 

vocal. A partir da constituição do corpus, suficientemente extenso em amplitude e 

profundidade, representativo de diferentes vertentes da música para crianças, esta pesquisa deve 

favorecer a consolidação de parâmetros metodológicos eficientes, capazes de dar conta da 

compreensão e da análise da dimensão vocal em articulação com os níveis verbal (“linguístico”) 

e social (“discursivo”) das canções. 
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A presente pesquisa tem o objetivo de analisar a construção da identidade brasileira na canção 

“Eu” do grupo Palavra Cantada (Canções curiosas, 1998). O trabalho faz parte do projeto 

INVOCANÇÕES que discute o papel da voz cantada em canções para crianças, o qual, por sua 

vez, está ligado ao grupo de pesquisa DISCUTA (UFC). Utilizamos, nesta pesquisa, aportes 

teóricos como Maingueneau (1996 a/b, 1997, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006a, 2006b, 2008, 

2010a/b); Costa (2001), Mendes (2013) e Gonzalez (2013). Nesse sentido, o interesse é mostrar 

como se constrói a identidade brasileira na imbricação do plano da letra com o da voz. Como se 

trata de pesquisa em andamento, não se tem resultados, mas hipóteses, entre as quais a de que a 

identidade brasileira aponta para uma nação miscigenada, visto que a canção traz, na letra, 

aspectos culturais e regionais de algumas partes do Brasil, tais como a citação de determinados 

personagens históricos, dentre eles, Lampião, além de outros personagens “heroicos” e da 

representação que determinadas regiões do País fazem do feminino. No tocante à forma de 

cantar, ouvem-se vozes próximas à falada, fazendo a canção se aproximar a um repente 

característico do Nordeste. O que parece ser uma característica do posicionamento discursivo 

“MPB para crianças” (GONZALEZ, 2013) é a forma “didática” e “lúdica”, mobilizada pela 

cena validada da contação de estórias,  para tratar da identidade brasileira para os ouvintes da 

canção, o que leva à concepção da criança como  questionadora, curiosa,  interessada em saber 

de suas origens. Tais pontos encontrados na canção analisada parecem corroborar as 

características já levantadas por Costa (2011) e por Gonzalez (2013), respectivamente, em 

relação à MPB para adultos e para crianças, dentre as quais destacam a relação com o Brasil, a 

valoração com a tradição, a interação social e a criança como um veículo de mudança social.  
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Esta pesquisa procura comparar a construção do relacionamento amoroso nas canções “Rato” 

(Palavra Cantada, 1998) e “Lobo mau” (Mara Maravilha, 1991). Para isso, tomamos por base 

referenciais teóricos discutidos no projeto INVOCANÇÕES, ligado ao grupo Discuta (UFC), 

tais como Maingueneau (1996a/b, 1997, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006a, 2006b, 2008, 2010a/b); 

Costa (2001), Mendes (2013) e Gonzalez (2013). Objetivamos mostrar, no plano da letra e no 

plano da voz, qual o tratamento dado a tal aspecto nos posicionamentos MPB e Canção de 

Massa para crianças. A análise inicial das canções nos indica que os posicionamentos investem 

em apresentações diferentes do relacionamento amoroso, tendo em vista o público visado. Na 

letra da canção “Rato”, parece haver uma transformação no tipo de relacionamento almejado, 

visto que, de início, ocorre a busca por um par amor impossível e, no decorrer da canção, esse 

vai se tornando cada vez mais real. De todo modo, parece ocorrer a legitimação de um 

relacionamento amoroso embasado nos sentimentos. Já no posicionamento canção de massa 

para crianças,mais especificamente, na canção “Lobo mau”, embora haja intertextualidade com 

a estória do universo da criança, como aponta o título e outros trechos da canção, parece ocorrer 

também uma interdiscursividade com o discurso erótico. Em relação aos investimentos vocais, 

na canção “Rato” percebemos que as interpretes das amadas do enunciador do texto possuem 

diferentes naipes vocais que as caracterizam como mais distantes (lua- voz aveludada) ou mais 

intensas (rata- voz enfática); enquanto que, na canção “Lobo mau”, a cantora suaviza e nasaliza 

a voz, produzindo conotações eróticas de gemidos e sussurros. Podemos ainda destacar 

características musicais singulares de cada posicionamento, tais como o compasso ¾, típico da 

valsa, na canção “Rato” e o compasso 4/4, mais comum em qualquer estilo, em “Lobo mau”, 

refletindo um investimento romantizado para MPB e um mais banal para a canção de massa.As 

discussões em torno da temática erotismo no universo infantil reavivam debates de cunho 

moralistas e culturais. Desvelar os posicionamentos e seus respectivos investimentos nas 

canções selecionadas, já reconhecidas socialmente, faz-nos perceber como os discursos estão 

imbricados e como, via de regra, esquecemos que o dito “discurso infantil”, produzido pelos 

adultos, manifesta um jogo complexo (social, interdiscursivo) que nem sempre condiz com a 

projeção da imagem purista da criança inocente e desassociada do meio social. 

 

Palavras-chave: Canção infantil; Posicionamentos; Relacionamento amoroso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
São Carlos, Setembro de 2018 

 

 

O DESPUDOR DA LÍNGUA: REFLEXÕES DISCURSIVAS SOBRE O PALAVRÃO 

 

 

Nelson Barros da COSTA (PPGL - UFC) 

nelson@ufc.br 

 

  

Nossa fala apresentará algumas reflexões resultantes do projeto de pesquisa “O Despudor da 

Língua: a análise discursiva do palavrão”. Esse projeto está ligado à nova linha de atuação do 

grupo de pesquisa Discurso, Cotidiano e Práticas Culturais (Grupo Discuta), intitulada “Amor, 

gênero e sexualidade nas práticas discursivas da cultura”. O projeto tem como justificativa a 

raridade de trabalhos sobre o palavrão, não apenas em Análise do Discurso, e a insatisfação com 

o modo como o palavrão é abordado nos poucos estudos linguísticos sobre o tema, notadamente 

nas áreas de Lexicologia e Lexicografia. Para esses estudos, os palavrões fazem parte daquele 

grupo de palavras marginalizados na sociedade, vítimas de tabuísmo (GUEIROS, 1979). Porém, 

os estudos em AD tem demonstrado que todos os campos discursivos elegem um grupo de 

palavras malditas, de uso restrito ou proibido. Pode-se, ainda por cima, perceber que, em 

algumas áreas como o humor, a literatura e até mesmo no magistério, longe de ser segregado, o 

palavrão é, ao contrário, cultivado e valorizado.Por outro lado, os palavrões parecem sofrer, 

enquanto objeto de estudo científico, do próprio estigma de que são vítima em alguns setores da 

sociedade, daí a raridade de pesquisas sobre o tema. Por isso, a necessidade de uma perspectiva 

que, de um ponto de vista crítico, aborde esses objetos que, por uma questão moral, pudor ou 

preconceito, deixam de ser analisados com devido rigor. Inicialmente, minha exposição 

levantará questões sobre o que é um palavrão do ponto de vista linguístico e discursivo. Depois 

discutirá as implicações do uso do palavrão para a manifestação da sexualidade (de como os 

sujeitos a encaram), da projeção da imagem de si (ethos) e da expressão da subjetividade. 

Partirá de pressupostos teóricos formulados por autores como John Austin (o palavrão enquanto 

ato de fala), Dominique Maingueneau (o palavrão, o discurso pornográfico e sua atopia), Michel 

Foucault (o palavrão como resultado do disciplinamento da linguagem referente à sexualidade), 

Mikhail Bakhtin (o palavrão faz parte da linguagem carnavalesca originada na Idade Média e no 

Renascimento), dentre outros. 
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