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RESUMO 

 

Nesta pesquisa, analisamos como a mulher é abordada na letra das músicas da banda Aviões 

do Forró, publicadas pela banda no decorrer de sua carreira. A música é uma linguagem de 

comunicação universal. Já o Forró é um dos estilos musicais mais escutados no Brasil e já se 

espalhou pelo mundo, tendo um papel relevante na criação e disseminação da cultura 

nordestina. Sendo assim, a mulher é mostrada de uma forma maliciosa e erótica nas letras das 

músicas da banda Aviões do Forró. Para tanto, a linha teórica do pensador Michel Foucault 

com a teoria da Análise do Discurso francesa será utilizada como base da pesquisa e de suas 

consequentes interpretações, fundamentadas principalmente em: Foucault (1979, 1987, 1996 e 

2008). Também utilizamos reflexões sobre a Análise do Discurso francesa nas obras de 

Araújo (2004), Orlandi (2009), Brandão (2004) e Mussalim (2003). Além dessas, foram 

utilizadas leituras sobre a cultura, mídia e forró, como Trotta (2008), Albuquerque (2011), 

Carvalho (2007), Faria (2002), Vannucchi (1999), Ayala (2006), Adorno (1985) e Duarte 

(2002). O corpus da pesquisa é formado por três músicas da banda Aviões, escolhidas com 

base nos discursos das letras de como dão visibilidade da mulher e também decidimos 

selecionar músicas de álbuns do primeiro ao último publicados até o início de nossa pesquisa, 

no primeiro semestre de 2015. Para Foucault, o discurso é uma prática social que determina o 

lugar social dos falantes e das instituições. Cada falante usa o discurso a partir de um dado 

lugar social e dele enuncia como seu constituinte. Com base nisso, passamos a analisar como 

os discursos contidos em cada letra formam a base de uma constituição discursiva da mulher 

construindo saberes e verdades sobre uma suposta liberdade que visam à disciplina do corpo 

que faz com que a mulher aceite e concretize o ato e a satisfação sexual. Portanto, com esta 

pesquisa, visamos colaborar com os estudos linguísticos, em particular com os estudos da 

Análise do Discurso, além de promover um olhar mais atento ao discurso nas letras das 

músicas do Forró Contemporâneo, bem como a constituição discursiva da figura feminina em 

algumas de suas letras e propor opção de análise de letras de músicas de variados gêneros 

musicais. 

 

 

Palavras-chave: Análise do Discurso. Mulher. Letras. Aviões do Forró. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In this research, we analyze how the woman is approached in the lyrics of the band Aviões do 

Forró, published by the band during the course of their career. Music is a universal 

communication language. Forró is one of the musical styles most heard in Brazil and has 

already spread throughout the world, playing an important role in the creation and 

dissemination of Northeastern culture. Thus, the woman is shown in a malicious and erotic 

way in the lyrics of the songs of the band Aviões do Forró. For this, the theoretical line of the 

thinker Michel Foucault and the theory of French Discourse Analysis will be used as the basis 

of the research and its consequent interpretations, based mainly on: Foucault (1979, 1987, 

1996 and 2008). We also used reflections on French Discourse Analysis in the works of 

Araújo (2004), Orlandi (2009), Brandão (2004) and Mussalim (2003). In addition to these, 

readings on culture, media and forró were used, such as Trotta (2008), Albuquerque (2011), 

Carvalho (2007), Faria (2002), Vannucchi (1999), Ayala (2006), Adorno (1985) Duarte 

(2002). The corpus of the research is formed by three songs from the band Aviões do Forró, 

chosen based on the speeches of the letters of how they give visibility of the woman and also 

we decided to select songs from albums from the first to the last published until the beginning 

of our research, in the first semester of 2015. For Foucault, discourse is a social practice that 

determines the social place of speakers and institutions. Each speaker uses speech from a 

given social place and enunciates it as its constituent. Based on this, we proceed to analyze 

how the discourses contained in each letter form the basis of a discursive constitution of the 

woman constructing knowledge and truths about a supposed freedom that aim at the 

discipline of the body that causes the woman to accept and concretize the act and the sexual 

satisfaction. Therefore, with this research, we aim to collaborate with the linguistic studies, in 

particular with the Discourse Analysis studies, besides promoting a closer look at the 

discourse in the lyrics of Forró Contemporâneo, as well as the discursive constitution of the 

female figure in some of their lyrics and propose option of analysis of lyrics of songs of 

varied musical genres. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Se pararmos um instante e observarmos silenciosamente os sons ao nosso redor, 

concluiremos que a música é uma parte importante que integra nosso cotidiano, pois ela é 

uma linguagem de comunicação universal, que nos sensibiliza e causa-nos entretenimento e 

prazer. A história da música se entrelaça e se confunde com o desenvolvimento tecnológico e 

o surgimento da própria humanidade. Desde as civilizações mais antigas que temos registro 

com a arte rupestre ou os rituais religiosos e fúnebres, cantos heroicos etc., ou seja, desde que 

se tem alguma forma de registro humano, temos registro da execução de alguma forma de 

música. 

Contudo, no século XX a música ganha novas formas e objetivos em todas as partes 

do mundo. Em especial, por ter influência direta na nossa cultura musical, nos Estados 

Unidos, uma nova forma musical chama mais a nossa atenção. Daí surge o Blues como um 

canto pela liberdade, que com o passar de algumas décadas ganha novos contornos e passa a 

receber outras nomenclaturas como Rock n‘ Roll e Country, entre outros. 

Enquanto isso, no Brasil das décadas de 1950 a 1970, por influência dos bailes 

americanos onde se tocavam os novos estilos que surgiram no século XX, chegam trazidos, na 

sua maior parte, por americanos que vieram para o Brasil trabalhar. Influenciados por esses 

novos ritmos e adicionando os traços da cultura nordestina, surgem Luiz Gonzaga, Luiz 

Wanderley, Marinês, Dominguinhos, Trio Nordestino, Genival Lacerda, Marivalda, só para 

citar alguns. Nas capitais São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, surgiram as casas de forró em 

lugar das casas de bailes, que entram em declínio nas décadas de 1970 a 1980, em especial 

pela excessiva carga de ―malícia‖ nas letras, que serão utilizadas numa tentativa frustrada de 

atrair a atenção do público. 

Porém, na figura de Gonzaga temos a solidificação de um nordeste saudoso e 

folclórico, que cantava o nordestino e o Nordeste, suas raízes e culturas, solidificando a 

cultura nordestina na música e que ficaria na memória coletiva do povo. ―Luiz Gonzaga se 

tornou aquele artista capaz de atender a necessidade do migrante de escutar coisas familiares, 

sons que lembravam sua terra‖, afirma Albuquerque (2011). No entanto, na década de 1990, 

surge uma nova forma para dar vida ao forró: as bandas de forró eletrônico. Surgida no Ceará, 

com o forró de bandas como ―Mastruz com Leite‖, ―Magníficos‖, ―Limão com Mel‖, e mais 

atualmente ―Calcinha Preta‖, esse ―novo‖ forró será levado para todo o Brasil e para o mundo, 

numa forma adaptada ao público jovem, com ritmo e formas musicais atuais e muito mais 

maliciosas. 
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Então, a importância desse estudo se dá pelo fato da relevância que tem o forró na 

cultura popular. Se o forró moderno, que nesse projeto o chamaremos assim, é uma música 

escutada e cantada em todo o Brasil e ao redor do mundo, então temos uma disseminação 

cultural nordestina. A ascensão do ―forró eletrônico‖ marca o que Carvalho (2007, p. 608) 

identifica, no ―final dos anos 80 ou início dos anos 90‖, como ―maturidade‖ da ―Indústria 

Cultural cearense‖. Dessa forma, a importância do forró não pode ser questionada. 

Deste modo, para termos uma análise específica acerca da mulher nas letras do forró 

moderno, escolhemos como objeto a banda ―Aviões do Forró‖. Tal escolha teve como base a 

forte influência exercida pela banda no meio midiático como ditadora de moda, desde a roupa 

até o corte de cabelo, ou ainda pela adoção de expressões usadas pelos indivíduos e o 

comportamento destes. Da produção musical da banda, escolhemos três músicas, que estão 

em anexo, por serem sucessos da banda ao longo de sua trajetória artística, quase que de cada 

álbum de estúdio lançado, iniciando com o álbum Aviões do Forró Vol. 1 - Ao Vivo lançado 

em 2002 até o álbum Aviões do Forró - Vol. 07 lançado em 2010, além de músicas que 

fizeram sucesso e não foram publicadas em nenhum álbum até o presente momento. Também 

tivemos como preferência aquelas que obtiveram sucesso e que falam e explicitam o 

comportamento especificamente da mulher. Dessa forma, interessa o discurso que se refere à 

mulher, com base nas letras destas músicas da banda ―Aviões do Forró‖. 

Considerando a importância cultural do forró, também na influência da banda 

―Aviões do Forró‖ e pensando em como a mulher é exposta nas letras das músicas 

pertencentes a esse gênero, levantamos os seguintes questionamentos: como a mulher é 

abordada nas letras das músicas da banda ―Aviões do Forró‖? Que regularidades são 

encontradas nesses discursos presentes nas letras dessas músicas? Quais os mecanismos da 

relação saber e poder atuam nas letras como uma forma de docilização dos indivíduos, em 

especial a mulher? 

Então, com base nesses pressupostos, analisaremos, a partir da Análise do Discurso 

Francesa, como as letras das músicas da banda ―Aviões do Forró‖ abordam a mulher. Para 

isso, estudaremos o contexto histórico e sócio-ideológico onde floresceu o Forró, mostrando o 

nascimento e a evolução desse estilo musical como forma de movimento cultural. 

Analisaremos três letras de músicas da banda ―Aviões do Forró‖ com vistas à configuração da 

mulher, onde mostraremos a constituição do discurso sobre a mulher nessas letras e como elas 

são abordadas. Além disso, investigaremos as relações de poder e saber que atuam como uma 

forma de docilização. 
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A Análise do Discurso é uma vertente da ciência chamada Linguística. No nosso 

trabalho nos utilizaremos da Análise do Discurso de linha francesa, que tem nos estudos de 

Pêcheux um dos seus eminentes escritores e os estudos de Foucault como um nome influente 

na base teórica da Análise do Discurso. 

Os estudos pêcheuxtianos, como a sua Análise Automática do Discurso, desenvolveu 

um método de análise nas ciências sociais e humanas, ou um estudo das condições de 

produção dos enunciados apoiados em teorias linguísticas. Porém, a partir dos estudos 

foucaultianos é que a Análise do Discurso se apropria de novos dispositivos teóricos, 

adotando uma análise mais sistemática da história, do sujeito e da sociedade. Essas 

modificações traçaram novos rumos para a Análise do Discurso. Assim, nos utilizaremos de 

três categorias de análise foucaultiana para desenvolvermos nosso trabalho: o discurso, o 

enunciado e a docilização. 

Para o teórico francês, o discurso é uma prática social que é determinante do lugar 

tanto dos falantes como das instituições. Porém, o sujeito não é o dono de seu discurso, pois 

este mesmo o precede e serve como seu determinante e, ao mesmo tempo, o constitui como 

sujeito social, ou seja, o sujeito é assujeitado. 

Outro dispositivo da Análise do Discurso presente nas discussões foucaultianas é o 

enunciado. Este se configura como um dispositivo que pode ser linguístico ou outro código de 

expressão do pensamento capaz de formar objetos. Como ―átomo do discurso‖, o enunciado é 

uma forma única de constituir os discursos através de suas superfícies enunciativas, como 

elementos semelhantes que se interligam dentro de um mesmo discurso para a constituição de 

novos efeitos de sentido. 

A docilização é uma categoria de análise relacionada aos estudos foucaultianos sobre 

o poder. Utilizando a coerção disciplinar, o indivíduo passa a ser moldado, reajustado e 

treinado para ser mais eficiente e dócil, ou seja, temos a docilização dos corpos. Essa forma 

de adestramento do corpo cria uma suposta liberdade, que na verdade é uma disciplina para o 

corpo e seu comportamento. 

Essas três categorias de análise expostas acima servem como suporte para uma 

melhor análise das três letras das músicas da banda ―Aviões do Forró‖. Então, adotamos o 

método arqueogenealógico do filósofo da linguagem de Michel Foucault. O método 

arqueológico não é um método no sentido clássico do termo no qual o conhecimento era 

sistematicamente e matematicamente organizado, não que sistematização não seja necessária, 

a questão é que esse método se caracteriza como uma forma de pensar, na qual se estabelece 
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um trajeto temático que deve ser seguido pelo pesquisador para se chegar a análises plausíveis 

e possíveis. 

O método arqueológico, na esteira de Foucault, descarta a ideia de um método 

infalível, pronto e acabado, e defende trajetórias possíveis dentro de perspectivas diferentes, 

pois, segundo Santos (2010, p. 131): 

 

O método de pesquisa arqueológico não trata de liberar a verdade de todo o sistema 

de poder – o que na opinião de Foucault seria quimérico, na medida em que a 

própria verdade é poder –, mas de desvincular o poder da verdade das formas de 

hegemonia, sejam elas sociais, econômicas, culturais etc. Portanto, a questão central 

não é o erro ou a ilusão argumentativa, a consciência alienada ou a ideologia; é a 

própria produção material da verdade. 

 

A arqueologia tenta chegar o mais próximo do objeto pesquisado sem esgotar as 

possibilidades de novas análises sobre o mesmo objeto. Para Foucault, o método arqueológico 

deve ―definir os discursos em sua especificidade; mostrar em que sentido o jogo das regras 

que utilizam é irredutível a qualquer outro; segui-los ao longo de suas arestas exteriores para 

melhor salientá-los‖ (FOUCAULT, 2008, p. 157) Logo, esse método arqueológico tem como 

objetivo localizar e descrever discursos como práticas que dispõem as coisas para o saber, ou 

seja, conforme afirma Araújo (2004, p. 236), o método arqueológico localiza e descreve 

―conjuntos dos enunciados formulados dotados de uma materialidade específica, disposição 

dos objetos em certos domínios, posições para o sujeito, referencial‖. Isso não significa dizer 

que o objetivo do analista do discurso seja interpretar e chegar a uma verdade exata de um 

sentido literal dos discursos. Na verdade, o analista descreve as séries, os acontecimentos dos 

discursos produzidos e controlados pela ordem do saber. Longe de buscar os rastros deixados 

pelo sujeito, esse método desmembra um conjunto de elementos, isolando-os, agrupando-os, 

estabelecendo relações e reunindo-os segundo níveis de pertinência. 

Então, nos utilizando de três letras de músicas da banda ―Aviões do Forró‖, 

analisamos o discurso em sua irrupção histórica e buscando estabelecer suas regularidades. 

Assim procede o analista no método arqueológico, ele investiga como determinados saberes 

se formam e como acontecem as suas relações de saber e o poder. Desse modo, proporciona a 

reflexão sobre as formas como o saber e o poder se relacionam e geram os acontecimentos 

históricos e sociais. Além disso, visaremos também às margens povoadas de outros 

enunciados para considerar tais correlações entre as letras e as demais séries de enunciados 

que lhes completam o sentido. 

Já o método genealógico é uma série de princípios metodológicos criados pelo 

filósofo francês para abordar a análise do poder. Esse método é uma referência ao período que 
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corresponde às obras foucaultianas dedicadas à análise das formas de exercício do poder. Não 

pretendendo promover uma ruptura ou uma oposição à arqueologia, a genealogia se apoia a 

esta para ―escrever a história sem referir a análise à instância fundadora do sujeito‖ 

(CASTRO, 2016, p. 185). Ampliando o campo de investigação, a genealogia propõe analisar 

o saber em termos de estratégias e táticas de poder, microfísico, que não opera na forma de 

dominação ou muito menos imposição desse poder. Antes, o método genealógico mostra 

como os indivíduos são examinados e normalizados pelos discursos que criam regras que 

legitimam e sustentam sistemas de controle do poder. Esses sistemas, utilizando-se desses 

discursos usados que produzem vontade de verdade, servem como uma forma de disciplinar 

os indivíduos. A genealogia mostra a origem ou a formação da vontade de verdade que 

produz os discursos. Assim, o genealogista analisa a prática discursiva e sua relação com 

outras práticas discursivas e como resultam numa produção do sujeito sujeitado ao saber e ao 

poder, por meio da norma e do exame ou do controle do poder/saber. 

A partir disso, mostraremos por meio do método genealógico como as letras das 

músicas da banda ―Aviões do Forró‖ são utilizadas para moldar o pensamento do indivíduo, 

por meio dos discursos que produzem e pelo poder que constroem o saber e as verdades que 

esquadrinham a mulher, o seu comportamento, sua forma de pensar e agir. 

A partir do exposto acima, a princípio o nosso trabalho foi realizado com a leitura e 

discussão sobre o nosso referencial teórico que nos serve como base. Dessa leitura, podemos 

citar Foucault (1979, 1987, 1996 e 2008), Pêcheux (1997), Araújo (2004), Orlandi (2009), 

Brandão (2004) e Mussalim (2003). Além dessas leituras, foram feitas leituras sobre a cultura, 

mídia e forró, como Trotta (2008), Albuquerque (2011), Carvalho (2007), Faria (2002), 

Vannucchi (1999), Ayala (2006), Adorno (1985) e Duarte (2002). Somados a esses, foram 

realizados estudos realizados sobre cultura e música que contribuiram para o nosso estudo, 

como é o caso dos trabalhos de Costa (2012) e Santos (2012), esse último sendo um estudo 

desenvolvido pelo PPGL da UERN/CAMEAM. 

Quanto à organização, nosso trabalho está dividido em cinco capítulos. O primeiro é 

a introdução a nossa pesquisa. O segundo faz uma explanação dos estudos da linguagem no 

século XX, bem como o surgimento da Análise do Discurso, onde tratamos da vertente 

francesa, já que é a base de nosso estudo para fazermos a análise do corpus. Também mostra 

sobre os estudos foucaultianos e suas contribuições para a Análise do Discurso. Além disso, 

temos a explicação das categorias de análise utilizadas na nossainvestigação: o discurso, o 

enunciado e a docilização, bem como estas foram utilizadas no nosso estudo. 
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No terceiro capítulo, temos um estudo sobre cultura popular e a indústria cultural. 

Abordamos o conceito de cultura popular, o forró e a cultura popular, o forró moderno e a 

indústria cultural e como essas se relacionam. 

Enfim, concretizada a base teórica, o capítulo quatro explana um breve histórico 

sobre a banda ―Aviões do Forró‖, voltando-se para os conceitos de cultura popular e indústria 

cultural. Feita essa abordagem sobre a banda, faremos uma aplicação da teoria ao corpus do 

nosso trabalho que é constituído por três letras de músicas da banda ―Aviões do Forró‖. 

Procederemos analisando os enunciados, as relações discursivas, bem como as relações de 

poder que estabelecem normas que disciplinam e sujeitam o sujeito, no caso a mulher, 

mostrando como acontece a docilização dos corpos femininos. 
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2 MICHEL FOUCAULT E A ANÁLISE DO DISCURSO 

 

O filósofo francês, Michel Foucault, por intermédio de suas publicações influenciou 

as ciências sociais e humanas, além de suas teorias que foram apropriadas e utilizadas pela 

Análise do Discurso. Assim, a partir da próxima seção abordaremos os estudos da linguagem 

no século XX, bem como a história da Análise do Discurso, a influência da teorias 

foucaultianas a essa disciplina e as categorias de análise que iremos utilizar na nossa pesquisa. 

 

 

2.1 ESTUDOS DA LINGUAGEM NO SÉCULO XX 

 

A linguagem e a sociedade estão ligadas a ponto de serem a base da constituição do 

ser humano. A história da humanidade se entrelaça com a história da língua, ou seja, a história 

de uma sociedade que contém seres organizados e detentores de um sistema de comunicação 

oral. Por isso, no decurso da história humana existem vários vestígios de questionamentos e 

investigações de estudos da linguagem. Porém, no século XX, surgiram teorias de estudo da 

linguagem como um objeto definido e separado da filosofia, da matemática e da lógica, como 

se fazia anteriormente. 

Dessas teorias surgiram as do suíço Ferdinand de Saussure, que transformou o estudo 

da linguagem em procedimento científico e com objeto definido. Sobre a relevância dos 

estudos saussurianos, Brandão (2004, p. 7) afirma que: 

 

Qualquer estudo da linguagem é hoje, de alguma forma, tributário de Saussure, que 

tomando-o como ponto de partida, assumindo suas postulações teóricas, que 

rejeitando-as. No nosso caso, a referência a Saussure deve-se, sobretudo, a célebre 

concepção dicotômica entre língua e a fala. Embora reconhecendo o valor da 

revolução linguística provocada por Saussure, logo se descobriram os limites dessa 

dicotomia pelas consequências advindas da exclusão da fala do campo dos estudos 

linguísticos. 

 

Referente às teorias do suíço, a língua é vista como fenômeno concreto e fruto da 

manifestação individual de cada falante. Surge, contudo, pela primeira vez, a noção de signo 

linguístico numa definição científica baseada no conceito de arbitrariedade e aplicada à 

descrição do sistema linguístico. 

Com seus estudos e teorias reunidos no livro Curso de Linguística Geral, publicado 

em 1916, Saussure estudou a língua como um sistema de signos, excluindo o sujeito, a 

história e a política, que para o estudioso não eram relevantes ao sistema, pois, de acordo com 

o teórico, a língua é autossuficiente. Contudo, a partir desse pensamento, a fala, a cultura e a 
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sociedade foram ignoradas nesse processo de estudo da linguagem. Por isso, apesar da grande 

importância desses estudos, a maioria das teorias linguísticas reaviam ou replicavam as teorias 

saussurianas. Nesse ínterim, segundo Orlandi (2009, p. 17): 

 

Sem pensarmos na Antiguidade e nos estudos retóricos, temos estudos do texto, em 

sua materialidade linguística, em M. Bréal, por exemplo, no século XIX, com sua 

semântica histórica. Situando-nos no século XX, temos os estudos dos formalistas 

russos (20/30), que já pressentiam no texto uma estrutura. Embora o interesse dos 

formalistas fosse sobretudo literário, os seus trabalhos, buscando uma lógica interna 

do texto, prenunciavam uma análise que não era a análise de conteúdo, maneira 

tradicional de abordagem. 

 

Nesses estudos dos formalistas russos sobre o texto, percebemos a preocupação com 

os tipos de relações que se estabeleciam no texto. Os formalistas não ultrapassaram a linha 

que dividia o linguístico e o extralinguístico, se pautando, portanto, nas relações intersígneas. 

Porém, os trabalhos desenvolvidos a partir desses estudos dos formalistas russos se pautavam, 

principalmente, em interesse literário, sendo apenas um prenúncio do que surgiria 

posteriormente, pois, foram estes estudiosos que abriram caminho no campo dos estudos 

linguísticos do que se chamaria de discurso, mas não abordaram as reflexões acerca de sua 

exterioridade. 

Outro teórico que percorreu o caminho aberto pelo teórico suíço foi Mikhail Bakhtin. 

O filósofo russo divergiu do seu antecessor Saussure, que colocava o enunciado como um ato 

individual e não pertinente a linguística. Segundo Brandão (2004, p. 8) ―Bakhtin, aliás, não só 

coloca o enunciado como objeto dos estudos da linguagem como dá à situação de enunciação 

o papel de componente necessário para a compreensão e explicação da estrutura semântica de 

qualquer ato de comunicação verbal‖. Assim, a linguagem passa a ser vista como interação 

social, incorporando o ato de enunciação individual num contexto mais amplo, em que a 

constituição do significado é influenciada pelo Outro. Como produto da interação social, a 

palavra é o signo ideológico por excelência e um lugar privilegiado para a manifestação da 

ideologia. Retratando ―as diferentes formas de significar a realidade, segundo vozes e pontos 

de vista daqueles que a empregam‖ (BRANDÃO, 2004, p. 9). 

Entretanto, o termo Análise do Discurso já havia aparecido pela primeira vez na 

década de 1950, no trabalho de Harris (Discourse Analysis, 1952) sobre a distribuição dos 

constituintes frasais no texto. Segundo Brandão (2004, p.14): 

 

Embora a obra de Harris possa ser considerada o marco inicial da análise do 

discurso, ela se coloca ainda como simples extensão da linguística imanente na 

medida em que transfere e aplica procedimentos de análise de unidades da língua 

aos enunciados e situa-se fora de qualquer reflexão sobre a significação e as 
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considerações sócio históricas de produção que vão distinguir e marcar 

posteriormente a análise do discurso. 

 

Assim, o trabalho de Harris (1952) ainda é muito centrado na frase e buscam-se, 

normalmente, as relações parafrásticas no interior do texto.  Como extensão da linguística, 

contudo, as análises desse teórico mostram a possibilidade de transpor as análises limitadas a 

frase. 

No percurso histórico dos estudos da linguagem no século XX, depois de Harris 

aparecem os trabalhos de Benveniste e de Jakobson sobre a enunciação. Sobre os estudos da 

enunciação de Benveniste, Brandão (2004, p. 14) explica o seguinte: 

 

[...] dá relevo ao papel do sujeito falante no processo da enunciação e procura 

mostrar como acontece a inscrição desse sujeito nos enunciados que ele emite. Ao 

falar em ―posição‖ do locutor, ele levanta a questão da relação que se estabelece 

entre o locutor, seu enunciado e o mundo; relação que estará no centro das reflexões 

da análise do discurso em que o enfoque da posição sócio histórica dos enunciados 

ocupa um lugar primordial. 

 

Embora esses estudos de Benveniste sobre a enunciação sejam um avanço nos 

estudos linguísticos, ele continua preso ao sistema linguístico saussuriano e sua análise do eu 

e do tu constitui uma forma idealizada e muito comportada dos usos da língua. Sendo assim, 

ainda não dá conta de outros fenômenos linguísticos como, por exemplo, o uso das ironias, o 

fato de usar determinado enunciado e não outro, as escolhas lexicais que são feitas com 

propósitos determinados etc.  

Os estudos de Jakobson se dedicaram a ver na linguagem funções típicas da escrita e 

da fala, servindo em muito para a estilística e a literatura. Além disso, suas funções da 

linguagem também são formas comportadas de linguagem que não chegam a abarcar todos os 

usos da língua em contextos reais de comunicação face a face. Há nos estudos de Jakobson 

uma idealização da comunicação. Seu trabalho, embora centrado ainda em padrões 

sistemáticos e idealizados, serviu muito para trilhar caminhos para se chegar a uma análise 

mais satisfatória da linguagem. 

Em consequência do surgimento das várias teorias supracitadas, temos uma ruptura 

com o século XIX que se constituirá no espaço de questões criadas entre os domínios 

disciplinares da Linguística, do Marxismo e da Psicanálise: a Análise do Discurso surge na 

década de 1960, na França. Considerando e reelaborando a noção de fala saussuriana, a 

Análise do Discurso assume um caráter múltiplo, pois leva em conta a fala, o social e o 

linguístico. Ao invés de fala, o termo principal da análise passa a chamar-se discurso, que 
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passa a ser visto como elemento constitutivo, proferido por um sujeito socialmente 

representado pela linguagem e atravessado por outros vários discursos sociais. 

Tendo sido feito esse breve percurso histórico, o surgimento da Análise do Discurso 

Francesa da década de 1960 à década de 1980, veem-se nessa área do conhecimento originária 

da problematização entre o sujeito e a produção de sentido, ou seja, um objeto discursivizado 

que se espalha no corpo da História e da sociedade. Portanto, a Análise do Discurso não se 

configura como pronta ou acabada, sempre havendo reelaboração, ao longo do tempo, dos 

seus conceitos teóricos e metodológicos. Contudo, a próxima seção mostra um breve esboço 

sobre a Análise do Discurso. 

 

 

2.2 ANÁLISE DO DISCURSO FRANCESA 

 

Como já citado, a primeira vez que o termo Análise do Discurso surgiu foi na década 

de 1950, no trabalho de Harris (1952). Porém, a Análise do Discurso surgiu em meio às 

muitas maneiras de se estudar a linguagem e a necessidade de um estudo além das análises 

limitadas das frases. Buscava-se algo a mais. Segundo Orlandi (2015, p. 15): 

 

Além disso, a própria palavra gramática como a palavra língua podem significar 

coisas muito diferentes, por isso as gramáticas e as maneira de se estudar a língua 

são diferentes em diferentes épocas, em distintas tendências e em autores diversos. 

Pois é justamente pensando há muitas maneiras de se significar que os estudiosos 

começaram a se interessar pela linguagem de uma maneira particular que é a que 

deu origem à Análise de Discurso. 

 

Buscava-se um estudo da linguagem, as relações sociais e os seus possíveis sentidos 

no seu uso em circunstâncias reais. Levando-se em conta os vários tipos de discurso e as 

condições de sua produção, temos a origem da Análise do Discurso. Como seu nome indica, o 

seu interesse é o discurso e não a língua ou a gramática. A Análise do Discurso observa a 

linguagem com sentido e como constitutiva do homem e de sua história. Interessa, pois, a 

linguagem como meio social de mediação necessária entre o homem e a sua realidade natural 

e social. 

Contudo, enquanto uma das vertentes da ciência chamada Linguística, a Análise do 

Discurso pode ser dividida em duas: uma de origem francesa e a outra de origem anglo-saxã 

ou americana. Segundo Mussalim (2003, p. 113): 

 

Ao falarmos da especificidade da AD que não há apenas uma Análise do Discurso 

[...], em decorrência dessa fronteira instável sobre a qual ele privilegia o contato, 
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surgem diferentes ―Análises do Discurso‖. Classicamente considera-se que, se uma 

delas mantém uma relação privilegiada com a História, com os textos de arquivo, 

que emanam as instâncias institucionais, enquanto uma outra privilegia a relação 

com a Sociologia, interessando-se por exemplo, têm-se duas ―Análises do Discurso‖ 

diferentes: a Análise do Discurso de origem francesa, que privilegia o contato com a 

História, e a Análise do Discurso anglo-saxã, área bastante produtiva no Brasil, que 

privilegia o contato com a Sociologia. 

 

A Análise do Discurso, tanto a de linha francesa (ligada à História), como a de linha 

anglo-saxã ou americana (ligada à Sociologia), tem em comum o estudo do discurso e as 

relações entre as condições de produção desses discursos e seus processos de constituição. A 

Análise do Discurso anglo-saxã ou americana tem como um de seus pilares de sustentação a 

intenção do sujeito na sua interação verbal. Enquanto a Análise do Discurso francesa não 

toma como decisiva a intenção do sujeito, pois, como explica Mussalim (2003, p. 113), a 

vertente francesa ―considera que esses sujeitos são condicionados por uma determinada 

ideologia que predetermina o que poderão ou não dizer em determinadas conjunturas 

histórico-sociais‖. 

Explicitado a existência das duas formas de Análise do Discurso, reforçamos que no 

nosso trabalho iremos utilizar a Análise do Discurso que teve sua origem na França, durante a 

década de 1960, fundada por Jean Dubois e Michel Pêcheux. Apesar de suas divergências 

teóricas, esses dois estudiosostinham muitos pontos em comum, como aponta Cordeiro (2011, 

p. 66, 67) 

 

Apesar de algumas divergências teóricas, ambos tinham como objeto de estudo o 

discurso, bem como estavam ligados ao Marxismo e à política. Além disso, 

encontravam-se envoltos em uma conjuntura política e intelectual da França e se 

preocupavam com a luta de classes; daí pregarem a interpretação textual levando em 

conta os sujeitos sociais e a História. 

 

Decerto, a Análise do Discurso de linha francesa tenta conjugar o linguístico e o 

social, buscando na linguagem e nas relações sociais os sentidos dos usos da linguagem em 

situações reais e concretas. A língua é entendida como um acontecimento e não como uma 

simples estrutura. Dessa forma, segundo Orlandi (2015, p. 19-20), para a Análise do Discurso: 

 

a. a língua tem sua ordem própria, mas só é relativamente autônoma (distinguindo-se 

da Linguística, ela reintroduz a noção de sujeito e de situação na análise da 

linguagem); 

b. a história tem seu real afetado pelo simbólico (os fatos reclamam sentidos); 

c. o sujeito de linguagem é descentrado pois é afetado pelo real da língua e também 

pelo real da história, não tendo o controle sobre o modo como elas o afetam. Isso 

redunda em dizer que o sujeito discursivo funciona pelo inconsciente e pele 

ideologia. 
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Nos estudos discursivos, com essa nova forma de encarar a língua e conjugando-a 

com a história e o deslocamento de homem para uma noção de sujeito, temos o estudo da 

linguagem rompendo com as fronteiras das disciplinas como a própria Linguística, o 

Marxismo e a Psicanálise. Se na Linguística temos a língua como seu objeto próprio e com 

sua ordem própria, a Análise do Discurso, por sua vez, trabalha com a noção de discurso, 

questionando a historicidade deixada de lado pela Linguística. Assim, a Análise do Discurso 

constituiu um novo objeto de estudo: o discurso.  

A princípio a Análise do Discurso articula o linguístico com o social, tentando 

definir seu campo de atuação por analisar, acima de tudo, os discursos políticos de esquerda e 

textos impressos. Segundo Maingueneau (1997), a Análise do Discurso considera o quadro 

das instituições em que o discurso é produzido, por demarcarem a enunciação. Também se faz 

necessário considerar os efeitos causados no discurso pelos embates históricos e sociais, bem 

como o lugar próprio configurado pelo discurso no interior de um interdiscurso. 

Desse modo, a linguagem passa a ser estudada a partir de dois conceitos centrais, que 

são o da ideologia e o do discurso, montando um quadro teórico que alia o linguístico com o 

sócio-histórico. Segundo Brandão (2004, p. 18): 

 

É sob a influência dos trabalhos desses dois teóricos que Pêcheux, um dos 

estudiosos mais profícuos da AD, elabora os seus conceitos. De Althusser, a 

influência mais direta se faz a partir de seu trabalho sobre os aparelhos ideológicos 

de Estado na conceituação do termo ―formação ideológica‖. E será da Arqueologia 

do saber que Pêcheux extrairá a expressão ―formação discursiva‖, da qual a AD se 

apropriará, submetendo-a a um trabalho específico. 

 

Portanto, foi na condição de proficiente escritor da Análise do Discurso que Pêcheux, 

num diálogo com as ideologia althusseriana e com as ideias do discurso esboçadas nos 

estudos de Foucault, submetendo esses estudos a um trabalho específico, Pêcheux elaborou 

seu próprio trabalho. 

Assim, como um dos teóricos iniciais da Análise do Discurso Francesa, Pêcheux 

inicia uma nova abordagem em Para uma análise automática do discurso (1969), doravante 

Análise Automática do Discurso, que é basicamente o estudo das condições de produção dos 

enunciados apoiados em teorias linguísticas. Mais que um estudo, a Análise Automática do 

Discurso mostra-se como um método de análise nas ciências sociais e humanas que pretende 

distinguir a Análise do Discurso de outras teorias com as quais faz fronteira, como é o caso da 

história, da psicologia, da sociologia, etc. 

No entanto, os estudos de Foucault foram vinculados pela Análise do Discurso. 

Inicialmente, com a adoção de novos dispositivos teóricos e uma análise mais sistemática da 
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história, do sujeito e da sociedade. Assim sendo, a Análise do Discurso passou por 

modificações que, na verdade, foram aperfeiçoamentos que nos possibilitam entender como 

funcionam as três fases distintas dessa disciplina. Longe de ser estagnado, o percurso histórico 

dos estudos discursivos comprova que essas fases comportam novas contribuições teóricas e 

metodológicas, voltadas para variados tipos de discursos e enunciados, propagados em 

diferentes situações de produção. No próximo tópico iremos abordar as três fases da Análise 

do Discurso. 

 

 

2.3 AS TRÊS FASES DA ANÁLISE DO DISCURSO 

 

A maioria dos teóricos da linguagem compreendema Análise do Discurso, devido 

aos deslocamentos com respeito as suas teorias, distribuída em três fases: AD-1, AD-2 e AD-

3. Assim, o marco inicial do que ficou conhecido como primeira fase da Análise do Discurso 

(AD–1), ou Análise Automática do Discurso (AAD), foi a publicação da obra Análise 

automática do discurso, publicado no ano de 1969, do francês Michel Pêcheux, onde o estudo 

da linguagem ganhou novas concepções. O discurso passa a ser lançado numa máquina, que 

analisa os dados fornecidos a partir desse discurso lançado, porém, não podendo haver 

abertura para relações com outros discursos e outros lugares de produção. Acerca dos 

procedimentos metodológicos dessa primeira fase, Mussalim (2003, p. 118) explica: 

 

Com relação aos procedimentos de análise da AD-1, eles são realizados por etapas, 

apresentadas a seguir: 

a) primeiramente se seleciona um corpus fechado de sequências discursivas (um 

manifesto político, por exemplo); 

b) em seguida faz-se a análise linguística de cada sequência, considerando as 

construções sintáticas (de que maneira são estabelecidas as relações entre os 

enunciados) e o léxico (levantamento de vocabulário); 

c) passa-se depois à análise discursiva, que consiste basicamente em construir sítios 

de identidades a partir da percepção da relação de sinonímia (substituição de uma 

palavra por outra no contexto) e de paráfrase (sequências substituíveis entre si no 

contexto); 

d) por fim, procura-se mostrar que tais relações de sinonímia e paráfrase são 

decorrentes de uma mesma estrutura geradora do processo discursivo. 

 

Vemos nesses procedimentos que a AD-1 explorava, nos discursos, uma carga menor 

de polissemia, ou seja, com uma menor abertura de sentido, sendo preferenciais os discursos 

políticos teórico-doutrinários. Dessa forma, o discurso passa a ser o objeto da Análise do 

Discurso. O sujeito tem condição de assujeitamento, isto é, ele é atravessado pela ideologia e 

o inconsciente. Assim, por meio de um processo autômato movido por meios mecânicos, o 
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discurso político foi analisado por esse construto teórico metodológico como uma maquinaria 

discursiva automática. 

Na segunda fase (AD-2), os estudos de Pêcheux começam a dialogar com os estudos 

de Foucault, que resulta no acréscimo dos estudos foucaultianos para as discussões sobre 

formação discursiva, pensamento muito relevante para essa nova fase da Análise do Discurso, 

pois coloca em questionamento a noção de máquina. Essa fase é marcada por novas 

investiduras e modificações. O sujeito é visto como ocupante de diferentes formações 

discursivas, determinantes para o papel e o controle do dizer do sujeito, sendo o sujeito uma 

prática determinada por elementos exteriores. Falando sobre a influência do conceito de 

formação discursiva para sua obra, Pêcheux (1997, p. 314) explica: 

 

FD não é um espaço estrutural fechado, pois é constitutivamente 'invadida' por 

elementos que vêm de outro lugar (isto é, de outras FD‘s) que se repetem nela, 

fornecendo-lhe suas evidências discursivas fundamentais (por exemplo sob a forma 

de 'preconstruídos' e de 'discursos transversos'). 

 

Então, a nova noção de conceito de formação discursiva promove um repensar acerca 

da maquinaria discursiva, pois esse dispositivo de análise não consegue desprender-se do 

conceito de um sujeito assujeitado, aquele que controla o sentido de seu dizer. Dessa forma, a 

noção de Formação Discursiva substitui a noção de Maquinaria Discursiva. 

Na terceira fase (AD-3), conhecida como desconstrução dirigida, algumas categorias 

são revisadas e outras inseridas, pois a concepção de maquinaria discursiva é completamente 

retirada. O sujeito é definido pela posição que ele ocupa no interior de uma formação 

discursiva, o que favorece a constituição de um sentido determinado historicamente. Das 

categorias revisadas, o interdiscurso passa a ganhar destaque. A memória discursiva torna-se 

base para o processo analítico de um dado objeto, assim sendo, a ativação da memória faz-

senecessária para a compreensão das formulações anteriores. Segundo Mussalim (2003, p. 

120): 

 

Na AD-3, por sua vez, adota-se a perspectiva segundo a qual os diversos discursos 

que atravessam uma FD não se constituem independentemente uns dos outros para 

serem, em seguida, postos em relação. Será a relação interdiscursiva, portanto, que 

estruturará a identidade das FDs em questão. Em decorrência dessa nova concepção 

do objeto de análise – o interdiscurso - o procedimento de análise por etapas, com 

ordem fixa, como afirma Pêcheux (1983), explode definitivamente. 

 

Isso acontece mediante as reflexões constantes e releituras de seus próprios 

trabalhos, os estudos de Pêcheux dialogam com outros teóricos, como os estudos de Foucault, 

por exemplo, que geram rompimento e agregações com reformulação teórica e metodológica 
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na AD. Nesse sentido, nessa terceira fase, Foucault tem fortes contribuições, além das 

contribuições de outros teóricos como Authier-Revuz e Bakhtin. Então, com o fim do 

pensamento da Maquinaria Discursiva, os conceitos de Interdiscurso e o conceito de discurso 

passam a ser vistos na simultaneidade em que atravessam uma Formação Discursiva, pois 

deixam de ser considerados como uma constituição independente. 

Contudo, diante da relevância das teorias de Foucault, será abordado no próximo 

tópico os estudos foucaultianos e sua influência na AD, embora não tenha sido a ênfase 

central de seus estudos. 

 

 

2.4 MICHEL FOUCAULT E A ANÁLISE DO DISCURSO 

 

Michel Foucault (1925-1984) foi um filósofo, intelectual, ativista político, teórico 

social, crítico cultural, historiador, professor da Universidade de Túnis, na Tunísia, e de uma 

das mais prestigiadas instituições acadêmicas francesas, a Collège de France. Considerado 

como pós-estruturalista, rótulo recusado pelo próprio Foucault, ele pertence à geração dos 

proeminentes escritores franceses dos anos 1960. 

As investigações foucaultianas tinham como foco a produção de uma história que 

envolvia o poder e a produção de saberes. Ao longo dessas investigações, a produção de sua 

obra costuma ser dividida em três fases, momentos ou trajetórias. Segundo Gregolin (2004): 

 

 A primeira ou fase Arqueológica: com seus estudos históricos chamados de 

arqueológicos, tem como principais obras História da loucura na Idade Clássica 

(1961), O nascimento da clínica (1963), As palavras e as coisas (1966) e A 

arqueologia do saber (1969), todas publicadas na década de 1960. Segundo Gregolin 

(2004), Foucault pesquisou sobre as investigações de campos do saber que tratavam 

dos temas da vida, da linguagem e do trabalho, assim, por intermédio do método 

arqueológico, buscou entender a história do saber. 

 A segunda ou fase Genealógica: com os estudos sobre o poder, os quais o próprio 

Foucault chamou de genealogia, tem como principais obras Vigiar e punir (1975) e 

História da sexualidade, volume 1 (1976), todas publicadas na década de 1970. Nesse 

segundo momento ele estudou a objetivação do sujeito e a articulação entre os saberes 

e os poderes, a partir do método da genealogia do poder. Ele empreendeu análises do 

poder como que se espalhado na sociedade em forma de inúmeros micro poderes; 
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 A terceira ou fase ética: por fim, voltando-se para a ética antiga, Foucault publicou as 

principais obras desse período na década de 1980, como os dois últimos volumes de 

História da sexualidade: O uso dos prazeres e O cuidado de si (1984). Já nesse 

terceiro momento, Foucault pesquisa a subjetivação a partir de técnicas de si, da 

governamentalidade, ou seja, o governo de si e dos outros. Ele direciona suas 

pesquisas para a sexualidade, de uma ética e estética de si, para constituir a história e a 

ideia de identidade para os sujeitos. 

 

Embora essa repartição esquemática, feita pelos estudos, da obra de Foucault facilite 

para os iniciantes nessa área, vale ressaltar, porém, que esse não é um modelo de divisão que 

apresenta exatidão, sem analogias ou na totalidade, mas, sim, deve ser visto como um modelo 

inicial e/ou pedagógico. Ademais, esse esquema tem base no fundamento da predominância 

consecutiva de um ou outro dos três eixos articuladores, sendo o primeiro momento, 

continuamente, tendo abordado o predomínio das preocupações com os saberes considerados 

verdadeiros; no segundo momento, a acentuação dos vínculos entre verdade e poder; e por 

fim, a dimensão ética na abordagem das relações consigo e com os outros. 

Diante do exposto, entre os estudos foucaultianos é apresentado a seguir a produtiva 

contribuição desse referencial teórico e metodológico para o desenvolvimento da Análise do 

Discurso. 

Foucault (2008) explicou que o discurso é uma prática social que determina o lugar 

social dos falantes e das instituições. Cada falante usa o discurso a partir de um dado lugar 

social e dele enuncia, formando sua identidade. Nesse sentido, não é o sujeito dono de seu 

discurso, este o precede e o determina e, ao mesmo tempo, o constitui como sujeito social, ou 

seja, o sujeito é assujeitado. 

Outro dispositivo da Análise do Discurso presente nas discussões de Foucault, e 

outros teóricos dessa disciplina, é o enunciado. Este se configura como um dispositivo que 

pode ser linguístico ou outro código de expressão do pensamento capaz de formar objetos. 

Difere da frase e da proposição por não ser um elemento preso ao sistema simbólico 

linguístico, podendo se estender a imagens, formas e movimentos. O enunciado não é frase, 

pois não pertence ao sistema linguístico com suas relações paradigmáticas e sintagmáticas e 

seu significado linguístico. Também não é uma proposição porque não se submete, 

prioritariamente, aos conceitos de verdadeiro e falso. 
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Uma das particularidades fundamentais do enunciado é ser irrepetível, ou seja, cada 

enunciado tem apenas um sentido quando pronunciado e, mesmo que se repita a mesma 

forma, o sentido não é o mesmo. Para Foucault (2008, p. 90) 

 

O enunciado aparece como um elemento último, indecomponível, suscetível de ser 

isolado em si mesmo e capaz de entrar em um jogo de relações com outros 

elementos semelhantes a ele; como um ponto sem superfície, mas que pode ser 

demarcado em planos de repartição e em formas específicas de grupamentos; como 

um grão que aparece na superfície de um tecido de que é o elemento constituinte; 

como um átomo do discurso. 

 

Como átomo do discurso, o enunciado é uma forma única de constituir os discursos 

através de suas superfícies enunciativas, como elementos semelhantes que se interligam 

dentro de um mesmo discurso para a constituição de novos efeitos de sentido. Nesse sentido, 

o enunciado é um elemento do discurso que se direciona a um mesmo tipo de discurso para 

constituir os objetos. Os objetos são constituídos por feixes de discursos semelhantes. 

Cada objeto se configura em um campo específico do discurso. Esses campos 

específicos de aglomeração de enunciados são as formações discursivas, que são grandes 

blocos heterogêneos de discursos que compartilham semelhanças e diferenças e que 

constituem um objeto ou uma ciência. Por exemplo, todos os enunciados que formam a 

psicopatologia devem ser referendados dentro desse campo e pertinente a ele. 

A formação discursiva é um dos dispositivos da Análise do Discurso que mais 

especifica a questão do discurso e da identidade. Cada campo da atividade humana se 

organiza em torno de algum tipo de discurso, seja ele político, religioso, do direito, e cada um 

desses discursos possuem seus enunciados que os configuram como ciência, disciplina ou 

teoria. Nesse sentido, cada enunciado possui uma identidade discursiva dentro do campo 

enunciativo, ou seja, a identidade de um discurso, seja ele qual for, será a organização desse 

discurso em torno de um dado objeto simbólico.  

A Análise do Discurso, por se preocupar com o discurso como prática social, dá a 

história novas formas de explicar os fenômenos que aconteceram e ainda acontecem. É que a 

Análise do Discurso vê a história não como documento morto e inerte, empoeirado, mas como 

um monumento vivo e sempre pronto a novos efeitos de sentido. Nessa perspectiva, não 

importa de quando é o arquivo que se pretende trabalhar, importa saber que esse arquivo 

guarda um conjunto de saberes que podem ser observados, descritos e analisados em 

diferentes formas, sem que isso comprometa algum estágio da história. 

Nessa conjectura de abordagem da Análise do Discurso, vê-se um sujeito constituído 

pela linguagem e construtor desta, uma história que sempre pode ser revista através de outros 
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olhares que não sejam somente as continuidades históricas, mas que se possa, através de 

dispositivos temáticos e suas descontinuidades, constituir novos campos de construção de 

sentidos e novos objetos a serem investigados. Contudo, como afirma o próprio Foucault 

(1996, p. 70): 

 

Em todo caso, uma coisa ao menos deve ser sublinhada: a análise do discurso, assim 

entendida, não desvenda a universidade de um sentido; ela mostra à luz do dia o 

jogo de rarefação imposta, com um poder fundamental de afirmação. Rarefação e 

afirmação, rarefação, enfim, da afirmação e não generosidade contínua do sentido, e 

não monarquia do significante. 

 

Então, segundo o próprio teórico francês, a Análise do Discurso não tem a pretensão 

de secar ou acabar com toda margem de significados para o discurso, ao invés disso, ela tem 

por objetivo apontar afirmações acerca de possíveis sentidos encontrados nos discursos e em 

suas formações discursivas, sem ser de forma arbitraria e fechada. 

Tendo, pois, sido exposto um aporte teórico sobre Foucault e o histórico da AD, na 

próxima seção abordaremos algumas categorias de análise utilizadas na construção do 

percurso para análise de nosso corpus. Defendemos que o estudo da epistemologia da Análise 

do Discurso torna possível a compreensão dos diferentes discursos que se organizam em 

várias práticas e circunstâncias histórico-sociais. 

 

 

2.5 CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

Diante da possibilidade de várias compreensões possíveis, já que não podemos ter 

uma interpretação fechada, selecionamos algumas categorias de análise que nos proporcionam 

um suporte para uma melhor análise do corpus de nosso trabalho. Essas categorias de análise 

são: discurso, enunciado e docilização. Cada uma delas serão expostase debatidas a seguir. 

 

 

2.5.1 Discurso  

 

A Análise do Discurso de linha francesa não estuda a língua ou a gramática, apesar 

de lhe serem de interesse e consideradas relevantes. Segundo Orlandi (2009), longe dos 

limites da estrutura da língua, como o próprio nome Análise do Discurso já propõe, ela trata 
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do discurso, palavra essa que já tem a ideia de curso ou movimento, ou seja, o discurso é a 

palavra em movimento, prática de linguagem, observando a produção de sentidos. 

Dessa forma, a Análise do Discurso entende que o discurso é a mediação necessária 

entre o homem e a realidade natural e social, tornando possível a permanência e a continuação 

quanto o ―deslocamento e a transformação do homem da realidade em que ele vive‖ 

(ORLANDI, 2009, p. 15). Desse modo, o analista do discurso faz a relação entre a linguagem 

e à sua exterioridade para encontrar as regularidades da linguagem em sua produção. Segundo 

Orlandi (2009, p. 21): 

 

Desse modo, diremos que não se trata de transmissão de informação apenas, pois, no 

funcionamento da linguagem, que põe em relação sujeitos e sentidos afetados pela 

língua e pela história, temos um complexo processo de constituição desses sujeitos e 

produção de sentidos não meramente transmissão de informação. São processos de 

identificação do sujeito, de argumentação, de subjetivação, de construção da 

realidade, etc. Por outro lado, tampouco assentamos esse esquema na ideia de 

comunicação. A linguagem serve para comunicar e para não comunicar. As relações 

de linguagem são relações de sujeitos e de sentidos e seus efeitos são múltiplos e 

variados. Daí a definição de discurso: o discurso é efeito de sentidos entre locutores. 

 

Isso quer dizer que, para Análise do Discurso, a noção de discurso não se trata de 

uma única transmissão de informações, mas como o resultante dos múltiplos e variados 

efeitos das relações dos sujeitos e dos sentidos. Por meio do discurso, confrontamos, 

diariamente, outros sujeitos e seus discursos, que têm seus sentidos e uma história, que 

podemos ou não reproduzir ou transformar em nosso próprio discurso. Já segundo Foucault 

(2008, p. 68): 

 

colocamos a questão no nível do próprio discurso, que não é mais tradução exterior, 

mas lugar de emergência dos conceitos; não associamos as constantes do discurso às 

estruturas ideais do conceito, mas descrevemos a rede conceitual a partir das 

regularidades intrínsecas do discurso; não submetemos a multiplicidade das 

enunciações à coerência dos conceitos, nem esta ao recolhimento silencioso de uma 

idealidade metaistórica; estabelecemos a série inversa: recolocamos as intenções 

livres de não-contradição em um emaranhado de compatibilidade e 

incompatibilidade conceituais; e relacionamos esse emaranhado com as regras que 

caracterizam uma prática discursiva. 

 

Para a Análise do Discurso o que importa é a construção de elementos que são 

constitutivos do homem e da sociedade por meio da exterioridade e pelo discurso. 

Diferentemente do pensamento da gramática normativa sobre língua, como sendo pronta e 

acabada no seu sentido, o discurso é constitutivo no sentido, sendo inacabado e não estando 

pronto. Segundo o teórico francês, no discurso existem regularidades que tornam possível 
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uma análise que expõe a relação entre o discurso e sua exterioridade, bem como a prática 

discursiva resultante da relação destes com o sujeito e a história. 

Na perspectiva foucaultiana, o discurso é regido por elementos que não estão ligados 

por nenhum princípio de unidade, ou seja, ele é gerado em sua dispersão. Assim sendo, 

explicar o discurso é buscar as regras de formação que permitem o surgimento e a 

coexistência de objetos em um espaço comum, onde surgem os enunciados pertencentes aos 

discursos que possibilitam a estabilização de conceitos e formas dentro de um campo 

enunciativo. Então, com base nesse pensamento foucaultiano, o discurso é constitutivo. 

Segundo Orlandi (2009), não existe sujeito sem história, nem discurso sem sujeito, 

nem enunciado sem uma formação discursiva que imponha limite a linha discursiva dos 

enunciados, impondo o que pode ou não ser dito pelos sujeitos dentro de um campo específico 

de existência material dos enunciados. Diante do exposto, temos o discurso como 

influenciador da constituição das estruturas sociais que são efeitos de linguagem e, ao mesmo 

tempo, são transformadas por essas estruturas que são formadas por sujeitos atuantes na 

linguagem e nela buscam novos efeitos de sentido. Então, discurso é o processo de construção 

de sentido entre interlocutores. É o veículo de manifestação da ideologia. 

Assim, quando o sujeito passa a expressar a sua ideologia, ou faz uso dos discursos, 

segundo Brandão (2004, p. 33), teremos a soma de enunciados que tem seus princípios de 

regularidade que fazem referência a uma mesma Formação Discursiva. Dessa maneira, o 

discurso pode ser definido como um conjunto de enunciados que pertencem a uma mesma 

Formação Discursiva. 

Do processo de construção dos sentidos, junto com a sua relação com a ideologia e 

também da possibilidade de estabelecer regularidades no funcionamento do discurso, temos as 

condições necessárias para a produção da Formação Discursiva. Descrevendo o que é a 

Formação Discursiva, Foucault (2008, p. 133) faz a seguinte exposição e a define  

 

como um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e 

no espaço que definiram em uma época dada, e para uma área social, econômica, 

geográfica ou linguística dada, as condições de exercícios da função enunciativa. 

 

Complementando o pensamento foucaultiano e afirmando o que é a Formação 

Discursiva, Mussalim (2003, p. 119) explica: 

 

[...] determina o que pode/deve ser dito a partir de um determinado lugar social. 

Assim uma formação discursiva é marcada por regularidades, ou seja, por ―regras de 

formação‖, concebidas como mecanismos de controle que determinam o interno (o 

que pertence) e o externo (o que não pertence) de uma formação discursiva. 
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De acordo com o exposto, Mussalim (2003) explica como as formações discursivas 

dialogam ou interagem com outras para a sua concepção, ou, ela se baseia em outras 

formações discursivas para projeção de seu próprio discurso. Então, uma Formação 

Discursiva é atravessada por outros discursos de outras formações discursivas que são 

incorporadas por ela em uma relação de confronto ou fusão. É pela referência à Formação 

Discursiva que podemos compreender os diferentes sentidos no funcionamento do discurso, 

sendo que uma palavra pode ter significados diferentes porque se inscreve em Formações 

Discursivas diferentes. Com base no conceito de Formação Discursiva, Foucault (1987, p. 43) 

diz:  

Sempre que se puder descrever, entre um certo número de enunciados, semelhante 

sistema de dispersão e se puder definir uma regularidade [...] entre os objetos, os 

tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, teremos uma formação 

discursiva. 

 

Assim sendo, o escritor francês explica sobre a produção do discurso e os 

procedimentos que apresentam mecanismos discursivos que possam controlar, selecionar, 

organizar e redistribuir os discursos. Desses procedimentos, cabe-nos fazer referência a dois 

deles: vontade de verdade e repetição. 

Como procedimento externo de produção do discurso, a vontade de verdade que é o 

discurso verdadeiro. A partir dessa vontade de verdade, o saber é construído em uma 

sociedade por meio de uma instituição, com o objetivo de manipular os outros discursos. 

Segundo Araújo (2004, p. 235): 

 

Os discursos que ela produz coagem, compelem, comensuram, sem levantar 

suspeitas, pois dificilmente nossa sociedade desconfia desse tipo de poder (o 

conhecimento científico, diz-se, é o objetivo e neutro). Os discursos que produzem 

saber científico, sejam eles da medicina, da economia, da sociologia, da psiquiatria, 

recebem o carimbo de ―verdadeiros‖, ―objetivos‖, ―comprovados‖, formas 

institucionalizadas do poderoso discurso da vontade de verdade. 

 

Dito isso, sem desmerecer ou desqualificar as proposições científicas, os estudos 

foucaultianos mostram que quando um saber se utiliza do discurso de verdade, ele está 

exercendo exclusão, separação, interdito, enfim, o poder. O resultado é a definição e a criação 

de regras para reconhecimento, acolhimento, rejeição e controle do discurso. Assim, temos a 

determinação de condições necessárias para que um discurso tenha que cumprir para poder 

pertencer ao domínio determinado do saber, para poder ser considerado como verdadeiro ou 

falso. Segundo Foucault (1996, p.33-34): 
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No interior de seus limites, cada disciplina reconhece proposições verdadeiras e 

falsas; mas ela repele, para fora de suas margens, toda uma teratologia do saber. O 

exterior de uma ciência é mais e menos povoada do que se crê [...] Em resumo, uma 

proposição deve preencher exigências complexas e pesadas para poder pertencer ao 

conjunto de uma disciplina; antes de poder ser declarada verdadeira ou falsa, deve 

encontrar-se, como diria M. Canguilhem, ―no verdadeiro‖. 

 

Vemos que a produção discursiva passa por um princípio de controle com complexas 

exigências a serem preenchidas, que lhes impõe limites do que pode ser dito ou não, e 

marginalizando ao saber todo e qualquer discurso considerado como falso e nomeando os 

verdadeiros, além de torná-lo uma espécie de discurso padrão ou norma que sempre serve ao 

exercício do poder. 

Como outro procedimento interno de comentário destacamos a repetição, ou seja, os 

discursos que sempre são retomados ou citados. A partir desse procedimento interno de 

comentário, Foucault (1996, p.25-26), explica: 

 

A repetição indefinida dos comentários é trabalhada do interior pelo sonho de uma 

repetição disfarçada: em seu horizonte não há talvez nada além daquilo que já havia 

em seu ponto de partida, a simples recitação. O comentário conjura a acaso do 

discurso fazendo-lhe sua parte: permite-lhe dizer algo além do texto mesmo, mas 

com a condição de que o texto mesmo seja dito e de certo modo realizado [...] o 

novo não está no que é dito, mas no acontecimento de sua volta. 

 

Partindo do princípio foucaultiano de que o autor não é um indivíduo que fala ou 

escreve o texto, mas o agrupamento do discurso e como um resultante nas relações de poder 

exercidas por esses discursos. Assim, temos no comentário a retomada ou repetição do 

discurso. Dessa forma, permitindo-se que o acontecimento em sua volta seja novo, embora o 

dito seja algo já dito ou repetido ou retomado, limitando o acaso do discurso. Então, 

percebemos que o discurso não é um simples meio de comunicação feito através de signos ou 

tradução de experiências e forma de transmiti-las como meio de representação do 

pensamento, a partir de um sujeito que é o fundador, constituinte e fonte original dos sentidos 

e proposições verdadeiras, dotado de intenção. O sujeito é integrado à língua, à ideologia e à 

história, como um construto do discurso, da sociedade e da história. 

Estes conceitos de discurso, Formação Discursiva e a sua produção discursiva na 

Análise do Discurso são fundamentais para nossa pesquisa, pois nos utilizaremos deles para 

mostrar o discurso presente nas letras das músicas da banda ―Aviões do Forró‖, bem como as 

regularidades observadas nestas, que servem como controle determinante de uma Formação 

Discursiva. Também mostraremos como a vontade de verdade ou o discurso verdadeiro 

manipula os outros discursos, induzem e pressionam os sujeitos discursivos. Além disso, 
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veremos como a repetição limita o acaso discursivo e impele para a retomada do mesmo 

discurso nas letras das músicas da banda ―Aviões do Forró‖.  

Em vista disso, pode-se afirmar também que uma Formação Discursiva é um espaço 

que propicia a retomada ou a reformulação do enunciado. Pensando nesses termos, a categoria 

de análise enunciado será abordada na próxima seção. 

 

 

2.5.2 Enunciado 

 

O conceito de enunciado, assim como o de discurso e o de formação discursiva, é 

fundamental para a Análise do Discurso. Apesar da relevante pesquisa desenvolvida por 

outros teóricos sobre o enunciado, como por exemploos estudos de Bakhtin, trabalharemos 

com a perspectiva dos estudos foucaultianos. Nos estudos da linguagem, termos como 

enunciado, texto e discurso dividem tradicionalmente o campo das designações das produções 

verbais. Porém, Foucault (2008, p. 90, 91), antes de partir para uma definição, levanta os 

seguintes questionamentos acerca dos estudos sobre o enunciado: 

 
E logo o problema se coloca: se o enunciado é a unidade elementar do discurso, em 

que consiste? Quais são os seus traços distintivos? Que limites devemos nele 

reconhecer? Essa unidade é ou não idêntica à que os lógicos designaram pelo termo 

proposição, à que os gramáticos caracterizam como frase, ou, ainda, à que os 

"analistas" tentam demarcar sob o título speech act? Que lugar ocupa entre todas as 

unidades já descobertas pela investigação da linguagem, mas cuja teoria, muito 

frequentemente, está longe de ser acabada, tão difíceis os problemas que colocam, 

tão penoso, em muitos casos, delimitá-las de forma rigorosa? 

 

Questionando os estudos linguísticos sobre o enunciado, o filósofo francês denuncia 

sempre que deixavam o enunciado como uma sobra, ou resíduo, que se pressupõe a ser 

estudado, mas não analisado. Assim, Foucault descreve a definição de enunciado a partir da 

oposição dos conceitos de outras unidades como frase, proposição e atos de linguagem (ou 

speech acts), acentuando as suas diferenças conceituais. 

Primeiro, descrevendo a diferença entre o enunciado e a proposição, Foucault (2008) 

mostra que os enunciados estão no campo demonstrativo da linguagem, por isso não 

precisam, nem necessitam ser submetidos a provas de verdadeiro e falso, podendo-se ter a 

mesma estrutura proposicional, mas não podendo existir formulações equivalentes para os 

enunciados. Além disso, não se faz necessário que exista uma estrutura proposicional para se 

falar em enunciado. Também, não teremos duas expressões equivalentes desde o ponto de 

vista enunciativo, mesmo que sejam duas expressões equivalentes do ponto de vista lógico. 
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Segundo, descrevendo a diferença entre o enunciado e a frase, Foucault (2008) 

mostra que a frase, necessariamente, está submetida a uma estrutura linguística canônica, 

contudo, o enunciado necessariamente não está e nem é possível fazer uma definição do 

enunciado pelos caracteres gramaticais da frase. 

Terceiro, descrevendo a diferença entre enunciado e os atos de linguagem (ou speech 

acts), o escritor francês considera este último como sendo o mais próximo do conceito de 

enunciado. Segundo Foucault (2004, p. 25): 

 

[...] 

o enunciado, parece, à primeira vista, mais próximo do que se chama os 

speechacts(atos de linguagem). No entanto, diferentemente das pesquisas 

pragmáticas da filosofia analítica inglesa, não proponho procurar o ato da matéria 

(falar e/ou escrever); ou a intenção do indivíduo que está realizando o ato 

(convencer; persuadir etc.) ou o resultado obtido (se foi ―feliz‖ ou não). 

 

Então, o enunciado não é o ato material do falar ou do escrever, nem está na intenção 

do sujeito ou em termos de intenção, mas sim, o que foi produzido pelo próprio fato de ter 

sido enunciado e porque neste enunciado e não em outro qualquer nestas circunstâncias 

determinadas. 

Desta forma, o enunciado acontece mediante frases e de proposições, através de 

elementos significantes efetivamente produzidos. Também acontece mediante outras unidades 

como a frase e a proposição, estando suposta ao caso de que existe o significado e o 

significante e, mesmo sem se identificar com eles, por todos os tipos de análise linguística. 

Enfim, a função enunciativa está entre ―a materialidade bruta das formulações e a 

regularidade formal das frases e das proposições‖ (CASTRO, 2016, p. 137-138). Sendo o 

conceito de enunciado contrário aos conceitos de frase e proposição, podemos entendê-lo 

como a unidade básica de formação do discurso, ou, na sua concepção mais clássica, é o 

átomo do discurso, sendo este um conjunto de enunciados que pertence a uma mesma 

formação discursiva. 

Explicado o que não é o enunciado, passamos às quatro características constitutivas 

do enunciado enumeradas pelo filósofo. A primeira ele chama de referencial, ou seja, aquilo 

que o enunciado enuncia. Segundo Foucault (2008, p. 103): 

 

O referencial do enunciado forma o lugar, a condição, o campo de emergência, a 

instância dediferenciação dos indivíduos ou dos objetos, dos estados de coisase das 

relações que são postas em jogo pelo próprio enunciado;define as possibilidades de 

aparecimento e de delimitação do quedá à frase seu sentido, à proposição seu valor 

de verdade. 
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Portanto, o referencial é a condição em que possibilita o surgimento, a diferenciação 

e o desaparecimento dos objetos e das relações, ou seja, são as condições de possibilidade que 

definem as regras de existência do enunciado. 

A segunda característica constitutiva do enunciado é sobre a relação do enunciado 

com seu sujeito. O filósofo francês contraria a ideia de que o sujeito é fundador de seu 

pensamento. Explicando sobre essa teoria, Brandão (2004, p. 33, 34) diz o seguinte: 

 

Foucault situa-se na vertente oposta a uma concepção idealista do sujeito que, 

interpretado como o fundador do pensamento e do objeto pensado, vê a história 

como um processo sem ruptura em que os elementos são introduzidos 

continuamente no tempo concebido como totalização. Critica, dessa forma, uma 

concepção do sujeito enquanto instância fundadora da linguagem. 

 

De acordo com o escritor, não existe um sujeito fundador do pensamento ou do 

discurso. O sujeito não atravessa o discurso, mas a dispersão que atravessa o discurso. O 

sujeito é um espaço vazio que carece de preenchimento, sendo uma função vazia. Sobre o 

fenômeno de articulação escrita ou oral, o sujeito não é causa, nem origem e nem o ponto de 

partida, não sendo fonte de significações possíveis que os enunciados possibilitam a 

manifestação na superfície do discurso. 

A terceira característica constitutiva do enunciado é sobre a existência de um 

domínio associado que incorpora o enunciado a um conjunto de enunciados, mesmo porque, 

um enunciado não existe isoladamente. Como diz Foucault (2008, p. 110), ―um enunciado 

tem sempre margens povoadas de outros enunciados‖. Dessa forma, não existindo um 

enunciado geral, nem livre ou neutro ou independente. Antes, todo enunciado faz parte de um 

conjunto desempenhando uma função, apoiando-se ou distinguindo-se referente aos outros 

enunciados. Um enunciado sempre estará supondo outro. 

A terceira característica constitutiva do enunciado é sobre a sua condição material, 

que faz o enunciado emergir como objeto. Para descrever essa característica, temos a proposta 

foucaultiana de diferenciar o enunciado da enunciação. O enunciado visto como sendo um 

conjunto de signos emitido por alguém; enquanto a enunciação é marcada pela singularidade, 

jamais se repetindo, como algo que acontece aqui e agora. Para a existência do enunciado, 

faz-senecessário uma materialidade para que ele ocorra. Materialidade essa que pode ser 

descrita com níveis de substância, suporte, lugar e data, que são variantes e, assim, 

modificando também o enunciado. 

Diante da possibilidade de reaparecimento e acontecimento, o enunciado pode 

reaparecer e acontecer em outras situações reais de uso da língua, como em novos jogos de 
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linguagem, buscando novos efeitos de sentido. O enunciado, com a mesma forma, pode surgir 

em outras circunstâncias de acontecimentos sem que tenha o mesmo sentido. Segundo 

Foucault (2008, p. 36): 

 

[...] os enunciados, diferentes em sua forma, dispersos no tempo, formam um 

conjunto quando se referem a um único e mesmo objeto. Assim, parece que os 

enunciados pertinentes à Psicopatologia referem-se a esse objeto que se perfila, de 

diferentes maneiras, na experiência individual ou social, e que se pode designar por 

loucura. Ora, logo percebi que a unidade do objeto "loucura" não nos permite 

individualizar um conjunto de enunciados e estabelecer entre eles uma relação ao 

mesmo tempo descritível e constante. 

 

Com base nesse pensamento foucaultiano, a história pode ser vista como em uma 

constante construção e reconstrução, não sendo nem linear nem sucessiva, mas vários 

enunciados que atravessam a história. Os enunciados são utilizados e, a partir disso, acontece 

à formação dos objetos históricos. Então, os antigos arquivos podem ser revisitados e podem 

ser desvendados outros possíveis sentidos. 

Assim sendo, a escolha do discurso é possibilitada a partir dos discursos veiculados 

pelos meios sociais, sendo estimulado ou contido por estes discursos que atravessam o sujeito, 

tornando possível a existência da língua. Com a exposição acima, feita acerca do enunciado e 

de seu entorno, pensamos no método arqueológico para mostrar como somente acontece com 

tais enunciados tenham existido e outros não. Deixando de lado a instância fundadora, mas 

buscando em outros enunciados para mostrar as correlações e suas possíveis exclusões para 

com o enunciado presente nas letras das músicas selecionadas da banda ―Aviões do Forró‖. 

Visaremos as margens povoadas de outros enunciados para considerar tais correlações entre 

as letras e as demais séries de enunciados que lhes completam o sentido. 

Porém, para darmos continuidade a algumas categorias de análise utilizadas na 

construção do percurso para análise de nosso corpus, na próxima seção abordaremos a 

docilização dos corpos na teoria foucaultiana. 

 

 

2.5.3 Docilização 

 

Desde a era clássica, o corpo tem sido objeto de poder, um corpo passivo de ser 

manipulado e modelado. Foucault (1987) cita, por exemplo, o soldado do século XVII como 

sendo alguém que tem marcas de uma figura ideal, como vigor e coragem, com um corpo que 

é um símbolo de sua força e valentia. Marcas essas identificáveis de longe. Porém, no século 
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XVIII, o soldado passa a ser fabricado. O que antes seria considerado um corpo inapropriado, 

passa a ser corrigido e lentamente coagido de forma calculada, para que, segundo Foucault 

(1987, p. 162), ―em resumo, ‗expulso o camponês‘ e lhe foi dada a ‗fisionomia de soldado‘. 

Isso só é possível porque ―É dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, 

que pode ser transformado e aperfeiçoado‖, ou seja, o corpo pode ser fabricado e moldado por 

esquemas ou técnicas de docilização do corpo, ou a arte da disciplina. Sobre a disciplina, 

Foucault (1987, p. 164-165), explica: 

 

A disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos ‗dóceis‘. A 

disciplina aumenta as forças do corpo (em termos econômicos de utilidade) e 

diminui essas mesmas forças (em termos políticos de obediência) […] a coerção 

disciplinar estabelece no corpo o elo coercitivo entre uma aptidão aumentada e a 

dominação acentuada. 

 

A docilização se utiliza da coerção disciplinar, ao qual o corpo, como objeto do 

poder, passa por um processo de moldação, passa a ser reajustado e treinado para ser ao 

mesmo tempo mais eficiente e submisso. Esse processo de domesticação do corpo tem vários 

estágios como, por exemplo, o da escola, do quartel, da fábrica, que docilizam esse corpo e o 

tornam útil, desarticulado e recomposto para ser mais útil.  

Os métodos utilizados nessa docilização são as disciplinas, que, ao invés de reprimir, 

criam e capacitam o corpo, apesar de ser um processo lento e contínuo. Isso acontece em 

vários círculos de poder distribuídos que movimentam e manejam a sociedade como um todo, 

utilizando-se de interesses e forças. Foucault (1987) descreve alguns conjuntos de técnicas ou 

disciplinas, para a formação dos corpos dóceis. Vejamos alguns dessas técnicas. 

Dentre as técnicas disciplinares da docilização dos corpos, o filósofo francês 

descreve a organização das gêneses, ou o processo de tornar o corpo dócil, que passa por 

etapas de formação, dividido em classes, medido por provas e feito melhor por exercícios. 

Concentrado na repetição, o corpo progride ou torna-se útil depois de passar por estágios e ter 

cada etapa de sua formação concluída. O exercício imposto ao corpo, como uma tarefa ou a 

repetição repetitiva e diferente, de forma gradativa, dociliza o corpo tornando-o útil. Segundo 

Foucault, ―O exercício, transformado em elemento de uma tecnologia política do corpo e da 

duração, não culmina num mundo do além; mas tende para a uma sujeição que nunca 

terminou de se completar‖ (FOUCAULT, 1987, p. 187). 

Ainda segundo Foucault (1987, p. 195), ―A disciplina ‗fabrica‘ indivíduos; ela é a 

técnica específica de um poder que toma os indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como 

instrumentos de seu exercício‖. Assim, a fabricação do corpo dócil vem do método disciplinar 
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que torna o corpo um objeto ou instrumento. O sucesso em adestrar o corpo vem do poder 

disciplinar que se utiliza de instrumentos simples, como o olhar hierárquico, composto de 

toda uma estrutura criada com o objetivo de observar sem ser observado. Explicando sobre 

esse olhar hierárquico, Foucault (1979, p. 62), explica: 

 

A disciplina é uma técnica de poder que implica uma vigilância perpétua e constante 

dos indivíduos. Não basta olhá−los às vezes ou ver se o que fizeram é conforme à 

regra. E preciso vigiá−los durante todo o tempo da atividade e submetê−los a uma 

perpétua pirâmide de olhares. E assim que no exército aparecem sistemas de graus 

que vão, sem interrupção, do general chefe até o ínfimo soldado, como também os 

sistemas de inspeção, revistas, paradas, desfiles, etc., que permitem que cada 

indivíduo seja observado permanentemente. 

 

Essa vigilância hierárquica é uma série de técnicas que induz à relações de poder, 

tornando o indivíduo dócil e perceptível. Um poder que garante o seu funcionamento 

múltiplo, automático e anônimo. Além disso, com uma organização piramidal, cada indivíduo 

sabe o seu lugar, porém, podendo observar as outras partes da pirâmide. Existe uma 

circulação de poder, atingindo de cima para baixo e de baixo para cima, não havendo um 

poder central, pois quanto maior a quantidade de pessoas, maior será a divisão de trabalho e 

maior será a vigilância hierárquica, tornando os corpos competentes e obedientes. 

Outro instrumento do poder disciplinar para o adestramento do corpo é a sanção 

normatizadora. Além do olhar vigilante, Foucault descreve um aparelho de mecanismos 

penais desenvolvidos para que todo e qualquer desvio de comportamento seja penalizado e, 

assim, moldado e docilizado, criando modelo ideal a ser copiado e adequado, porém, que 

nunca será existente. Acerca disso, Foucault (1987, p. 204), diz: 

 

A punição disciplinar é, pelo menos por uma boa parte, isomorfa à própria 

obrigação; ela é menos a vingança da lei ultrajada que sua repetição, sua insistência 

redobrada. De modo que o efeito corretivo que dela se espera apenas de uma 

maneira acessória passa pela expiação e pelo arrependimento; é diretamente obtido 

pela mecânica de um castigo. Castigar é exercitar. 

 

Então, esse castigo, diferentemente da noção que se tinha do castigo físico na Era 

Medieval, deve ser essencialmente corretivo e repetitivo, resulta em ordenamento conforme as 

aptidões e submissão ao modelo criado. Sendo que o castigar, como modo de disciplinar, é 

corrigir o corpo. Ao invés de reprimir ou forçar um indivíduo a pagar por uma suposta culpa, 

a sanção normatizadora funciona como um referente de condutas do indivíduo a um conjunto 

comparativo, diferenciando os indivíduos, categorizando conforme suas aptidões, medidos e 

hierarquizados, além de serem coagidos àqueles que não estiverem se enquadrando no modelo 

criado, sendo imposta uma forma de medida, que estabelece o aceitável e o inaceitável, 



36 

 

normal e anormal, resultando na fixação de limites como norma. Ainda segundo Foucault 

(1987, p. 208-209): 

 

Tal como a vigilância e junto com ela, a regulamentação é um dos grandes 

instrumentos de poder no fim da era clássica. As marcas que significavam status, 

privilégios, filiações, tendem a ser substituídas ou pelo menos acrescidas de um 

conjunto de graus de normalidade, que são sinais de filiação a um corpo social 

homogêneo, mas que têm em si mesmos um papel de classificação, de 

hierarquização e de distribuição de lugares. Em certo sentido, o poder de 

regulamentação obriga à homogeneidade; mas individualiza, permitindo medir os 

desvios, determinar os níveis, fixar as especialidades e tornar úteis as diferenças, 

ajustando-as umas às outras. 

 

Nessa hierarquização dos indivíduos, a disciplina cria a sanção normatizadora, ou 

seja, um sistema de penalidades (para o inaceitável ou anormal) e recompensas (para o 

aceitável e normal) com base no modelo perfeito criado. O poder dessa norma é o resultado 

obtido pelas disciplinas criadas dentro das instituições. Assim sendo, o que parece ser a 

individualização, na verdade, tem como objetivo constituir uma normatização, fazendo com 

que todos sejam parecidos, ou seja, a homogeneização dos indivíduos. 

Então, diante dos vários mecanismos expostos anteriormente, surgiu o que o teórico 

francês chamou de homem moderno. Com base nos seus estudos sobre as instituições e seus 

modelos de docilização desse homem moderno, como na família, nos hospitais, no exército, 

na escola e nas prisões, ele percebeu que todas essas instituições funcionam como num 

modelo estrutural de um panóptico, figura arquitetural criada por Jeremy Bentham. Foucault 

(1987, p. 224) definiu o dispositivo panóptico assim: 

 

O dispositivo panóptico organiza unidades espaciais que permitem ver sem parar e 

reconhecer imediatamente. Em suma, o princípio da masmorra é invertido; ou antes, 

de suas três funções — trancar, privar de luz e esconder — só se conserva a primeira 

e suprimem-se as outras duas. A plena luz e o olhar de um vigia captam melhor que 

a sombra, que finalmente protegia. A visibilidade é uma armadilha.  

 

Nesse modelo, o indivíduo é isolado, porém, observado constantemente sem poder 

ver o seu observador e isolado de contato ou estímulo exterior por uma fina divisória que 

torna os indivíduos em um único grupo, no entanto, com múltiplas diversidades. Dessa forma, 

isolado dos outros indivíduos, o corpo torna-se mais útil e evita-se toda e qualquer forma de 

oposição de poder. 

Assim, o modelo panóptico de exercer poder estabelece ao homem moderno cada 

indivíduo em seu determinado lugar, constantemente observado, dividido e distribuído 

conforme suas capacidades, histórias, origem. Além de observar, esse modelo se utiliza dos 

vários recursos para o bom adestramento, ou docilização, do corpo, como o olhar hierárquico 
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e a sanção normatizadora, já explicados anteriormente, onde o poder é capaz de reprimir, 

corrigir e produzir. Como afirma Foucault, ―O panóptico é um zoológico real, o animal é 

substituído pelo homem‖ (FOUCAULT, 1987, p. 226). Diante das multiplicidades indóceis, 

esse poder disciplina-os para torná-los úteis, por cravar em cada indivíduo uma função social. 

Contudo, não se pode esquecer que, segundo Foucault (1987, p. 195): 

 

O poder disciplinar é com efeito um poder que, em vez de se apropriar e de retirar, 

tem como função maior ‗adestrar‘; ou sem dúvida adestrar para retirar e se apropriar 

ainda mais e melhor. Ele não amarra as forças para reduzi-las; procura ligá-las para 

multiplicá-las e utilizá-las num todo. Em vez de dobrar uniformemente e por massa 

tudo o que lhe está submetido, separa, analisa, diferencia, leva seus processos de 

decomposição até às singularidades necessárias e suficientes. ―Adestra‖ as multidões 

confusas, móveis, inúteis de corpos e forças para uma multiplicidade de elementos 

individuais — pequenas células separadas, autonomias orgânicas, identidades e 

continuidades genéticas, segmentos combinatórios. 

 

Assim, a disciplina, que não é a instituição, é o modelo de poder utilizado no 

processo de docilização dos corpos. Ela dispõe de forma organizada as multiplicidades dos 

indivíduos, tornando-as individuais e as dividindo em categorias, docilizando ou adestrando o 

corpo, que garante um funcionamento automático do poder. Contudo, ela reutiliza o dito 

social para um adestramento do indivíduo, sem que este tenha revelado o poder exercido 

sobre o mesmo. Dessa forma, o poder disciplinar, diferente do que se supõe, não dá liberdade, 

mas cria saber, poder e consumo. Sem oprimir o indivíduo, antes, ele irá corrigir por criar um 

referencial de conduta comparativa para esse indivíduo, que irá coagi-lo e enquadrá-lo no 

modelo criado como o normal. 

Sendo assim, no nosso trabalho, apontaremos as letras das músicas da banda ―Aviões 

do Forró‖ como um lugar de fabricação de corpos dóceis, por meio das normas estabelecidas 

nessas letras e suas técnicas disciplinares que moldam o sujeito. Mostraremos como o poder 

que constroem os saberes e verdades que esquadrinham o corpo, produzindo técnicas, que 

apontaremos quais são, que disciplinam o corpo numa rede de relações que regula o 

comportamento do indivíduo, aplicando-lhe normas e penalidades, estando presente no dia a 

dia nas práticas sociais, como as letras das músicas que moldam o comportamento desse 

indivíduo, fazendo-o pensar e agir conforme o dito, permitido e imposto. 

No próximo capítulo abordaremos o forró, a cultura popular e a indústria cultural, 

como saberes necessários para a análise utilizada na construção do percurso de nosso corpus. 
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3 FORRÓ, CULTURA POPULAR E INDÚSTRIA CULTURAL 

 

Neste capítulo abordaremos acerca da cultura e cultura popular, bem como a história 

do forró até chegar aos moldes que podemos observar nos nossos dias e a influência que a 

indústria cultural exerce no forró e na cultura popular. 

 

 

3.1 CULTURA POPULAR 

 

Para as ciências humanas e mesmo para a Antropologia, caso especial visto que é a 

ciência que dedica particular atenção ao estudo da cultura, definir cultura tem mostrado ser 

um desafio, apesar de que muitos estudiosos tenham se dedicado ao estudo sobre esse tema, 

como Bosi (1996), Vannucchi (1999), Ayala (2006) e Arantes (2004), só para citar alguns dos 

pesquisadores que serviram como base para nossa pesquisa sobre cultura popular. Esse fato 

também mostra que esse estudo tem cada vez mais relevância no contexto atual. Contudo, 

durante muito tempo, os estudos a respeito de cultura ficaram de fora das discussões 

realizadas no âmbito acadêmico. Definindo um conceito básico sobre cultura, Vannucchi 

(1999, p. 23) diz o seguinte: 

 

Podemos definir que cultura é tudo aquilo que não é natureza. Por sua vez, toda ação 

humana na natureza e com a natureza é cultura. A terra é natureza, mas o plantio é 

cultura. O mar é natureza, mas a navegação é cultura. As árvores são natureza, mas o 

papel que delas provém é cultura. 

 

Podemos conceituar com base nessa afirmação, o qual iremos nos utilizar no nosso 

trabalho, que cultura pode-se chamar toda a produção humana, tudo o que não for da natureza. 

Assim sendo, desenvolver um estudo sobre a cultura de um determinado povo, ou de uma 

sociedade, requer percorrer caminhos atuais, antigos e futuros que orientam grupos humanos, 

onde são desenvolvidos discursos transparentes do seu contexto ou de sua história. Com um 

pensamento semelhante, se apoiando numa denominação para cultura, Arantes (2004) afirma 

que cultura é tudo nas sociedades humanas, pois, tudo é formado segundo os códigos e as 

convenções simbólicas. Toda ação humana em sua totalidade, das suas relações conjugais a 

produção econômica ou artística, o modo como as representações das relações sociais, a 

reconstituição de tudo isso podemos chamar de cultura. 

Porém, pensar na gênese dos estudos sobre a cultura desenvolvidos no Brasil, 

segundo Ayala (2006), é possível dizer que teve como início os artigos publicados em jornais 
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no ano 1873, no Recife e em São Luís, todos de Celso de Magalhães e fazem parte do livro A 

poesia popular brasileira (1973), onde o autor reproduz textos de poesia popular encontrados 

no Pernambuco, na Bahia e no Maranhão, e passa a fazer uma comparação com as versões 

coletadas em Portugal, por Almeida Garret e Teófilo Braga. Nestes artigos, o autor propôs que 

a poesia popular originária portuguesa se deturpou ao ser transferida para o Brasil. 

Em sequência aos estudos de Celso de Magalhães, temos cinco cartas de José de 

Alencar enviadas para Joaquim Serra, em dezembro de 1874, sendo quatro publicadas em O 

Globo, do Rio de Janeiro, e uma publicada em O País, de São Luís, em janeiro de 1875. 

Todas foram publicadas no livro O nosso cancioneiro (1962), por Manuel Esteves e M. 

Cavalcanti Proença. Nestas obras, segundo Ayala (2006, p. 13): 

 

José de Alencar revela a preocupação de demonstrar a existência de um cancioneiro 

nacional, que considera ―mais rico do que se presume‖. Enquanto Celso de 

Magalhães entende que a poesia popular estaria passando por um processo de 

degeneração, Alencar salienta a formação de uma poesia popular especificamente 

brasileira, já com certo grau de antiguidade. 

 

Diferentemente de Celso de Magalhães, nestas cartas Alencar entende que as 

mudanças que acontecem na poesia brasileira de seu tempo como positivas e não como uma 

degradação. A partir do momento em que a língua e a cultura portuguesas foram introduzidas 

no Brasil, elas passam por um processo positivo de renovação e progresso, segundo o escritor 

cearense. 

Em conformidade com esse pensamento alencarino, Sílvio Romero publicou artigos 

a partir de 1879 na Revista Brasileira. Estes artigos estão reunidos na obra Estudos sobre a 

poesia popular do Brasil (1977), onde o autor analisa as manifestações culturais populares 

brasileiros e faz referências sobre estudos de Portugal sobre cultura. Ayala (2006, p. 76-77) 

explica: 

 

Estudo sistemático sobre a poesia popular brasileira publicado em livro, pela 

primeira vez, em 1888, em que o Autor analisa as manifestações de cultura popular e 

outros trabalhos realizados no Brasil sobre o assunto, além de fazer observações a 

respeito dos estudos portugueses de folclore. 

 

Assim, Romero realiza um estudo mais aprofundado do que Celso de Magalhães e 

José de Alencar e ainda faze referências críticas a estes dois autores. Contudo, ele também 

defende que as mudanças ocorridas na língua e na cultura portuguesas ao serem trazidas para 

o Brasil, só que ele é bem mais enfático nas suas colocações do que os estudos de Alencar. 
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Porém, os três autores citados têm na busca por um acervo cultural de traços 

nacionais, chamadas de poesia popular, oposta às influências culturais da antiga metrópole 

portuguesa. Se detectadas transformações culturais, então significaria progresso para nova 

nação e também seria um meio de afirmação de uma identidade nacional. Além disso, é 

perceptível nos estudos desses autores, segundo Ayala (2006, p. 14), que ―a cultura popular é 

mais presente no meio rural e em cidades do interior‖. Mas, esse pensamento está vinculado à 

visão de que cultura popular é rude, rústica e ingênua, que são ideias opostas à de progresso 

de uma nação, fazendo com que surgisse a crença de que a tendência seria o desaparecimento 

das manifestações culturais populares devido a esse progresso. 

Contudo, apesar de muitos estudiosos, ainda hoje, compartilharem esse mesmo 

pensamento dos estudiosos de cultura popular no Brasil do tempo do Império, de que o 

desaparecimento desta seria iminente, Ayala (2006. p. 20) afirma que a cultura popular e suas 

manifestações ―se modificam, juntamente com o contexto social em que estão inseridas, sem 

que isso implique necessariamente sua extinção‖. Então, na verdade, as práticas culturais 

passam por um processo de modificação devido ao contexto social em que estão inseridas, 

sem que aconteça, necessariamente, o seu desaparecimento. Percebendo-se que desde sua 

gênese, os estudos são desenvolvidos sobre a cultura popular no Brasil, o que nos interessa 

em particular já que o corpus de nosso trabalho são letras de músicas populares. 

Partindo para uma possível definição, Vannucchi (1999) aborda alguns conceitos 

sobre cultura popular. Num deles, advindo do conceito de que cultura popular é rude, rústica e 

ingênua, vem de cidades pequenas ou do meio rural, é o conceito de que a cultura popular 

seria tudo o que não se enquadra na cultura erudita, acadêmica ou científica. Outro conceito, 

que vem de exemplos como o carnaval, o candomblé e o da feijoada, é o que vê a cultura 

popular como um conjunto de conhecimentos e práticas vivenciados pelo povo, embora 

também possam ser pelas elites. Existe outro conceito, pegando como exemplo as danças, as 

crenças e os ditos tradicionais, que aponta a cultura popular como sendo algo simplesmente 

espontâneo, livre de cânones e de leis. Ainda outro conceito diz que tudo o que acontece num 

determinado país por tradição merece ser mantido e preservado, pois é cultura popular. Como 

último conceito de cultura popular, Vannucchi (1999, p. 98) fala sobre os que acreditam ser 

―tudo o que é do saber do povo, de produção anônima ou coletiva‖. 

Diante dessas conceituações, vagas e imprecisas, apontadas por Vannucchi (1999) ao 

analisar o que dizem estudiosos da cultura popular, estabelecemos para o uso no nosso 

trabalho a seguinte definição de cultura popular. De acordo com Bosi (1992, p. 324): 
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Cultura popular implica modos de viver: o alimento, o vestuário, a relação homem-

mulher, a habitação, os hábitos de limpeza, as práticas de cura, as relações de 

parentesco, as decisões de tarefas durante a jornada, e simultaneamente, as crenças, 

os cantos, as danças, os jogos, a caça, a pesca, o fumo, a bebida, os provérbios, os 

modos de cumprimentar, as palavras tabus, os eufemismos, o modo de olhar, o 

modo de sentar, o modo de andar, o modo de visitar e ser visitado, as romarias, as 

promessas, as festas de padroeiro, o modo de criar galinha e porco, os modos de 

plantar feijão, milho e mandioca, o conhecimento do tempo, o modo de rir e de 

chorar, de agredir e de consolar [...]. 

 

Desse modo, podemos conceituar cultura popular como uma criação do povo e 

pertencente ao povo, tendo na sua base de formação os costumes e tradições passadas de 

geração em geração, por meio de hábitos de vida de uma comunidade. São práticas culturais 

de uma determinada classe social, também considerada como popular, que trazem consigo os 

hábitos das pessoas inseridas nessa classe em determinado meio social. Assim, as práticas 

culturais estão situadas em seu contexto de produção. Para ampliarmos esse conceito, 

Vannucchi (1999, p. 99), faz a seguinte explanação:  

 

Em outras palavras, a cultura popular não se identifica por um determinado 

conteúdo. Será preciso captá-la pela globalidade das condições de vida dos que 

lutam pela própria subsistência, sem deter o controle do próprio trabalho. Trata-se, 

por consequência, de uma cultura distinta e até oposta à cultura dominante, dentro 

de uma sociedade desigual. Uma cultura baseada muito mais no ―fazer‖ do que no 

―saber‖. 

 

Podemos definir o que o autor chamou de cultura dominante como sendo uma 

atividade especializada, partindo muitas vezes de uma universidade ou de academias, 

normalmente chamadas de mais bela ou correta forma de cultura, pois quem a realiza tem o 

domínio do saber e do fazer. Entretanto, a cultura popular é baseada no fazer num tempo e 

espaço de vida das classes subalternas, ou seja, ela se realiza em condições de vida de 

indivíduos que batalham por sua própria subsistência, marcadas por opressão e bombardeadas 

por essa cultura dominante difundida por meios de comunicação. Apoiando esse conceito de 

cultura popular, Ayala (2006, p.51-52) diz: 

 

Hoje, a contextualização implica situar a cultura popular enquanto processo 

dinâmico e atual no interior de uma sociedade dividida em classes com interesses 

antagônicos. Assim, não cabe mais analisar as práticas culturais populares como 

sobrevivências do passado no presente, pois, independentemente de suas origens, 

mais remotas ou mais recentes, mais próximas ou mais distantes geograficamente, 

elas se reproduzem e atuam como parte de um processo histórico e social que lhes 

dá sentido no presente, que as transforma e faz com que ganhem novos significados. 

 

Com base nesse pensamento, devemos analisar a cultura popular não como algo do 

passado que tenta sobreviver no presente, mas como representação de um processo da vida 
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histórica e social de indivíduos de um determinado meio social, permitindo um sentido no 

presente, e que as modifica e faz com que ganhem novos significados. Ainda mais, a cultura 

popular atua numa sociedade de classes de interesses opostos, em que uma domina sobre a 

outra, a popular. Devido a essa diferença de posições dos grupos sociais na estrutura das 

classes, a cultura popular transmite os pontos de vista e interesses das classes dominadas, 

quando internaliza os pontos de vista e interesses e as concepções da classe dominante. Dessa 

forma, temos a legitimação dessa desigualdade. 

Analisar cultura popular é dar cabo desses posicionamentos e comportamentos 

expostos, não esquecendo de que, como toda forma de cultura, ela só se mantém enquanto 

houver reprodução, reelaboração permanente e que, necessariamente, sofre modificações 

quando as condições histórico-sociais no âmbito das quais é produzida são modificadas. 

Assim, antes de pensarmos em como podemos aplicar esses conceitos nas letras das músicas 

da banda ―Aviões do Forró‖, vejamos um breve histórico do forró e como se relaciona com o 

conceito de cultura popular. 

 

 

3.2 FORRÓ E CULTURA POPULAR 

 

A Enciclopédia da música brasileira (1977, p. 287) define forró como um ―baile 

popular de danças movimentadas‖. Ainda segundo o dicionário Michaelis
1
, o forró pode ser 

definido como ―música nordestina de diversos gêneros (baião, coco, xaxado, xote etc)‖.  

Então, adotaremos no nosso trabalho a segunda abordagem acerca de uma possível definição 

para o forró como sendo um ritmo musical típica da região Nordeste do Brasil. 

Pensando na história por trás do nome forró, de acordo com Silva (2003), versão 

menos aceita, relata que o Forró supostamente teria origem inglesa no início do século XX, 

quando os engenheiros britânicos, instalados em Pernambuco para construir a ferrovia Great 

Western, promoviam bailes abertos ao público e colocavam placas que indicavam com os 

dizeres for all. Assim, o termo passaria a ser pronunciado forró pelos nordestinos. Outra 

versão da mesma história substitui os ingleses pelos estadunidenses, e Pernambuco por Natal-

RN do período da Segunda Guerra Mundial, quando uma base militar dos Estados Unidos foi 

instalada nessa cidade. Ainda assim, nos dois casos, nos bailes ou festas se escutavam e 

dançavam músicas que prenunciavam o que ficaria mais conhecido como forró. 

                                                           
1
 Disponível em: http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/forró/ Acessado em 

25 de julho de 2017. 

http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/forró/
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Numa versão mais aceita, segundo Câmara Cascudo (2006), o termo tem origem 

africana forrobodó, que pode significar festa ou arrasta-pé ou desordem. Também, o nome 

forrobodó, por ser grande para pronunciar, acabou se tornando forró. De acordo com a 

Enciclopédia da música brasileria (1998), o termo forrobodó já era utilizado antes do termo de 

origem inglesa, o for all. Outro argumento utilizado pela obra é que a derivação do nome 

forró, vindo de forrobodó seria mais razoável, uma vez que se trata de um ritmo musical com 

temáticas brasileiras, derivada de antigos ritmos, marcando a forte influência da cultura 

africana trazida pelos escravos para o Brasil. Porém, a versão de Silva (2003) é a mais 

utilizada no meio midiático. 

Deixando de lado as divergências quanto à origem, com o passar do tempo o nome 

forró passou a se tornar a expressão musical, conforme já dito, que engloba tanto a dança 

como as festas ou a música, esse último de fundamental importância para o corpus de nosso 

trabalho, já que iremos analisar a mulher nas letras das músicas da banda ―Aviões do Forró‖. 

Entretanto, entender o que está envolvido nesse percurso histórico ligado ao forró, 

até chegarmos a definição já estabelecida, demanda que remontemos o contexto social da 

época para compreendermos como surgiu o forró e qual a sua relação com a cultura popular 

nordestina. 

No início da década de 1920, a região Nordeste está em meio a uma crise econômica 

onde ocorre uma grande perda financeira dos produtores tradicionais de algodão e açúcar e 

dos comerciantes. Numa tentativa de institucionalização do Nordeste, os estados, que 

comporiam a futura região nomeada Nordeste, passam a se unir com o intuito de combater 

problemas comuns, como a seca e a revolta de camadas sociais populares. Nessa tentativa, um 

dos meios de se tentar conseguir uma unidade entre os estados seria o uso do discurso 

cultural, usado como um dos alicerces para a institucionalização do Nordeste. De acordo com 

Albuquerque (2011, p. 76): 

 

A busca das verdadeiras raízes regionais, no campo da cultura, leva à necessidade de 

inventar uma tradição. Inventando tradições tenta-se estabelecer um equilíbrio entre 

a nova ordem e a anterior; busca-se conciliar a nova territorialidade com antigos 

territórios sociais e existenciais. A manutenção de tradições e, na verdade, sua 

invenção para novos fins, ou seja, a garantia da perpetuação de privilégios e lugares 

sociais ameaçados. 

 

Assim, buscaram-se as motivações naturais e as raízes culturais que justificassem a 

união, iniciando um processo de buscas pela tradição e remodelagem destas de acordo com os 

interesses da classe dominante. Entretanto, como já foi mostrado, para termos a cultura 

popular, faz-se necessário que ela se realize em condições de vida de indivíduos que batalham 
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por sua própria subsistência, marcadas por opressão e bombardeadas por essa cultura 

dominante por meios de comunicação. Na cultura popular, temos a transmissão de pontos de 

vista e interesses das classes dominadas, quanto internaliza os pontos de vista e interesses e as 

concepções da classe dominante. Portanto, podemos perceber o surgimento de uma cultura 

popular nordestina na gênese do forró. Justificando suas ações por base na crise vivida no 

Nordeste, as instituições e as classes domintantes retomaram os tempos antigos de 

prosperidade econômica da região, o que também explica o porquê das tradições nordestinas 

serem predominantemente rurais. Ainda segundo Albuquerque (2011), temos o discurso 

regionalista como principal representate nas décadas de 1920 e 1930; tal discurso se faz 

presente em Gilberto Freyre e José Lins do Rego  no conjunto de suas obras literárias, que são 

narrativas das tradições nordestinas, cristalizando o tempo de prosperidade economica vivido 

na região, mostrando o Nordeste como berço da civilização brasileira e da gênese de seu 

povo. 

Nascida do desejo de eternizar o passado, aperfeiçoar o presente e fazer um futuro 

melhor, a cultura popular nordestina é trazida à memória, não só por meio do conjunto de 

obras já citado, mas também por meio do folclore, da produção artesanal, das poesias, do 

teatro, da literatura de cordel e da música. A saudade passa a ser parte do legado nordestino, 

em especial para aqueles que deixaram suas terras e migraram para as outras regiões do país 

em busca de uma oportunidade de trabalho. Movido por toda essa carga de saudade que, na 

década de 1940, de Exu–PE para o Brasil e o mundo, Luiz Gonzaga do Nascimento, ou 

simplesmente Luiz Gonzaga, iria surgir em São Paulo com o seu canto de saudade, a perda da 

mulher amada e a identidade nordestina a flor da pele como motivo central de suas canções. 

Não é por acaso que ele ficaria conhecido como a voz do Nordeste. Segundo Albuquerque 

(2011, p. 155-156): 

 

A música de Gonzaga vai ser pensada como representante desta identidade regional 

que já havia se firmado anteriormente por meio da produção Freyreana e do 

―romance de trinta‖. Dará a este recorte uma sonoridade que ainda não possuía ao 

realizar um trabalho de recriação comercial de uma serie de sons, rítmicos e temas 

folclóricos desta área do país [...] Luiz Gonzaga se tornou aquele artista capaz de 

atender a necessidade do migrante de escutar coisas familiares, sons que lembravam 

sua terra, sua infância, sons que levavam até este espaço da saudade em meio a toda 

a polifonia do meio urbano. 

 

Tanto pela forma de cantar, pelo seu sotaque, suas roupas típicas, como o chapéu e 

sandálias de couro, a forma de vestir, de dar entrevista, enfim, tudo leva o Nordeste e faz de 

Luiz Gonzaga a ser a memória do nordestino que deixou sua terra natal, fortalecendo o 
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discurso regionalista e fortalecendo as tradições ou a cultura popular nordestina. Com isso, 

temos o surgimento do rei do Baião ou do rei do Forró.  

Luiz Gonzaga também compreende que o Brasil vive um período nacionalista, que 

rejeitava o estrangeiro e o nacional tinha forte aceitação. Assim, ele investe na produção de 

uma música com letras que falam sobre a vida no campo e com motivação regional, sem 

influência da vida na cidade e de valores capitalistas. 

O forró, executado nas casas de bailes nos anos de 1950, tinha como objetivo 

alcançar os migrantes nordestinos, onde eles podiam manter os traços de sua cultura e a 

memória de sua terra natal. Já conceituamos a cultura popular como sendo uma criação do 

povo e pertencente ao povo, baseada na formação dos costumes e tradições passadas de 

geração em geração por meio de hábitos de vida de uma comunidade. Dessa forma, podemos 

afirmar que o forró, como um símbolo da cultura popular nordestina, já que nele temos os 

traços e a memória do nordestino é parte dessa cultura. Ela é uma criação do povo e 

pertencente ao povo, principalmente na sua gênese onde ela era executada 

predominantemente nas camadas sociais mais baixas. O forró carrega consigo um todo de 

costumes e tradições de gerações passadas, marcada pelos hábitos de vida dos nordestinos de 

um tempo passado. 

Nas composições de Luiz Gonzaga, temos um recorte da cultura popular nordestina 

sendo reafirmado e propagado. Ele deu forma, cor, corpo, cheiro, som e sentido ao processo 

de criação de uma cultura nordestina. Além de uma reprodução das tradições locais, ele criou 

a imagem da situação de um grupo social e regional marginalizado, que lutava pela renovação 

de sua cultura e preservação de sua região, em defesa de um passado menos sofrido e 

tradicional contra a moderna sociedade urbana. 

Contudo, com o tempo, o forró foi sofrendo variações que deram origem a novas 

classificações dentro do gênero, dentre elas, o forró tradicional, o universitário e o eletrônico, 

que podem ser consideradas suas principais ramificações. Segundo Silva (2003), esta divisão 

se dá da seguinte forma: 

 

Forró tradicional – Surgido em meados da década de 1940. Caracteriza-se pela 

criação artística do universo do homem sertanejo. Apesar de compartilharem de um 

universo cultural comum, seus principais artistas se diferenciam social e 

historicamente. Atualmente não tem tido muito destaque na mídia por não serem 

reconhecidos como produtores de grandes sucessos, isto é, com forte retorno 

comercial. 

Forró Universitário – Surgiu a partir de 1975 (1ª fase), mas consolidou-se na década 

de 1990 (2ª fase). É fruto da junção do forró tradicional com a musicalidade do pop 

e do rock. A fusão da linguagem regional do forró com a linguagem da música 

popular urbana, mixando tanto os atributos e valores do rock quanto do forró 



46 

 

tradicional, gerou um novo estilo de forró que ganhou adeptos e apreciadores de 

várias classes sociais. Nesta segunda categoria, incluem-se os primeiros artistas a 

introduzirem instrumentos eletrônicos no forró. 

Forró eletrônico – A partir do início da década de 1990. Sua característica principal 

é a linguagem estilizada, eletrizante e visual, com muito brilho e iluminação, 

empregando equipamentos de ponta, com maior destaque para o órgão eletrônico, 

que aparentemente ―substitui‖ a sanfona. Inspira-se na música sertaneja romântica 

(country music), no romantismo dito brega e na axé music. A banda é composta em 

média por dezesseis integrantes, todos jovens, incluindo músicos e bailarinas. 

 

A simplicidade da estrutura do chamado forró tradicional, com apenas três músicos, 

junto com seu canto saudosista do sertanejo, não resultava mais em um bom retorno 

financeiro. Segundo Silva (2003), ele foi substituído pela segunda fase do forró, o chamado 

forró universitário, resultado da junção do forró tradicional com os ritmos populares em 

meados da década de 1970, como o pop e o rock. Nessa fase, a música sofre influência dos 

grandes centros urbanos e os dilemas dos nordestinos que tentaram nessas cidades uma 

melhor perspectiva de vida. Já em 1990, surge o chamado forró eletrônico, com uma 

linguagem estilizada, um ritmo eletrizante e um visual moderno, com apresentações de 

bandas, com presença de bailarinas, muitos músicos, guitarras elétricas e letras fáceis de 

decorar. 

Por fim, o saudosismo de Luiz Gonzaga, voltado para a cultura popular nordestina, 

passa por uma modernização. Essa modernização do forró e a incorporação de novas 

sonoridades, bem como a forma como esse novo forró irá ascender como gênero musical 

popular, propagando a cultura popular nordestina, será considerado na próxima parte de nosso 

trabalho. 

 

 

3.3 FORRÓ CONTEMPORÂNEO 

 

Na década de 1970, junto com a volta de Luiz Gonzaga à grande mídia, surgiu o 

forró universitário, nomenclatura utilizada posteriormente como uma menção ao seu principal 

grupo consumidor e camada social fiel ao estilo, os universitários. Resultante da junção do 

forró tradicional com estilos musicais como o pop e o rock, onde a linguagem regional do 

forró foi fundida com a musicalidade,o estilo e os valores do rock e do pop. Nesta vertente, 

foram incluídos no estilo os instrumentos eletônicos. Neste retorno de Luiz Gonzaga, surgem 

novos nomes como Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Elba Ramalho, Zé Ramalho e Fagner, 

só para citar alguns, que contagiaram o público, além do público universitário, abrindo essa 

vertente do forró para população tanto urbana como do interior. 
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Nesta segunda vertente do forró, o universitário, segundo Silva (2003), percebemos a 

tentativa de aproximação com um público jovem, da população urbana, todos de classe 

média-alta. O objetivo era alavancar público de camadas sociais  quais não tinha sido 

alcançadas por vertentes anteriores. Exemplo disso, temos o pernambucano Jorge de Altinho, 

que já na década de 1980 fez a junção de pop, rock e forró, inserido instrumentos de metais no 

forró, como o sax, o piston e o trombone. 

Então, nos anos de 1990, o empresário cearense Emanuel Gurgel, produtor de uma 

banda de baile, montou uma banda de forró com o intuito de renovar o cenário musical em 

Fortaleza-CE e no Brasil como um todo. Diante das tendências musicais dessa década, o 

empresário decidiu estilizar a banda de forró para o público jovem. Assim, com a banda 

Mastruz com Leite, Gurgel promoveu a junção do forró com a estética da música pop 

internacional e a cultura popular nordestina. Podemos afirmar que ele promoveu essa 

renovação estética, pois o mesmo agiu não só como dono, mas também agendava os shows, 

pagava os cachês e indo muito além, por interferir em todas as etapas da produção musical, 

como escolha dos arranjos, dos músicos e das próprias músicas que seriam utilizadas pela 

banda. 

Na promoção da banda Mastruz com Leite, Gurgel se utilizou de três atifícios 

comerciais inovadores que alavancaram a carreira da banda. Primeiro, ele monta a rádio via 

satélite SomzoomSat, aliás ainda é um dos donos marjoritários, que a princípio transmite seu 

sinal para cidades do interior do estado do Ceará e outros estados. Segundo, nos locais onde a 

banda fazia shows, ele vendia os lp‘s e depois os cd‘s da banda, o que fez com que a banda 

alcançasse altos indíces de vendas. Um terceiro artifício, entra em jogo as vendas dos shows 

da banda. A prioridade era a venda de shows para cidades pequenas do interior, tornando as 

prefeituras municipais os principais contratantes  das apresentações.Isso permitia um acesso a 

um  público maior, visto que, as apresentações contratadas pelas prefeituras eram eventos 

públicos, o que também aumentava a publicidade e a venda da banda. Outro detalhe 

importante será a adesão no cachê do valor referente à estrutura de som e iluminação para as 

apresentações da banda, permitindo um padrão de qualidade nessas estruturas, já que eram da 

própria banda. 

Esse mesmo molde de estratégia comercial foi utilizado pelo próprio Gurgel para 

outras bandas que faziam parte do seu grupo, além da banda ―Mastruz com Leite‖, como a 

―Banda Aquarius‖, ―Catauba com Amendoim‖, ―Cavalo de Pau‖, ―Mel com Terra‖, ―Kaça 

Kabaço‖, entre outras. Esse molde comercial, as suas modernizações estéticas, sonoras e 

visuais, propiciadas por Gurgel para banda ―Mastruz com Leite‖ e suas outras bandas, 
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também foram usadas e aproveitadas pelas novas bandas que foram surgindo ao longo da 

década de 1990. Durando até o início dos anos 2000, essas bandas mesclavam os instrumentos 

musicais utilizados pelo forró tradicional, como zabumba e triângulo, com instrumentos 

utilizados por bandas pop, como a bateria. Vale ressalta que o forró dessa vertente ainda 

permanecia, em sua predominâcia, regional ou como sendo de conhecimento nordestino. 

Porém, nos anos 2000, uma nova geração de bandas surgiu com uma produção 

musical de conhecimento a nível nacional, com o poder de emplacar sucessos que alcançaram 

o Brasil inteiro. Uma prova dessa propagação das bandas de forró no início dos anos 2000 é a 

música Você não vale nada executada pela banda ―Calcinha Preta‖, que foi trilha sonora da 

novela Caminho das Índias, que era exibida em horário nobre pela rede Globo. Essa música 

teve alto índice de propagação não só no nordeste, mas no Brasil inteiro, chegando a ser 

vencedora de melhor tema de novela do Prêmio Extra de Televisão do ano de 2009, relalizado 

pelo jornal Extra desde o ano de 1998, promovendo a cada ano a premiação dos melhores da 

televisão brasileira. 

Como vimos na parte anterior, Luiz Gonzaga apresentou ao Brasil uma musicalidade 

que cantava os costumes da sua terra e assumiu um papel de destaque no regionalismo 

brasileiro, ajudando a criar e difundir estereótipos do Nordeste e seu povo. Suas músicas 

traziam imagens arraigadas da cultura popular nordestina. Contudo, essa vertente do forró 

criada no início da década de 1990, tendo como influência do forró universitário, recebeu o 

nome de forró eletrônico ou forró estilizado (SILVA, 2003), porém, nós decidimos adotar o 

nome de Forró Moderno, devido a todas essas renovações e modernizações propostas e 

adquiridas desde a década de 1980, como anteriormente expostas, passando pelo início dos 

anos 2000 até o presente momento. Essa modernização não deixou de ser uma constituição ou 

uma reformulação do ritmo popularizado por Luiz Gonzaga. Segundo Trotta (2008, p. 10): 

 

Para os jovens habitantes de cidades como Campina Grande, Feira de Santana, 

Garanhuns ou Caruaru, o interior nordestino imaginado através das obras de Luiz 

Gonzaga (o sertão, a seca, a pobreza, a ingenuidade) refere-se a algo distante no 

tempo e no espaço, retrato musical de uma época e de um conjunto de ideias e 

pensamentos que simplesmente não existe mais. Esse jovem urbano do interior 

desenvolve novos modelos de identificação musical, aproximando tradições 

musicais locais de suas práticas e imaginários cotidianos como o shopping center ou 

o último lançamento cinematográfico norte-americano. 

 

Assim, essa nova geração produz um forró direcionado fundamentalmente às 

camadas urbanizadas. Desenvolvida num contexto globalizado, a nova vertente do forró 

revoluciona em todos os aspectos: deixa de lado o ambiente rural e as agruras do sertão para 

dar luz a um cotidiano moderno e urbano, com músicas voltadas para um público jovem. Essa 
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nova moldura do forró passa a usar instrumentos como sax, guitarra e pedais em detrimento 

dos tradicionais triângulos, da sanfona e do zabumba; transforma os shows em grandes 

espetáculos, com palcos gigantes, jogo de luzes, bailarinas de corpos esculturais com roupas 

sensuais. 

O que a geração forrozeira da década de 1990 decidiu mesclar, como zabumba e 

triângulo com a bateria, o estilo de vida urbano com o tradicional nordestino, foram 

completamente descartados, na sua grande maioria, pelo forró moderno. A bateria e outros 

instrumentos de percussão substituíram o zabumba e o triângulo. Além do adicionamento de 

uma vez por todas de teclados, baixo e guitarra, todos eletrônicos. Houve o desprendimento 

das tradições e culturas nordestinas das vertentes anteriores do forró, mostrando nas letras de 

suas músicas o estilo de vida das cidades grandes. Conforme afirma Trotta (2010), existe uma 

simbólica rejeição a qualquer vinculação com o tradicional sertão distante e idealizado por 

Luiz Gonzaga. O vaqueiro foi trocado pelo playboy. 

Ainda no que diz respeito ao conteúdo das canções do forró moderno, o ritmo 

também inova. As músicas tratam, simultaneamente, de temas relativos ao Nordeste/Sertão e 

de aspectos relacionados à modernidade, com suas transformações que ―seduzem os padrões 

comportamentais‖ (FARIA, 2002, p.14). As letras começam a falar de muié na bagaceira, o 

que é bem diferente da mulher submissa e dona de casa mostrada nas letras das músicas do 

forró tradicional. 

Representando o abandono do forró tradicional, o forró moderno não aborda a 

cultura popular nordestina que foi eternizada pela sua primeira vertente. Não aborda a 

simplicidade do homem sertanejo, nem sua vida sofrida de imigrante, nem o seu misticismo 

religioso, suas histórias de amor e nenhuma forma de representação do saudosismo nordestino 

de outrora. As letras das músicas passam a ter um refrão simples, lugares comuns que são, na 

sua maior parte, localizados na cidade ao invés de ser na zona rural, jovens apaixonados, 

alcóolatras, infiéis e em busca de aventuras sexuais, desprovida de uma cultura popular 

tradicional, com o intuito de agradar ao público jovem que deseja dançar e se divertir. 

Assim, bandas como ―Calcinha Preta‖, ―Brasas do Forró‖, ―Solteirões do Forró‖, 

Vicente Nery e ―Cheiro de Menina‖, ―Lagosta Bronzeada‖ e ―Garota Safada‖, além das já 

consagradas na década de 1990, como ―Mastruz com Leite‖, ―Magníficos‖, ―Limão com Mel‖ 

e ―Caviar com Rapadura‖, que continuaram fazendo sucesso até o início dos anos 2000. As 

bandas e os nomes de artistas populares vinculados ao forró citados nessa e nas últimas duas 

partes de nosso trabalho, foram escolhidos por sua relevância histórica para o surgimento e 

veiculação midiática do forró moderno. Reconhecemos, porém, a existência de várias outras 
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bandas e nomes nesse percurso histórico do forró desde sua gênese com Luiz Gonzaga até o 

início dos anos 2000, período abordado nas três últimas partes desse nosso trabalho. 

Portanto, nessa vertente do forró moderno, um caso que se configura à parte, é a 

banda ―Aviões do Forró‖, pois, como afirma Trotta (2008), essa banda pode ser compreendida 

como exemplo desse estilo musical desenvolvido no forró nos anos 2000, um arquétipo a ser 

seguido e imitado pelas outras bandas. Além disso, devido ao corpus de nosso trabalho que 

são as letras de três músicas dessa banda, nas quais nos debruçaremos de forma mais 

detalhada sobre o caso da banda ―Aviões do Forró‖ no próximo capítulo. Antes, na próxima 

parte de nosso trabalho, trataremos a Indústria Cultural no Forró Contemporâneo. 

 

 

3.4 FORRÓ CONTEMPORÂNEO E INDÚSTRIA CULTURAL 

 

O livro Dialética do Esclarecimento, de Adorno e Horkheimer (1985), é uma obra 

que aborda temas que com frequência são debatidos tanto no pensamento filosófico como no 

pensamento ocidental. Segundo Duarte (2002, p. 8) 

 

O livro, editado originalmente em 1947 pela QueridoVerlag, de Amsterdã, trata – 

pela primeira vez em um compêndio filosófico – de temas de enorme atualidade, 

como a devastação da natureza pelo homem, a opressão das mulheres, o racismo e a 

estultificação das pessoas pelos meios de comunicação massiva. 

 

Assim, essa obra aborda o processo civilizatório bem como o fato de a natureza ter 

passado a ser controlada progressivamente pelo homem em seu benefício e como, por fim, 

acabou revertendo-se no seu contrário em conformidade da unilateralidade de como foi 

dirigido desde a idade da pedra até os nossos dias. As páginas desse texto contêm 

desenvoltamente os temas de nosso cotidiano, mostrando um rigor filosófico e atualidade 

temática. Dessa forma, essa obra pode ser considerada um instrumento para compreensão de 

fenômenos da atualidade, como o corpus de nosso trabalho. 

Assim sendo, já que o nosso corpus é composto de três letras de músicas da banda 

―Aviões do Forró‖, trabalharemos especificamente com o capítulo ―Indústria cultural: 

esclarecimento como mistificação das massas‖, para mostrar como a indústria cultural 

influenciou a modernização, a produção e o consumo, especificamente no caso do forró 

moderno. Nesse capítulo podemos analisar a denúncia formulada pelos seus autores de como 

a cultura massificada, apesar de ser aparentemente democrática e liberal, realiza por meio de 
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um sistema organizado uma dominação econômica com uma concordância das pessoas para a 

legitimação de sua existência. 

Pensando num possível caos cultural, devido ao declínio da religião, Adorno e 

Horkheimer (1985) apontam para o cinema, o rádio e as revistas como um substituto para a 

religião. Assim, a indústria cultural é definida como o conjunto desses meios, os quais não 

existiam antes da virada do século XIX para o XX. Ainda mais, é um sistema que opera como 

um poderoso instrumentovoltado para a comercialização da cultura que, simultaneamente, 

gera lucro e exerce um tipo de controle social, criando o que parece ser a reconciliação entre o 

indivíduo e o todo, ou seja, a falsa identidade do universal e do particular. 

A indústria cultural também cria uma padronização dos seus produtos baseada nas 

necessidades dos consumidores. Atendendo de forma imediata à necessidade de seu público, 

onde na verdade a indústria se apropria dos seus próprios anseios para atingir seus objetivos 

de lucratividade e controle social. Segundo Duarte (2002, p. 39): 

 

[...] a indústria cultural decompõe o que podemos perceber em suas partes 

elementares e as arranja de um modo que lhe seja interessante, ela adquire o enorme 

poder de influir no modo como nós percebemos a realidade sensível – em última 

instância, na maneira pela qual percebemos o mundo. 

 

Então, a indústria cultural decompõe e rearranja da forma como lhe é interessante as 

suas partes elementares com o intuito de incutir em como percebemos a realidade, criando 

uma ilusão de um mundo que lhe interessa, num sistema econômico e político que fica 

inserido na indústria cultural. 

Adorno e Horkheimer (1985) destacam como sendo pertinente para o estudo da 

indústria cultural o fato de que já existiam elementos dela muito antes de seu aparecimento. 

No início da civilização ocidental moderna existia, simultaneamente, a arte erudita e a arte 

popular, que serviamcomo forma de entretenimento, assim como a cultura de massa hoje. 

Segundo Adorno e Horkheimer (1985, p. 64): 

 

A arte séria recusou-se àqueles para quem as necessidades e a pressão da vida 

fizeram da seriedade um escárnio e que têm todos os motivos para ficarem contentes 

quando podem usar como simples passatempo o tempo que não passam junto às 

máquinas. A arte leve acompanhou a arte autónoma como uma sombra. Ela é a má 

consciência social da arte séria. O que esta – em virtude de seus pressupostos sociais 

– perdeu em termos de verdade confere àquela a aparência de um direito objetivo. 

[...] Mas o que é novo é que os elementos irreconciliáveis da cultura, da arte e da 

distração se reduzem mediante sua subordinação ao fim a uma única fórmula falsa: a 

totalidade da indústria cultural. 
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O que os autores chamam de arte leve ou arte popular e arte séria ou arte erudita, as 

quais a indústria cultural de forma cuidadosa estuda e executa a ação de incorporar e assimilar 

a arte leve na arte séria, ou o contrário, com o objetivo de obter lucro e manutenção da ordem 

vigente. 

Assim, de acordo com Adorno e Horkheimer (1985), podemos definir indústria 

cultural como o processo de anulação da autonomia da arte por intermédio das estratégias da 

cultura de massa, no qual, quem resiste só pode sobreviver integrando-se a indústria. Na 

música temos um exemplo dessa integração. As músicas são elaboradas em um ou dois dias, 

com poucos e fáceis arranjos, com temática de traição, com lamento e melancolia, como uma 

produção industrial em massa, onde as músicas são mercadorias que visam a obtenção de 

lucro. Essa produção tem o suporte de toda uma crescente produção de mensagens com o 

intuito da criação de músicas estandardizadas a serviço da indústria cultural. Segundo Adorno 

e Horkheimer (1985, p. 63):  

 

Essa mesmice regula também as relações como que passou. O que é novo na fase da 

cultura demassas em comparação com a fase do liberalismoavançado é a exclusão 

do novo. A máquina gira semsair do lugar. Ao mesmo tempo que já determina 

oconsumo, ela descarta o que ainda não foiexperimentado porque é um risco. 

 

A cada música de sucesso que nasce diariamente, é como ―um trailer do filme 

seguinte‖ (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 77), no sentido, não de continuação, mas de uma 

continua mesmice. Numa sequência de repetição do idêntico, onde o novo, na verdade, é uma exclusão 

do novo, já que a maquinaria da indústria cultural gira sem sair do lugar, objetivando também o 

descarte do não experimentado devido ao risco. Ainda do uso do mesmo, Costa (2012, p. 56) aponta 

um princípio da indústria cultural: 

 

O princípio maior da indústria cultural é a diversão, o entretenimento. Diversão! 

Palavra tão mencionada pelos apologistas da indústria cultural e tão indigesta (faca 

de dois gumes). A diversão, nos termos mais genéricos da indústria cultural – diga-

se de passagem -, oferece exaustivamente a fuga do cotidiano. Eis o que proporciona 

a indústria cultural. Fuga! 

 

Segundo o autor, a diversão ou o entretenimento serve como uma fuga do cotidiano 

para o indivíduo. Para ele, o indivíduo, toda sua vida, fica totalmente subordinado às leis da 

indústria, desde a esfera de trabalho na produção, quanto no consumo, na recreação, na 

cultura, na arte e nas relações pessoais, que servem como uma forma de prisão social. Diante 

desse quadro social, o que resta ao indivíduo é a fuga pelos mecanismos de diversão 

proporcionados pela indústria cultural. 
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Outra forma de fuga proposta pela indústria é a diversão que serve como uma 

distração. Também funciona como uma fuga, porém, não da situação em que se encontra o 

indivíduo, mas da última ideia de resistência que essa realidade deixa perdurar, não 

oferecendo ou permitindo nenhuma forma de emancipação ao indivíduo. Com uma oferta de 

diversão cada vez maior, a indústria priva de se ter um possível sentido na vida, por 

intensificar a oferta de produtos a um público cada vez maior. Cada vez mais consumindo as 

formas de distrações ou entretenimento, o indivíduo fica conformado e em busca de mais 

distração, o que colabora com o estado de dominação exercido pela indústria. 

Contudo, essa distração e entretenimento ofertados pela indústria não visam os 

interesses dos indivíduos. A massa é mais um elemento de cálculo, ou uma forma de 

acessório da maquinaria da indústria cultural. Apesar de esse indivíduo ser posto como rei e 

ter o sentimento de tal, sentimento esse que a indústria quem o faz crer, ele, no entanto, não 

passa de um objeto, não sendo nem mesmo um sujeito para a indústria, pois o mais relevante 

é o consumo cada vez maior. Assim, a consciência autônoma, crítica e independente vai se 

perdendo ao passo que o indivíduo passa a ser engolido pela maquinaria da indústria. 

Dessa forma, o que ainda existe de arte com uma suposta autonomia, tem chance de 

ingressar ou ser devorada pela produção da cultura como uma fabricação de mercadoria da 

indústria cultural, de consenso e de diversão sem limites. Segundo Ângelo (1990), Luiz 

Gonzaga foi um artista que não aproveitou a indústria cultural e sua maquinaria para fins de 

lucro pessoal ou enriquecimento comercial. Porém, o seu projeto musical, como uma forma 

de cultura popular, acabou sendo devorado pela maquinaria da indústria. 

Podemos perceber uma concordância com os objetivos da indústria cultural, pois ele 

era, ao mesmo tempo, cantor, produtor e empresário de sua obra e atuação, além de tratar sua 

música como produto, apesar de que o mesmo não tenha ambição de lucratividade. Contudo, 

consolidado o baião como fenômeno de massa cultivada por todas as classes sociais, a 

indústria cultural passa a despertar seu interesse e, como já dito, ela se apropria dos anseios e 

da cultura tradicional para transformá-la em um novo produto musical que gere lucros. 

Isso aconteceu após a morte de Luiz Gonzaga, no dia dois de agosto de 1989, e de 

importantes forrozeiros tradicionais, como Lindu, do Trio Nordestino, e Jackson do Pandeiro. 

Como já exposto, a indústria se rearranja ou reorganiza o forró tradicional por utilizar o 

critério tecnológico-publicitário, com o intuito de recriar esse antigo produto através da lógica 

do mercado, incorporando conceitos de outros gêneros musicais como o axé music, a música 

sertaneja e o pagode, que estavam em exaustiva divulgação na década de 1990. 



54 

 

Influenciando a modernização do forró tradicional, sua produção e o seu consumo, a 

maquinaria promove uma reformulação ao gênero musical. Segundo Costa (2012, p. 132): 

 

Deste modo, todo um mercado musical ―urbano‖ paulatinamente vai se criando em 

torno de um jovem forró que pouco a pouco vai se modernizando e adquirindo 

elementos de outros gêneros da cultura pop. A indústria cultural toma as rédeas da 

sanfona e, num contexto histórico em que a modernização é demasiadamente 

desejada em certas áreas periféricas, o elemento eletrônico ganha força como 

expressão de novas perspectivas econômicas, culturais, sociais e políticas. 

 

Ao invés de um trio de músicos, como no forró tradicional, e indo além da 

introdução de instrumentos elétricos, como no forró universitário, essa nova vertente adiciona 

uma grande quantidade de músicos, instrumentos elétricos, bateria e outros instrumentos de 

percussão. É a indústria cultural tomando o controle do forró tradicional. Desprendendo-se de 

suas raízes culturais, as letras passam a falar do estilo de vida das cidades grandes, novos 

ritmos. Com uma linguagem estilizada, eletrizante e visual com muito brilho e iluminação 

com aparelhagem de ponta, surge o forró moderno como fruto de um cuidadoso estudo e 

execução de ações de incorporação e assimilação do forró tradicional pela maquinaria da 

indústria cultural, com o objetivo de obtenção de lucratividade e manutenção do gênero 

musical anterior. 

Podemos notar isso na forma da promoção da banda Mastruz com Leite, onde o seu 

dono e empresário, Gurgel, criou toda uma estrutura para propaganda e venda da banda, 

dando suporte para fabricação do seu sucesso. A criação da rádio via satélite, SonzoomSat, 

com sinal para as cidades do interior e outros estados, a venda de álbuns no local de shows e a 

venda de shows para cidades pequenas do interior, serviram como uma maquinaria geradora 

de altos índices de vendagem e lucro. Essa estratégia serviu para indústria cultural como uma 

forma de promover a reformulação e a lucratividade por intermédio do forró moderno. Essa 

mesma estratégia foi adotada e aproveitada, total ou parcial, para promoção de outras bandas, 

como a ―Banda Aquarius‖, ―Catauba com Amendoim‖, ―Cavalo de Pau‖, ―Mel com Terra‖, 

―Kaça Kabaço‖, entre outras que sugiram durante a década de 1990. 

Nesse processo descrito acima, podemos perceber a anulação da autonomia da arte 

tradicional, representada pelo forró tradicional, por intermédio de estratégias da cultura de 

massa. À serviço da indústria, as músicas são compostas com arranjos fáceis, temáticas 

repetitivas, não passam, pois, de uma mercadoria que visa o lucro numa produção industrial 

em massa. Girando sem sair do lugar, ou as mesmices na composição, as músicas servem 

como uma diversão que visa à fuga do cotidiano. Assimilado o indivíduo, ele passa a ficar 

subordinado às leis da indústria que servem como uma forma de prisão social. 
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Além disso, a diversão também é uma distração, pois a indústria amplia a oferta do 

produto. Podemos ver isso na quantidade de bandas que surgiram ao longo dos anos de 1990 

até os anos 2000. Temos a intensificação da oferta das músicas, enquanto mercadorias, a um 

público cada vez maior. Pensando na influência exercida pela indústria por meio dessa 

intensificação de oferta de mercadoria, Santos (2014, p. 27) diz que: 

 

Na cultura do espetáculo, a mídia monta um palco no qual se apresentam os mais 

variados tipos de discursos capazes de demonstrar a forma de agir no hoje e no 

amanhã do sujeito. Esses discursos, quer sejam dotados de teor propagandístico ou 

não, trazem consigo uma tendência de fabricar verdades quase que absolutas sobre 

aquilo que se diz. 

 

Nessa perspectiva, as músicas do forró moderno são uma forma de diversão ou uma 

forma de distração, onde supostamente são criadas ou fabricadas verdades que colocam o 

indivíduo como um rei. Porém, é a indústria cultural quem o faz crer assim por meio de uma 

vida festeira e de intenso divertimento; esses valores passam a ser colocados como noção de 

felicidade e estilo de vida. As letras das músicas do forró moderno transmitem esse ideário 

que é o que a indústria quer que o indivíduo creia, para que assim ele passe a agir por 

consumir determinados produtos que lhe são postos como meios de felicidade e realização na 

vida. Contudo, a distração e a diversão ofertadas pela indústria não visam o indivíduo e seus 

interesses, mas o consumo e a lucratividade proporcionados por estes. Temos, então, as letras 

do forró moderno como uma forma de controle ou domínio da população, voltadas para 

atingir altos índices de vendagem e de lucro, não uma transformação social. 

Então, nos anos 2000 surgiu uma geração de bandas com uma produção que atinge 

um nível nacional de consumo. A seção seguinte aborda o caso específico da banda ―Aviões 

do Forró‖ e as letras de suas músicas, bem como a sua história, sua condição de produção, 

distribuição e comercialização que são indicativos da influência da indústria cultural, bem 

como passaremos para análise das letras de três músicas da banda, mediante as categorias de 

análises teóricas apresentadas no capítulo um. 
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4 DISCURSO E A MULHER NO FORRÓ CONTEMPORÂNEO: O CASO DA 

BANDA “AVIÕES DO FORRÓ” 

 

Este estudo tem como foco a mulher nas letras das músicas da banda ―Aviões do 

Forró‖, um dos protagonistas do forró contemporâneo. Essa banda faz parte de uma geração 

surgida nos anos 2000 que atingiu uma produção a nível nacional de consumo. No caso da 

banda ―Aviões do Forró‖, sua história, sua relação com a cultura popular e a indústria 

cultural, bem como a análise das letras de três músicas,com base nas categorias de Análise do 

Discurso, do enunciado e da docilização, serão questões abordados a partir do subtópico 

seguinte. 

 

 

4.1 ―AVIÕES DO FORRÓ‖, CULTURA POPULAR E INDÚSTRIA CULTURAL 

 

Veremos nesse subtópico o caso da banda ―Aviões do Forró‖ como uma das 

protagonistas do forró moderno. A banda foi formada em agosto de 2002, por quatro 

empresários cearenses que atuam no ramo do entretenimento. Num processo cuidadoso de 

escolha do nome da banda, ―Aviões do Forró‖, utilizou-se de uma estratégia especial na 

montagem da mesma. A princípio, escolhidos José Alexandre Filho, ou Xandy, e Solange 

Almeida Pereira Barbosa, ou Solanja ou Sol Almeida, para serem os cantores da banda, 

depois foram escolhidos os músicos e corpo de baile. Já o repertório, foi uma seleção feita 

pela A3 Entretenimento, empresa que faz a produção dos shows da banda, que deu 

preferência a músicas que fossem do agrado geral da massa, desde o vaneirão, estilo de forró 

mais dançante, ao forró pé-de-serra, ou vertente mais semelhante ao forró tradicional, como 

também músicas mais românticas, advindas do estilo do forró eletrônico. 

De acordo com o site oficial
2
, a garantia da presença da banda em grandes festivais 

mostra o espaço e o sucesso conquistado por ela. No referido site, temos a seguinte lista de 

eventos: Festival de Verão em Salvador desde 2006; Verão Vida e Arte nos anos 2006, 2007, 

2009; Fortal nos anos de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, no Bloco ―Aviões Elétrico‖; Estação 

Globo nos anos de 2006, 2007 e 2008; Fantástico no quadro Central da Periferia, com Regina 

Case, em 2005; Programa da Hebe no SBT, em 2006; Coca Cola Mix, 2007; Show da Virada 

                                                           
2
http://www.avioesdoforro.com.br/v1/wp-content/uploads/imprensa/release_avioes.pdf. Acessado no dia 

16/08/2017, as 09:00. 

 

http://www.avioesdoforro.com.br/v1/wp-content/uploads/imprensa/release_avioes.pdf
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na Globo, nos anos de 2006 e 2007; E no carnaval de Salvador, puxando o bloco oficial 

―Aviões Elétrico‖, nos anos de 2009 e 2010. Vale salientar que na data do acesso só tínhamos 

alistados no site os eventos até o ano de 2010. 

Como resultado do sucesso da banda, eles fizeram, em 2008, uma turnê nos Estados 

Unidos durante dez dias e receberam convites para outras turnês tanto nos Estados Unidos 

como na Europa e Ásia; esses convites acabaram sendo recusados pela agenda de shows já 

marcados no Brasil. Ainda no ano de 2008, a banda participou do DVD Pode entrar feito pela 

cantora Ivete Sangalo, gravado na casa da artista na Bahia. Porém, no ano de 2011, a banda 

realizou uma turnê pela Europa, fazendo shows na Suíça, na Holanda e em Portugal. 

Até o momento da escrita de nosso trabalho, a banda contava com oito álbuns de 

estúdio, que são: Volume 01 - O Vôo Do Sucesso, Ao Vivo em Lamparin'as, lançado em 

2002, com mais de 200 mil cópias vendidas; Volume 02 - A Diferença Está No Ar, lançado 

em 2004; Volume 03 - A Diferença Está No Ar, lançado 2005, com mais de 500 mil cópias 

vendidas; Volume 04 - A Diferença Está No Ar, lançado em 2006, com mais de 700 mil 

cópias vendidas; Volume 05, lançado em 2007, atingiu a média de vendas dos álbuns 

anteriores; Volume 06, lançado em 2009; Volume 07, lançado em 2010; e Voando Alto, 

lançado em 2017. Todas as gravações desses álbuns foram realizadas com produções 

independentes e todos os dados de vendas apresentados foram retirados do site oficial da 

banda, sendo que os álbuns que não apresentamos nenhum dado é devido o próprio site oficial 

da banda não constar referência sobre o quantitativo de vendas. Mesmo assim, podemos 

perceber que a banda ―Aviões do Forró‖ consegue se manter com um padrão de shows e 

sucesso que nenhuma outra banda de forró conseguiu até então. 

Fora os álbuns de estúdio, a banda também lançou quatro álbuns ao vivo, que são: 

em 2007 o Ao Vivo Em Itapebussu; em 2011 o Ao Vivo Em Salvador; em 2012 o Aviões 10 

Anos Ao Vivo; e em 2015 o Pool Party do Aviões. Além dos álbuns em estúdio e ao vivo, a 

banda lançou seis álbuns promocionais, que são: em 2008 o Ao Vivo No Hangar; em 2013 o 

Aviões Sunset 11 anos; em 2015 o Aviões Sunset 2015; também em 2015 o Aviões 13 anos Ao 

vivo, em Recife/PE; em 2016 o Aviões Private Fortaleza; também em 2016 o Ao Vivo em 

Caicó-RN; também em 2016 o Ao Vivo Aviões Fantasy; por fim, em 2017 o EP NoComando, 

o atual trabalho da banda enquanto estão fazendo preparativos para um novo DVD. Não 

podemos esquecer-nos dos sucessos registrados em novelas da rede Globo e das participações 

em programas de TV, como o Programa do Jô, o Domingão do Faustão e o Esquenta. Ainda 

temos os eventos próprios realizados pela banda, como Aviões Fantasy, Aviões Sunset, Aviões 

Private,Arraiádo Aviões, entre outros. Tudo isso exposto no site oficial da banda. 
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Como marca de uma nova fase da banda, temos a adoção do nome Aviões, 

eliminando o do Forró. Ainda sobre novidades, temos o uso do X, como uma referência ao 

nome de seu vocalista Xandy e também como um marco da fase renovada da banda com a 

saída da vocalista Solange Almeida, que decidiu seguir com carreira solo. Agora, XandAvião, 

novo nome adotado pelo vocalista Xandy, está no comando da banda ―Aviões‖, por isso a 

publicação do EP NoComando, que já bateu recordes com ingressos esgotados para os shows 

do ano de 2017 e de mais de dois milhões de downloads com dois meses de divulgação, de 

acordo com o site oficial da banda. No dia 22 de julho de 2017, a banda ―Aviões‖ gravou o 

seu novo DVD, que recebe o nome de DXD AviõesXperience, mais uma marca do X que 

caracteriza a nova fase da banda, também aparece na nova logomarca da banda e é utilizada 

pelo vocalista.Esse novo DVD foi gravado na praia da orla do lago Paranoá, em Brasília-DF, 

álbum que comemora os 15 anos de existência da banda. 

Então, pensar na banda ―Aviões‖ e sua relação com a cultura popular nos remete ao 

conceito, já exposto, de cultura popular como sendo a criação do povo e pertencente ao povo, 

tendo na sua base de formação os costumes e tradições passadas de geração em geração por 

meio de hábitos de vida de uma comunidade. As práticas culturais estão inseridas nos hábitos 

das pessoas e contidas numa determinada classe social. Contudo, a banda ―Aviões‖, desde a 

sua gênese até sua popularização, foi preparada e arquitetada por um grupo de empresários 

cearenses, longe de ter uma base de formação do povo ou de hábitos de vida de uma 

determinada comunidade, muito menos de classe subalterna, composta por indivíduos que 

batalham por sua própria subsistência e levem uma vida marcada por opressão. 

Se na figura de Luiz Gonzaga, no seu cantar, no seu sotaque, nas suas roupas e 

chapéu, enfim, tudo levavam e faziam dele uma memória viva do Nordeste, fortalecendo as 

tradições e a cultura popular nordestina, carregando costumes e tradições de gerações 

passadas, marcadas pelos hábitos de vida dos nordestinos de um tempo passado. Já na 

produção artística da banda ―Aviões”, essas marcas características da cultura popular são 

deixadas no passado. A camada social a qual ela direciona sua produção é a urbanizada, 

distante do ambiente rural e das agruras do sertão. As letras das músicas da banda falam sobre 

o cotidiano moderno e urbano, são voltadas principalmente para o público jovem, 

acontecendo um desprendimento das tradições e da cultura nordestina do projeto musical 

realizado por Luiz Gonzaga e as suas abordagens. Sendo assim, a figura do vaqueiro é trocada 

pelo playboy, a mulher submissa e dona de casa são trocadas pela da ―bagaceira‖ que dá o 

troco no homem que a traiu. O estilo de vida urbano com jovens apaixonados, alcoólatras, 
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infiéis e embusca de aventuras sexuais são o pano de fundo para as letras das músicas da 

banda ―Aviões‖, mostrando desprovimento de uma cultura tradicional ou popular. 

Entretanto, a produção artística da banda ―Aviões‖, longe de ser uma cultura popular 

que surge de forma mais espontânea no meio de uma determinada comunidade, a definimos 

como outra forma de cultura que surge no exteriormente a comunidade, sob o capital como 

uma manifestação maquinal, cultura essa que o Adorno e Horkheimer (1986) definem como 

indústria cultural. Esse sistema que opera como instrumento para comercialização e 

lucratividade por intermédio da cultura, criando uma forma de controle social através de uma 

falsa identidade do universal e do particular. 

Assim como as bandas que a antecederam, a banda ―Aviões‖ também faz parte da 

renovação e reformulação proposta pela maquinaria da indústria cultural a esse gênero 

musical, o forró moderno. No início, a banda conta com os dois vocalistas principais, Xandy e 

Solange, com três backing vocals, nove músicos e oito dançarinas. Hoje, a banda conta com 

Xandy, como único vocalista e líder da banda, com o grupo Trio Black Voicee mais nove 

músicos. As letras das músicas falam sobre o estilo de vida nas cidades grandes. Fruto de um 

cuidadoso estudo e execução de ações de incorporações e assimilação do forró tradicional 

pela indústria cultural. Partindo para escolha do nome da banda, segundo o site oficial:  

 

O nome foi estrategicamente escolhido por dá ideia de algo grande, de algo que está 

por cima. Popularmente falando, o nome dá o significado de mulher bonita, assim 

como as dançarinas da banda, que já viraram marca registrada do Aviões do Forró e 

que não deixam a desejar por sua beleza física. 

 

Percebemos que o intuito foi o de mostrar grandeza desde a escolha do nome, 

significando algo grande e que está por cima ou voando bem alto por cima das outras bandas 

pertencentes ao mesmo gênero musical. Daí por diante, desde a escolha do nome até a 

montagem da banda, notamos a utilização de uma estratégia especial. Os vocalistas principais, 

Xandy e Solange, foram escolhidos com base em testes, bem como o restante dos vinte 

componentes no início da banda. As bailarinas, como caso especial, já que o nome ―Aviões do 

Forró‖ era também uma referência a beleza física e corpos esculturais delas. Já o repertório da 

banda foi escolhido pela A3 Entretenimento, empresa que administra a banda, que selecionou 

músicas do agrado geral da massa, cobrindo basicamente todas as vertentes do forró até o 

momento presente da escolha. 

Se a maquinaria da indústria cultural tem como objetivo gerar lucros, no caso da 

banda ―Aviões‖ não foi diferente. Dos oito álbuns de estúdio lançados pela banda, temos uma 

variante de 200 mil a 700 mil cópias vendidas pela banda. Vale salientar que esses dados 
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foram retirados do site oficial, sem haver referência a uma cifra das vendas piratas e dos DVD 

de shows da banda, turnês nos Estados Unidos e Europa, músicas como trilha sonora de 

novelas televisivas e participação em diversos programas televisivos. Atualmente, com dois 

meses de propaganda do seu álbum em 2017, Voando Alto, alcançou a marca de mais de 2 

milhões de downloads e com todos os ingressos esgotados para este ano,de acordo com o site 

oficial da banda.Abanda ―Aviões‖ consegue manter um padrão de shows e sucesso que 

nenhuma outra banda de forró conseguiu até então, uma amostra do poder da maquinaria da 

indústria cultural. 

Ainda pensando na promoção da banda e toda a estrutura montada para propaganda e 

produção de shows que mostram como seu sucesso midiático foi fabricado, vale destacar a 

fala de Trotta (2008, p. 2): 

 

Porém, enquanto nas grandes gravadoras transnacionais a divulgação em rádio tem 

como objetivo a venda de discos, que são os principais produtos dessas empresas, os 

produtores e empresários das bandas de forró elegeram os shows como produto 

básico de vendas. Isso significa que a divulgação comercial nas rádios está voltada 

para a atração de público para a experiência musical ao vivo, que passa a ser o eixo 

central de comercialização. 

 

A crise no mercado de venda de discos fez com que as produtoras buscassem 

alternativas para vendagem. Os shows passaram a ser o produto básico de vendas da A3 

Entretenimento. Criando uma atmosfera de festa, dinâmica e animada, com um show que é 

direcionado para a dança e uma construção de momentos de experiência musical que tem 

como objetivo de serem únicas. Tudo é planejado e orquestrado pela A3 Entretenimento, 

desde a iluminação ao som, que tem que ser o da própria banda para garantir uma melhor 

qualidade de show. Ainda sobre os shows da banda ―Aviões‖, Trotta (2008, p. 4) nos chama a 

atenção para o seguinte: 

 

Ainda com relação ao mercado, é interessante notar que o preço relativamente 

acessíveldos ingressos (muitos shows são gratuitos) permite aos produtores uma 

venda ―alternativa‖de CDs e DVDs nessas ocasiões. Apesar de a venda de discos 

não ser o vetor principal degeração de lucros em torno de Aviões (o que fica 

evidente através da disponibilização defaixas e discos piratas em feiras e pela 

Internet), a venda de discos ―oficiais‖ quantifica osucesso e acaba se tornando um 

segundo eixo de movimentação financeira. 

 

Mostrando que a venda de discos não é o produto base da banda, mas sim os shows, 

o escritor deixa claro que não elimina o valor dessas vendas. A venda de discos serve como 

indicativo do sucesso da banda. Contudo, nos shows é que eles têm a sua principal forma de 

lucratividade. 
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Partindo para o conteúdo das letras e a maquinaria da indústria, percebemos a 

mesmice das composições e o seu uso como diversão para uma fuga do cotidiano. A serviço 

da indústria cultural, as letras e os arranjos das músicas são feitos de uma forma que garanta 

uma fácil execução, com temáticas repetitivas que mostram o cotidiano do jovem. É a 

mesmice que alimenta a maquinaria para não sair do lugar, eliminando o risco do não 

experimentado. Sobre o uso da diversão como uma fuga ou distração do cotidiano nas letras 

das músicas, a proposta da banda ―Aviões‖ é o total divertimento de seu público numa 

experiência única nos seus shows. Criando ou fabricando verdades que colocam o indivíduo 

como o rei ou dono de si mesmo, sugerindo um ambiente de eterna festa e de intenso 

divertimento que são colocados como noção de felicidade e estilo de vida. Dessa forma, a 

indústria cultural manipula e controla os hábitos dos indivíduos, fazendo com que eles 

consumam e aumentem a lucratividade da banda em cada show. 

Tudo parte para um princípio norteador que é o caráter da montagem de toda a 

produção da banda que vai desde os discos, aos shows, às camisetas, aos copos, aos bonés, 

etc, tudo vendido pela banda antes, durante e depois dos shows, gerando mais uma forma de 

lucro e que determina o comportamento e reações dos indivíduos, onde a reprodução técnica 

compromete a autenticidade da arte, gerando uma arte fabricada ou industrial. Contudo, não 

existe uma imposição de cima para baixo. A maquinaria da indústria estuda seu consumidor e 

lança as mercadorias, fortalecendo por meio de uma sistemática de exposição, como fotos e 

vídeos em redes sociais onde, por exemplo, Xandy aparece como o boné ou o copo com a 

logomarca da banda ―Aviões‖, faz com que o índice de vendagem dessas e outras mercadorias 

aumentem substancialmente. Então, a indústria ilude o indivíduo por fazer-lhe pensar que 

esteja satisfeito através do prazer obtido pelo consumo de um produto e a presença no show 

onde ele pode ser um indivíduo livre. Com essa satisfação ilusória, o resultado é um novo 

consumo num novo show com a aquisição de uma nova mercadoria da vez, gerando um 

círculo vicioso de consumo, mas para a banda e a maquinaria o resultado é lucro e sucesso. 

Já que a indústria cultural também tem como característica transformar-se e 

rearranjar-se, podemos perceber isso no ato da banda ―Aviões‖ de acelerar o ritmo de seu 

repertório, ou rearranjar-se, com o intuito de se apresentar no mercado carnavalesco, período 

do ano em que as principais capitais do Nordeste têm os trios elétricos e os blocos 

carnavalescos. Então, temos o surgimento do Aviões Elétrico, que desde o nome já remete aos 

trios e na aceleração do ritmo das músicas. Apesar de o carnaval ser, anteriormente, um 

período considerado como fraco no lucro da banda, a partir da criação do bloco Aviões 
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Elétrico, a banda consegue atuar durante todo o ano e fazer circular seus produtos, além de 

conseguir gerar ainda mais lucratividade. 

Dentro do exposto até agora, sobre a banda ―Aviões‖, sua história e relação com a 

cultura popular e a indústria cultural, passaremos nas próximas partes deste trabalho a análise 

como a mulher é mostrada nas letras das músicas da banda. Utilizaremos três músicas, das 

quais foram escolhidas uma por álbum e outras que alcançaram sucesso em shows ao vivo, 

mas não foram colocadas em álbuns oficiais. Essas letras serão analisadas com base nas 

seguintes categorias de análise teóricas apresentadas no capítulo I: discurso, enunciado e 

docilização. 

 

 

4.2 ―AVIÕES DO FORRÓ‖ E DISCURSO 

 

Como já discorrido no Capítulo I, o discurso pode ser definido como a palavra em 

movimento, prática de linguagem, observando a produção de sentidos. Como coloca Orlandi 

(2009, p. 15) o discurso é a mediação necessária entre o homem e a realidade natural e social, 

tornando possível a permanência e a continuação quanto o ―deslocamento e a transformação 

do homem da realidade em que ele vive‖. Assim, como gênero discursivo, as letras das 

músicas da banda ―Aviões do Forró‖ vão muito além da mera transmissão de informação, 

mas, como um complexo processo resultante dos múltiplos e variados efeitos de sentido entre 

os sujeitos e sua relação com o meio social. 

Do ponto de vista do discurso, a música da banda ―Aviões do Forró‖ não é apenas 

letra e som, mas uma configuração discursiva carregada de sentido e ideologias. Tudo nelas 

lembra a ambientes de diversão atrelados à bebida, sexo, carros, mulheres, dentre outros. 

Embora esse tipo de música seja endereçado a um público específico, como sendo forrozeiros 

e a marca do público da banda como sendo aviãozeiros, ela se propõe quase que universal, já 

que nessa formação discursiva não somente participam sujeitos festeiros, mas sim a maioria 

dos segmentos sociais, já que a ostentação do luxo e do ambiente erótico favorece uma 

diversidade de classes. 

Devido ao caráter lúdico e erótico, com letras de duplo sentido, intencionalmente 

produzidas, a música do ―Aviões do Forró‖ favorece um clima de perspectiva para aqueles 

que desejam mulheres e aqueles que as ostentam, sendo pessoas solteiras ou casadas, uma vez 

que a maneira frenética de como é tratada a mulher e a postura desta diante das oportunidades, 
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esse tabu não é mais visto como proibido ou feito às escondidas, mas visto por todos como 

algo natural.  

De uso e divulgação nas rádios, na televisão e, principalmente na internet, as letras 

das músicas pertencem ao gênero discursivo da esfera literária que tem circulação no campo 

midiático, com letras escritas e estruturadas em versos como poemas que possuem assim uma 

materialidade em textos poéticos, que no caso das letras das músicas da banda ―Aviões do 

Forró‖ utilizam em parte são versos livres que se utiliza o recurso de rimas. Contudo, embora 

tenha essa materialidade, os versos são estruturados sem nenhuma preocupação rigorosa 

teórica e com, na maior parte das letras, o uso exageradamente repetitivo tanto no uso de 

vocábulos como na batida rítmica para que a música grude em nossa cabeça, sem nos 

esquecermos da batida e da letra por um bom tempo. Além disso, observamos o uso de uma 

linguagem metafórica e comparativa, além do uso de uma linguagem coloquial e a presença 

de repetições. 

Podemos perceber o exposto acima nas letras das músicas da banda ―Aviões do 

Forró‖ com um vocabulário coloquial e repetitivo. Podemos perceber isso na letra da música 

Não é nada disso (bicicleta)
3
, publicada no álbum Volume I no ano de 2002, pela banda 

―Aviões do Forró‖. Composta por nove estrofes, a letra está estruturada com cinquenta e 

quatro versos, dos quais vinte e seis são versos repetidos. Essa repetição vocabular junto com 

uma batida rítmica regular objetiva o efeito de fixação na mente do sujeito co-enunciador. 

Podemos perceber esse efeito nas seguintes estrofes da referida música: 

 

Olha que abre as pernas e senta em cima dela 

Abre bem as pernas e senta em cima dela 

Não é nada disso que você está pensando 

Não é nada disso que você está pensando 

É da bicicleta que eu estou falando 

É da bicicleta que eu estou falando 

 

Olha que mete o dedo e da uma rodadinha 

Mete o dedo e dá uma mexidinha 

Não é nada disso que você está pensando 

Não é nada disso que você está pensando 

É do telefone que eu estou falando 

É do telefone que eu estou falando 

 

Temos nessas duas estrofes, primeira e segunda respectivamente, os versos terceiro, 

quarto e sexto, uma repetição que se torna padrão no decorrer de toda a letra da música. Com 

esse uso repetitivo, temos um discurso de efeito fixador o qual durante um período de tempo 

                                                           
3
 A letra completa da música está em anexo. 
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não sairá da cabeça do enunciador e nem do co-enunciador. Muito além de uma simples 

transmissão de informação, percebemos o complexo processo que constitui o sujeito e a 

produção de sentido. 

Nas estrofes da música se percebe uma linguagem simples, um informal beirando a 

coloquialidade. A organização de cada estrofe se dá em três fases: a primeira que abarca os 

dois primeiros versos que introduz o mote que é um tipo de adivinhação. Nesses versos cria-

se a ideia de uma relação sexual, pelo fato de ter que abrir as pernas para sentar em cima de 

algo. Essa insinuação introduz o signo da formação discursiva sexualidade, o fato de uma 

mulher (sempre a ideia de mulher) ser o objeto do desejo e do endereçamento do sentido. A 

segunda parte remete a dúvida, sugerindo que aquilo que foi pensado não é realmente aquilo 

que se pensa. Essa forma de penetrar na mente do sujeito sofre um processo de culminância e 

desfecho, semelhante a dos romances (lógico que a comparação é meramente ilustrativa), em 

que o clímax é a ideia de uma relação sexual que se desfaz com a ideia de uma bicicleta, que 

por analogia é preciso abrir as pernas para sentar no assento do transporte.  

A partir da fixação do corpo da música e da estrutura criada, a banda explora outros 

simulacros de relação sexual, pegando palavras do contexto imediato dos sujeitos, traçando 

um perfil dos estratos sociais da infraestrutura. O discurso remete a algo muito comum nas 

classes sociais menos favorecidas (porém não somente essas classes), em que o trabalho 

exaustivo da semana, a pouca instrução e os ambientes sociais nos quais são expostos, 

normalmente conjuntos habitacionais, favelas, cortiços, etc, nos quais a diversão pela diversão 

sem o mínimo de reflexão sobre aquilo que se veicula, torna essas músicas atraentes e 

altamente cultivadas também no ambiente da rua, dos bares, das festas e até o doméstico.  

Em comparação com outros estilos musicais como a MPB, por exemplo, a 

divulgação, o ambiente e o tipo de pessoa que escuta esse tipo de música cria uma separação 

social, visto que quem curte ―Aviões do Forró‖ não é apenas música, mas uma ideologia, um 

estilo de vida e até um tipo de filosofia do cotidiano, em que as pessoas ao se divertirem, 

trazem essas letras, ritmos e o discurso para dentro de suas vidas, que consciente ou 

inconscientemente transforma a banda e seus lideres como verdadeiros artistas de renome e 

consagração para os sujeitos que escutam a música da banda ―Aviões do Forró‖.  

Como o sentido sempre escapa e o sentido sempre pode ser outro, a letra que propõe 

uma brincadeira inocente de duplicar o sentido daquilo que se propõe, pode ser que isso leve a 

outros níveis de compreensão no qual o sujeito envolvido em suas práticas sociais possa usar 

isso que barganha ou meio de enturmar e conseguir aquilo que se estar batendo repetidamente 

no ouvido colocar alguém para sentar naquilo que a parte inicial propõe. Pode ser até uma 
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ilusão analítica, mas para o discurso tudo pode ser levado em conta, inclusive a intenção da 

música e os propósitos dos sujeitos. 

Podemos perceber o mesmo discurso repetitivo descrito na música Chupa que é de 

uva
4
, publicada no álbum Volume VI no ano de 2009, pela banda ―Aviões do Forró‖. Essa é a 

segunda letra de música da banda ―Aviões do Forró‖ que analisamos. Composta por oito 

estrofes, a letra está estruturada com setenta versos, onde podemos observar o uso repetitivo 

tanto de versos como de vocábulos no início dos versos. Com o intuito de fixar o discurso na 

mente do sujeito, vejamos duas estrofes da letra dessa música: 

 

- Vem meu cajuzinho! 

Te dou muito carinho. 

Me dá seu coração! 

Me dá seu coração! 

Vem meu moranguinho! 

Te pego de jeitinho. 

Te encho de tesão! 

Te encho de tesão! 

 

- Me deixa maluca! 

Tira o mel da fruta. 

Me mata de amor! 

Me mata de amor! 

Me pega no colo; 

Me olha nos olhos; 

Me beija que é bom! 

Me beija que é bom! 

 

Nessas duas estrofes, primeira e segunda respectivamente, a repetição que se torna 

padrão no decorrer de toda a letra da música de versos e de vocábulos no início dos versos. 

Também podemos perceber o complexo processo constituinte do sujeito e a produção de 

sentido com esse discurso repetitivo que causa o ―efeito chiclete‖ na mente do sujeito que 

passa certo período sem esquecer a letra dessa música. 

Os enunciados da música são bem sugestivos da formação discursiva de apelação 

sexual como ―carinho‖, ―coração‖, tesão‖, ―Te pego de jeitinho‖, dando a impressão de uma 

relação sexual, já que insinua que os ingredientes postos, tanto relativos as palavras do 

contextos como as coisas doces como ―moranguinho‖, ―mel da fruta‖, ―me mata de amor‖, 

―pega no colo‖, que relatam e insinuam em relação amorosa. 

A questão ainda bem suscitada na música é o fato de o destinatário dela ser uma 

mulher na figura de ―me deixa maluca‖, no sentido próprio da embriaguez lasciva do sexo. 

                                                           
4
 A letra completa da música está em anexo 
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Não há no contexto nenhuma remissão a mulher como sendo algo do tipo dona de casa e 

mulher honrada, já que o público de destino dos efeitos de sentido é a mulher livre, promiscua 

que está na balada e disposta a transar sem preconceitos.  

A repetição exaustiva e o balanço das letras lembram a própria dança e o do ato 

sexual. Esse balanço misturado a letras de fácil decoração e a sensação causada pelo embalo 

da canção torna o ambiente muito frenético e libidinoso, pois as pessoas que curtem esse tipo 

de música não estão fazendo uma reflexão profunda do eu, dos problemas sociais e dos 

estados de coisas do mundo, mas simplesmente diversão desregrada. 

Ainda podemos perceber um discurso dirigido à mulher como cajuzinho e 

moranguinho, as quais são frutas que no nordeste costumamos utilizar o termo chupar para 

fazermos uma referência a forma como degustamos essas duas frutas, levando seu co-

enunciador a um discurso erótico com referência ao sexo oral. O uso dessas palavras no 

diminutivo reforça o uso pejorativo e de duplo sentido dado as palavras e a mulher na letra 

dessa música. Também, podemos notar esse mesmo discurso erótico com as palavras carinho 

e tesão e da expressão ―te pego de jeitinho‖, onde o enunciador remete ao ato sexual. 

Vejamos a terceira estrofe dessa música, Chupa que é de uva: 

 

- Na sua boca eu viro fruta. 

Chupa que é de uva! 

Chupa! Chupa! 

Chupa que é de uva! 

Na sua boca eu viro fruta. 

Chupa que é de uva! 

Chupa! Chupa! 

Chupa que é de uva! 

Chupa! Chupa! 

Chupa que é de uva! 

 

Nessa estrofe, o enunciador faz referência a mais uma fruta que costumamos chupar, 

a uva. Tanto no primeiro como no quinto verso, o enunciador diz que está na boca da mulher 

e repetitivamente faz uso da palavra Chupa, mais uma vez remetendo seu co-enunciador ao 

ato do sexo oral. Temos um discurso ambíguo e obsceno, onde a mulher é colocada como 

ingênua. O uso do diminutivo Nessas três estrofes, primeira, segunda e terceira, a mulher tem 

um tratamento banalizado por um discurso erótico, pois, a mesma mais uma vez é vista como 

um objeto de uso e consumo pelo homem, concretizado no ato do sexo oral. Além disso, a 

mulher é chamada em uma interpelação, onde o discurso do enunciador a leva a aceitar que 

ele ou só ele, este enunciador, não aquele ou qualquer outro, poderia a satisfazer, mostrar o 

que é bom e matar de amor. 
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Com uma linguagem simples e coloquial, além de uma organização das estrofes com 

a repetição completa e sistemática das três primeiras estrofes, sempre finalizando com 

referência ao sexo oral e sempre com a mulher como um objeto de desejo. Isso ocorre pelo 

apelo feito pelo enunciador de referir-se sempre a ele mesmo como uma fruta que chupamos, 

e posterior a essas referências, temos o fechamento como o refrão como o uso repetitivo da 

palavra chupa, mostrando toda insinuação e como ela introduz o signo da formação discursiva 

da sexualidade. 

Remetendo a algo comum nas classes sociais e mais ainda nas menos favorecidas, 

notadamente percebemos nesse discurso o uso de palavras comuns nas ruas, nos bares, etc, 

onde aquilo que se veicula, temos uma colocação da diversão pela diversão sem o mínimo de 

reflexão. Dessa forma a música se torna atraente e cultivada, mesmo porque parece apenas 

uma brincadeira de chupar frutas. Porém, não podemos deixar escapar toda a sua ambiguidade 

e erotismo. 

Essa música se tornou mais uma marca da ideologia do estilo de vida dos 

aviãozeiros, com discursos como os da letra dessa música Chupa que é de uva, que do ponto 

de vista deles, temos a cristalização da marca da banda “Aviões do Forró” e de sua carreira 

artística. 

A terceira letra da banda ―Aviões do Forró‖ de nossa análise é da música Galera da 

Rodinha
5
, que foi publicada no álbum Aviões do Forró – Promocional de Maio – 2015 no ano 

de 2015, pela banda ―Aviões do Forró‖. Apesar de ser uma música faixa de um álbum 

promocional, essa música fez bastante sucesso é colocada como uma música clássica dos 

treze anos de sucesso que a banda completou no ano de 2015, de acordo com o site oficial da 

banda. Composta por seis estrofes, com a letra estruturada com vinte e seis versos, onde 

podemos observar que o segundo verso é a repetição do primeiro e o quarto verso é a 

repetição do terceiro. Dividiremos a letra da música em duas partes. Vejamos a primeira 

parte: 

A galera da rodinha 

Batendo palminha 

Te valorizando 

E você indo até o chão 

 

A galera da rodinha 

Batendo palminha 

Te valorizando 

E você indo até o chão 

 

Não chora 

                                                           
5
 A letra completa da música está em anexo 
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Ele não merece 

Já já tu esquece 

Ele é quem vai ficar na pior 

 

Não chora 

Ele não é nada 

Simplesmente nada 

Você é uma linda e bem melhor 

 

Nessas quatro estrofes, percebemos o discurso de valorização da mulher por meio de 

um grupo de pessoas (rodinha) todos batendo palmas para ela. Na terceira e quarta estrofes, 

ele mostra que essa mulher está deprimida por dizer ―não chora‖ e mais uma vez temos a 

valorização da mulher ao afirmar que ―Ele não merece‖, ―Ele é quem vai ficar na pior‖ e os 

versos ―Ele não é nada/ Simplesmente nada/ Você é uma linda e bem melhor‖. Esse discurso 

de valorização não é de graça, pois, o enunciador diz ―E você indo até o chão‖, ou seja, o 

indicativo de uma forma de dança sensual que remete ao apelo sexual ou ao ato sexual. O 

interesse desse interlocutor não é o bem-estar da mulher, mas sim, que dance e rebole para 

galera que supostamente a valoriza. 

Ainda observamos a coisificação da mulher, pois ela passa a ser valorizada por estar 

―indo até o chão‖, ou seja, uma forma implícita de dizer que a mulher ideal, e que deve ser 

valorizada, será aquela que dança e requebra e se insinua para os homens, no plural com 

indicativo de que são vários homens pra quem essa mulher é valorizada e ideal, e para quem 

ela deve se expor por meio de danças sensuais e provocantes. Na segunda parte, temos: 

 

Vai na frente do espelho 

E dar um grau no cabelo 

Passa uma maquiagem 

Veste a saia curtinha 

Simbora hoje a noite é nossa 

 

Bora descer na balada 

Fazer uma rodinha 

Tomar uma rodada 

E ficar piradinha 

E dançar que a noite é uma criança 

 

Nessas estrofes, temos um discurso motivador para que a mulher se arrume, dê um 

grau no cabelo, faça maquiagem e daí temos o apelo a sensualidade feminina quando o 

enunciador diz para ela vestir a sainha curtinha e ir simbora para farra na noite. Temos aí um 

discurso da mulher que cai na bagaceira, como ele coloca na última estrofe, ―tomar uma 

rodada‖, ou beber sem nenhum controle e responsabilidade para ficar piradinha. Com esse 

discurso que na verdade parece ser motivador, temos um discurso maquiado onde o objetivo é 

que a mulher se solte e ―caia de vez na bagaceira‖ e faça consumo sem moderação de bebida e 
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tenha uma vida de frequentemente vai as festas, não porque ela possa, mas para a satisfazer o 

desejo sexual do homem. Podemos notar isso na penúltima estrofe, no último verso o 

enunciador não diz que a noite é dela, mas sim, a noite é nossa. Temos assim, um discurso de 

que a galera valoriza a mulher e ele (namorado ou marido) não a valoriza, por isso, essa 

mulher deve se arrumar e ―cair na bagaceira‖ num forte apelo ao ato de liberação sexual. 

Ainda podemos notar um discurso de auto-afirmação da mulher na sociedade 

moderna, que já tem inúmeros movimentos com o objetivo de mostrar que a mulher não pode 

ser frágil nem aceitar de forma submissa a dominação masculina. Porém, essa auto-afirmação 

descrita vem atravessando os discursos de que a mulher é frágil e ―chora por qualquer coisa‖, 

pois ela não deve chorar, mostrando o ponto de vista que a mulher deve ter da pessoa amada: 

―ele não é nada, simplesmente nada‖. Enquanto isso, essa mulher moderna é descrita como 

uma linda e bem melhor, ou seja, bem melhor sozinha e muito linda para estar sofrendo por 

quem não merece. 

No discurso presente na letra dessa música, podemos observar o retrato da cultura 

aberta ao novo, ao experimento dos prazeres e à banalização, que deixa de lado o homem (e a 

mulher) trabalhador e conservador. A representação da mulher de verdade passa a ser 

associada a mulher que gosta de festa e, não somente isso, vai se arruma toda e ―veste a saia 

curtinha‖ indicando o objetivo que a mulher deve ter na noite: ir pra festa ―tomar uma rodada 

e ficar piradinha‖. Temos a presença do consumo excessivo de álcool (―uma rodada‖ e ―ficar 

piradinha‖) e o envolvimento sexual. 

Essa mulher descrita nessa música deve deixar os valores conservadores de lado e se 

debruçar na nova mulher moderna, aquela que não é feita de boba pelo homem, nem se 

apaixona, mas vive uma vida desregrada e sem compromissos, inclusive os amorosos. 

Dessa forma, podemos perceber o processo de constituição do sujeito e a produção 

de sentidos com esse discurso que ainda permanece no uso da repetição que visa à fixação na 

mente do enunciador e do co-enunciador de que o namorado ou o marido não a valoriza, mas 

sim a galera por meio de elogios e palmas. O padrão da banda ainda permanece no uso da 

repetição de versos inteiros e de palavras para um efeito fixador na mente. 

Também percebemos o uso da linguagem simples e coloquial, com uma organização 

de estrofes que privilegia o uso da repetição, como já exposto. Além disso, a mulher é vista 

como o objeto de desejo do homem, mesmo que ela tenha algum tipo de relacionamento, mas 

―Ele não merece‖, por isso o cair na noite ou na bagaceira seria a realização não dela, mas do 

homem por culminar no ato sexual e na realização e satisfação dele que seria a concretização 

do ato sexual. 
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Os acontecimentos narrados e o uso da linguagem utilizada remetem a algo comum 

em todas as classes sociais e, principalmente, nas menos favorecidas. Temos um discurso de 

que, independente de seus sentimentos e de sua situação, a diversão sem nenhuma forma de 

ponderação é de melhor valia. Por isso, temos nessa letra e na música uma forma empolgante 

e cultivada na sociedade. 

Além disso, já foi exposto que o discurso pode ser definido como um conjunto de 

enunciados que pertencem a uma mesma Formação Discursiva e que as formações discursivas 

são a imposição do que pode ou não ser dito pelos sujeitos dentro de um campo específico de 

existência material dos enunciados. Assim, a referência à formação discursiva possibilita o 

processo de construção de sentidos do discurso. 

Assim, com base no dito por Orlandi (2009) discurso é o processo de construção de 

sentido entre interlocutores e o veículo de manifestação da ideologia, já que não existe sujeito 

sem história, nem discurso sem sujeito, nem enunciado sem uma formação discursiva, da qual 

o impõe limite a linha discursiva dos enunciados, impondo o que pode ou não ser dito pelos 

sujeitos dentro de um campo específico de existência material dos enunciados. Assim, diante 

do fato de que o discurso é influenciador da constituição das estruturas sociais, podemos notar 

por intermédio das análises das três letras de músicas acima abordadas, Não é nada disso 

(bicicleta), Chupa que é de uva e Galera da rodinha, temos a concretização da marca da 

ideologia do estilo de vida dos chamados aviãozeiros, com discursos ambíguos, eróticos e 

com duplo sentido, gerando o que eles dizem ser a cristalização da marca da banda “Aviões 

do Forró” e de sua carreira artística. 

Além disso, podemos perceber a formação discursiva de um sujeito que detém um 

discurso que rejeita os modelos culturais regionais de seus pais e avós, bem como a ideia de 

uma nordestinidade associada a um sertão rural e sofrido por causa da seca, mas, agora 

assume um discurso do jovem moderno que faz apologia ao uso exagerado de bebidas 

alcoólicas, apelo ao ato sexual. Esse sujeito enunciador aberto a novas experiências de prazer 

e banalização. A formação discursiva no caso das letras destas três músicas da banda ―Aviões 

do Forró‖ tem o mesmo objeto, que no caso é a mulher, sempre a mulher, que tenta uma auto-

afirmação na sociedade e que busca a valorização, por isso vai cair na bagaceira. Também 

temos como objeto desta mesma formação discursiva a mulher, como tema recorrente, 

mostrada por um ideário de uma mulher objeto de desejo e da sua coisificação pelo homem. 

O sujeito enunciador nas letras das músicas de ―Aviões do Forró‖ tem influencias de 

outros gêneros musicais, como axé music, a musica sertaneja e do pagode. Nesses gêneros 

musicais temos a presença de um repertório diverso de músicas com letras de teor erótico e de 
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duplo sentido, além da presença de bailarinas que costumavam usar roupas coloridas, coladas 

e curtas, que expunham propositalmente o corpo, com danças sensuais e de movimentos de 

alto apelo ao ato sexual. A mulher tem um ideologia de deixar de lado os valores 

conservadores, não se apaixona, nem é feita boba pelo homem e nem aceita compromisso que 

lhe prendam a um único homem. Porém, esse ideário facilita a aceitação da mulher para que 

aconteça o sexo casual, sem compromisso, que na verdade banaliza a mulher e a coloca como 

um simples objeto de desejo do homem, o desejo sexual, sem que ele lhe dê nenhuma 

enquanto pessoa ou aos seus sentimentos. 

Além disso, o discurso da música do ―Aviões do Forró‖ é atravessado por outras 

formações discursivas que contrastam com essa ideia de liberdade sexual da mulher tratada 

como objeto sexual. Outros cantores e compositores do nordeste, a despeito de Luiz Gonzaga, 

por exemplo, no qual o a formação discursiva está ligado ao ambiente familiar, a honra, a 

virgindade e a mulher digna do lar e feita discursivamente para procriar. A mulher macha que 

se assemelha ao homem no trato com o trabalho e a criação dos filhos e sua fidelidade ao 

marido a vida conjugal. Todos esses elementos são descaracterizados na música, mostrando 

uma mulher livre, objeto sexual de desejo coletivo que não se mostra preocupada com o 

passado, nem muito menos com honra, família e vida de casada. 

A música do ―Aviões do Forró‖ mostra uma padrão de romantismo dionisíaco, no 

qual a questão mais importante é a relação sexual e vida livre e desregrada, semelhante as 

festas em homenagem ao deus Dionísio da Grécia antes do racionalismo de Epicuro e 

Sócrates. A racionalidade que atinge os padrões da mulher moderna são desfeitos no sentido 

de não haver mais regras para o jogo da mulher idolatrada e feita para o lar, mas sim de uma 

mulher que é construída e constituída em um discurso em que ela é mero objeto de prazer. 

Essa mulher liberta de suas correntes patriarcais está mais preocupada em viver sua vida e 

gozar de uma liberta antes nunca imaginada em décadas anteriores, gerando com isso o 

discurso de uma mulher constituída discursivamente para o mundo moderno, com uma 

imagem nova e renovada pelos discursos da sensualidade, da promiscuidade, da liberdade de 

escolha de seus parceiros e por um padrão social aceitável. 

Exposta a análise das três letras das músicas da banda ―Aviões do Forró‖ com base 

na categoria de análise numa perspectiva foucaultiana o discurso, então, na próxima seção 

passarmos a análise dessas letras com base em outra categoria de análise na perspectiva 

foucaultiana: o enunciado. 
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4.3 ―AVIÕES DO FORRÓ‖ E ENUNCIADO 

 

Como já discorrido no Capítulo I, o enunciado, que está no campo demonstrativo da 

linguagem, pode ser definido como o átomo do discurso, ou seja, a unidade básica de 

formação do discurso, sendo este um conjunto de enunciados que pertencem a uma mesma 

formação discursiva. O enunciado não é o ato material do falar ou do escrever. Assim, o 

enunciado da letra das músicas da banda ―Aviões do Forró‖ vem da influência dos anos 1990 

do axé music, da música sertaneja e do pagode, com um repertório com enunciados de teor 

erótico de duplo sentido. 

Como exemplo, a banda de axé music É o tchan! que surgiu no início da década de 

1990 era formada por dois vocalistas, um dançarino e duas dançarinas, que costumavam usar 

roupas coloridas, muito coladas e curtas, que expunham propositalmente o formato e até 

partes do corpo. Desde o ritmo das músicas, a roupa dos cantores e das dançarinas da banda, a 

letra das músicas, a banda ―Aviões do Forró‖ teve influência da banda baiana. Na letra das 

músicas da banda forrozeira aparecem enunciados de músicas de É o than!. Vejamos uma 

estrofe da música A dança do bumbum do álbum ―Na cabeça e na cintura‖ de 1996 da banda. 

Em parte, a letra diz: 

 

Conheci uma menina que veio do sul 

Pra dançar o tchan e a dança do tchu tchu 

Deu em cima, deu em baixo,  

na dança do tchaco 

E na garrafinha deu uma raladinha 

Agora o Gera Samba mostra pra vocês 

A dança do bumbum que pegou de uma vez 

Bota a mão no joelho 

E da uma baixadinha 

Vai mexendo gostoso, 

Balançando a bundinha 

 

Na letra dessa música, o enunciado no terceiro verso ―baixo‖ faz referência aos 

movimentos de dança ao qual se deve fazer durante a música. Os enunciados ―baixadinha‖, 

―mexendo‖ e ―balançando‖, fazem referência a mesma movimentação, onde a mulher deve 

rebolar a ―bundinha‖. Essa movimentação induz as rodas de samba onde as mulheres devem 

dançar e os homens ficam observando seus corpos de belas formas físicas, fazendo uma 

movimentação que remete ao ato sexual. A mulher de belo bumbum passa a ser mostrada 

como uma ostentação e objeto de desejo e consumo para homem. 
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Na letra das músicas de ―Aviões do Forró‖ podemos observar o uso dos mesmos 

enunciados, citados direta ou indiretamente. Por exemplo, a música Não é nada disso 

(bicicleta), que diz: 

 

Olha que abre as pernas e senta em cima dela 

Abre bem as pernas e senta em cima dela 

Não é nada disso que você está pensando 

Não é nada disso que você está pensando 

É da bicicleta que eu estou falando 

 

Olha que mete o dedo e da uma rodadinha 

Mete o dedo e dá uma mexidinha 

Não é nada disso que você está pensando 

Não é nada disso que você está pensando 

É do telefone que eu estou falando 

 

Nessa música, temos o uso de enunciados como ―senta‖ e ―mexidinha‖ que indicam 

o movimento de dança, onde a dançarina deve rebolar até o chão e mexer o bumbum. Com 

essa dança sinuosa e sensual, temos a retomada do mesmo enunciado presente na letra da 

música baiana. Contudo, segundo Foucault (2008), um mesmo enunciado repetido pode não 

ter o mesmo sentido e nem a mesma função. Mas, os enunciados presentes na letra de ―Aviões 

do Forró‖ resgatam o discurso pretendido pela banda É o tchan!, num discurso de duplo 

sentido e erótico, onde a mulher é o objeto utilizado para satisfazer o desejo do homem e nada 

mais. Permanecendo com o mesmo discurso erótico, vejamos o refrão da música Chupa que é 

de uva: 

 

- Na sua boca eu viro fruta. 

Chupa que é de uva! 

Chupa! Chupa! 

Chupa que é de uva! 

Na sua boca eu viro fruta. 

Chupa que é de uva! 

Chupa! Chupa! 

Chupa que é de uva! 

Chupa! Chupa! 

Chupa que é de uva! 

 

Nessa segunda música de ―Aviões do Forró‖, temos um discurso erótico, porém, 

com um forte apelo de duplo sentido, onde o enunciador diz ser uma uva para a degustação da 

mulher. Com o uso do enunciado chupa, o enunciador remete a forma como se faz a 

degustação da uva, a fruta. Contudo, o duplo sentido do enunciado leva-nos a ter como 

significação o ato de sexo oral, permanecendo no mesmo forte apelo sexual colocado pela 
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banda É o tchan!. A terceira música de nossa análise, Galera da rodinha, podemos ver esse 

mesmo apelo sexual na seguinte estrofe: 

 

Vai na frente do espelho 

E dar um grau no cabelo 

Passa uma maquiagem 

Veste a saia curtinha 

Simbora hoje a noite é nossa 

 

Bora descer na balada 

Fazer uma rodinha 

Tomar uma rodada 

E ficar piradinha 

E dançar que a noite é uma criança 

 

Nesse enunciado, podemos observar um enunciador falando para mulher se arrumar 

e vestir uma saia curta. Nesta segunda estrofe, o enunciador fala para mulher beber para ficar 

―piradinha‖ e dançar. Nesse enunciado inicial, observamos que o enunciador chama a mulher 

que o namorado não dá valor e que ela merece algo melhor,  passando a expressar algumas 

sugestões de como dar o troco a essa falta de valorização. Observamos a coisificação da 

mulher, pois ela passa a ser realmente valorizada por colocar em prática algo como que uma 

receita que está descrita ao longo da letra. Entre outros elementos dessa receita, o enunciador 

propõe ―veste a saia curtinha‖ que está na forma imperativa e enfática. Esse tipo de saia curta 

é comum as mulheres vestirem ao irem aos shows da banda ―Aviões do Forró‖, como uma 

forma dela se valorizar pelo uso de tal roupa. Essa vestimenta, com as danças provocativas e 

sensuais, temos mais uma vez a referência ao discurso de diversão culminante no ato sexo 

sem compromisso e banalização da mulher, já que ela não passa de um objeto para tal ato. 

Retomando o discurso presente na letra da música já citada da banda É o tchan!, 

temos nas letras analisadas da banda ―Aviões do Forró‖ o uso de enunciados que criam uma 

ideologia de uma mulher ideal e moderna, aquela que é supostamente controla sua própria 

vida. É a mulher que vai para roda de amigos com roupas sensuais expondo seu corpo e 

rebola, ou dança de forma sensual sem nenhuma preocupação. 

Já com base nas características constitutivas do enunciado proposta por Foucault 

(2008) temos o referencial ou as condições que permitem o surgimento, a diferenciação e o 

desaparecimento do enunciado. Numa ambiente festeiro, cheio de jovens que tem como 

principal objetivo a diversão, temos as condições para o surgimento e o uso dos enunciados 

utilizados pela banda ―Aviões do Forró‖. Já que a letra induz a fazer festa, os shows da banda 

têm como proposta grandes festas onde o sujeito deve ir se entregar a folia sem 

comprometimento e nenhum tipo de responsabilidade por seus atos em tal evento, a letra com 
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duplo sentido tem o uso de enunciados que levam a pensar, e porque não dizer realizar, o ato 

sexual sem compromisso, já que as letras remetem a isso como a forma de se divertir e 

aproveitar a vida, do ponto de vista da ideologia aviãozeira. 

Ainda sobre o enunciado podemos observar que não existe a menor preocupação na 

letra das músicas da banda ―Aviões do Forró‖ com a formalidade da língua. O uso coloquial 

pode ser observado pelo uso de enunciados como ―chupa‖, ―rodinha‖, ―chupadinha‖ e 

―bicicleta‖, que são também palavras de uso cotidiano e coloquial de nosso dia a dia. 

Também, esses enunciados evocam o contexto social onde vivem o enunciador bem como 

seus co-enunciadores. Esses são exemplos que mostram a representação da fala coloquial 

nessas letras, onde a preocupação maior do enunciador não é comunicar, mas sim é de 

persuadir o seu co-enunciador a fazer o que ele coloca nas letras. 

Com base no exposto acima, deixando de lado a instância fundadora do enunciado, 

podemos notar que somente com tais enunciados que remetem a festas, danças sensuais e 

eróticas com duplo sentido, tenham sua materialidade nas letras das três músicas analisadas 

neste trabalho. A proposta de diversão por diversão, o sexo como forma de descontração sem 

nenhuma responsabilidade, faz com que esses enunciados venham a emergir nessas letras, 

pois, só assim se pôde induzir a mulher a festa e lhe fazer aceitar a ideologia de diversão, que 

na verdade, seria só uma forma de concretização do ato sexual e de satisfação por parte do 

homem que visa a mulher como um simples objeto de desejo. 

Na nossa análise das músicas do ―Aviões do Forró‖, percebemos que o enunciados 

dispostos na cadeia discursiva não se prestam a nem um tipo de moralismo ou puritanismo, há 

neles o desejo de mera transmissão de um discurso que ―cole‖ no sujeito, deixando nele as 

marcas da temporalidade e da positividade de sua época, ou seja, implantar em seu consciente 

uma noção bem arraigada de que a diversão é também algo que pode ser vivido e 

experimentado sem maiores pudores. 

A repetição intencional
6
 dos enunciados não buscam nenhum efeito estilístico ou 

gramatical, mas inspira-se nas práticas do cotidianos ao inserir neles elementos do discurso 

coloquial. De modo geral, a fruição e a contemplação nunca foram status das classes 

populares, visto que as músicas produzidas em épocas anteriores como a Bossa Nova e a 

Música Popular Brasileira, nunca foram populares, tinham essa tarjeta meramente por um erro 

histórico. O forró moderno não deixa de ser uma música popular que está para o gosto 

                                                           
6
 A intenção aqui não remete aos ideais enunciativos ou marxistas, mas simplesmente como uma prática que se 

cristaliza e se efetiva por meio do discurso. Não há ideia forjada de um convencimento imposto por padrões 

normativos. 
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popular, porque reflete, mesmo que de forma pejorativa, as vivências e práticas dessas 

camadas da sociedade que por muito tempo não tinham diversão. 

Ao se apresentar como acessível ao grande público, o forró moderno do ―Aviões do 

Forró‖ não é apenas letra e som, mas um conjunto de enunciados que carregam em sua 

formação e gênese os elementos que sugerem ao grande público a ideia de prazer e de estar 

em dia com o mundo do consumo e da diversão. Os elementos trazidos nas canções com forte 

apelo sexual e uso da mulher como fonte de desejo é uma estratégia discursiva que visa a 

aceitação tácita por aparte do sujeito de ser também incluído no mundo onde eles eram 

excluídos. 

Quando a música ―galera da rodinha‖ desenha o perfil da mulher desejada, não 

impõe apenas um gosto, ela movimenta um conjunto de enunciados que vem ao encontro do 

desejo da grande massa. A mulher retratada não é apenas um símbolo sexual, mas uma 

configuração discursiva no qual se cria uma nova identidade feminina, calcada em um 

contexto em que ser desejada e atrativa para o sexo é uma imposição do discurso em que os 

enunciados são justamente o casamento perfeito daquilo que se deseja com a aquilo eu se tem 

a venda. 

Além disso, há o fator de que as mulheres não se incomodam com esses enunciados 

que a retratam, na verdade se sentem como se eles falassem delas e retratassem a mesma do 

jeito que se deseja socialmente. Os ideais de família, honra e outros conceitos arcaicos não 

entram na enunciação, são inclusive tratados como atrasadas e símbolo do passado, um 

passado que não se justifica mais, pois a modernidade prega um discurso de liberdade e de 

livres escolhas.  

Tudo isso mostra que os enunciados das músicas do ―Aviões do Forró‖ mostram uma 

mulher renovada, que pode tanto trocar a roupa como o parceiro sexual, assim como escolhe 

as roupas no guarda-roupas, não há preocupação com a fidelidade, mas sim a com a 

felicidade, mesmo que momentânea, pois a ideia não é se prender a algo, mas se desprender 

ao ponto de se tornar individual, única de uma espécie, embora a moda e a indústria crie um 

padrão para a mulher que frequenta o forró e a mulher que se diverte nas festa de rock, por 

exemplo.  

Os enunciados das músicas mostram que essa mulher idealizada não é mais vítima 

fatal de um destino já traçado, mas dona de seu próprio ―nariz‖, pronta para realizar suas 

escolhas e fazer de sua vida aquilo que bem entender sem preocupação com padrões morais e 

éticos. Sua existência discursiva é permeada por um conjunto de enunciados que revelam uma 

mulher renovada por um discurso que é aceitável pela grande maioria, portanto uma mulher 



77 

 

que convive com as demais de sua formação e de outras formações discursiva e sem maiores 

conflitos com aquilo que se propõe como correto e aceitavelmente nas práticas da vida em 

sociedade. 

 

 

4.4 ―AVIÕES DO FORRÓ‖ E DOCILIZAÇÃO 

 

Segundo Foucault (1987, p. 162) ―É dócil um corpo que pode ser submetido, que 

pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado‖, ou seja, a partir de técnicas de 

docilização, o corpo passa a ser fabricado e moldado. Utilizando-se do exemplo de um 

camponês, o filosofo francês exemplifica a docilização do corpo por transformar esse corpo 

inadequado ao campo de batalha e corrigir e coagi-lo de forma calculada para ser fabricado o 

corpo de um soldado. Para esse fim, utiliza-se a coerção disciplinar. 

Passemos, pois, a analisar como essa categoria de analise tendo em vista as letras das 

músicas da banda ―Aviões do Forró‖ e ver como o discurso presente nestas é um lugar de 

fabricação de corpos dóceis, por meio das normas estabelecidas nessas letras e suas técnicas 

disciplinares que moldam o sujeito. A terceira e quarta estrofe da música Não é nada disso 

(bicicleta) diz: 

 
Olha que é dura e comprida quando entra até sai sangue 

É dura e comprida quando entra até sai sangue 

Não é nada disso que você está pensando 

Não é nada disso que você está pensando 

É da injeção que eu estou falando 

É da injeção que eu estou falando 

 

Olha que entra duro, sai mole e pingando 

Entra duro, sai mole e pingando 

Não é nada disso que você está pensando 

Não é nada disso que você está pensando 

É do macarrão que eu estou falando 

É do macarrão que eu estou falando 

 

Nessas estrofes, o enunciador que, por intermédio de um discurso ambíguo, passa a 

utilizar-se da coerção disciplinar, o qual o corpo, o objeto de poder, é submetido a um 

processo de docilização ou moldação para torná-lo útil e ser reajustado ao discurso utilizado 

pelo enunciador. No caso dessa música, o corpo visto como objeto de poder é o da mulher. 

Contudo, como objeto de desejo do homem, ele é considerado inútil se não eficiente e 

submisso ao discurso da letra. Esse corpo só seria útil se cumprir o desejo expresso na 

ambiguidade da letra. 
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Quando o primeiro verso da primeira estrofe acima fala sobre algo como sendo ―dura 

e comprida quando entra até sai sangue‖, o enunciador inicialmente de forma proposital não 

identifica a o que está se referindo, pois, o objetivo é remeter a genitália masculina. Contudo, 

ele fala e repete que não é nada disso, mas sim, está falando da injeção. Mesmo que, 

inicialmente, o seu co-enunciador não tenha pensado num discurso erótico, ao afirmar e 

repetir que ―Não é nada disso que você está pensando‖ faz com que se repense em que o 

enunciador está fazendo referência, sendo revelado o discurso ambíguo também se torne 

erótico. Assim, a mulher passa a ser atravessada por esse discurso que com a técnica de 

repetição sistemática de seus versos, passa a pensar em sexo. Se antes, possivelmente, esse 

não fosse um pensamento desta sendo classificada como inútil, por intermédio do 

atravessamento do discurso erótico, a mulher enquanto objeto de poder passa a ser reajustado 

e moldado para se tornar um corpo útil, ou seja, que satisfaça o desejo sexual do homem. 

Dessa forma, a letra da música é o mecanismo de disciplina para o corpo. É a meio utilizado 

pelo sujeito do discurso para coagir o corpo da mulher. 

Entretanto, essa disciplina não é um método que visa reprimir o sujeito, no caso a 

mulher. Podemos observar nos versos que o enunciador, ao longo de toda a letra da música, 

utiliza-se de um processo lento e contínuo, para criar e fazer aflorar um discurso e por 

intermédio deste uma ideologia de liberdade e banalização do ato sexual. Isso se dá pelo forte 

apelo sexual presente no texto, pois, escutar a música ou o ato de leitura da letra, faz com que 

o co-enunciador crie, voluntária ou involuntariamente, imagens de formas variadas do ato 

sexual postos no decorrer de toda a letra da música, como sentar em cima do homem ou o 

toque nas genitálias femininas ou o ato sexual ou o sexo oral, que estão descritos de forma 

ambígua ao longo de toda a letra da música. Agora vejamos duas estrofes da música Chupa 

que é de uva: 

 

- Me deixa maluca! 

Tira o mel da fruta. 

Me mata de amor! 

Me mata de amor! 

Me pega no colo; 

Me olha nos olhos; 

Me beija que é bom! 

Me beija que é bom! 

 

- Na sua boca eu viro fruta 

Chupa que é de uva! 

Chupa! Chupa! 

Chupa que é de uva! 

Na sua boca eu viro fruta. 

Chupa que é de uva! 
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Chupa! Chupa! 

Chupa que é de uva! 

Chupa! Chupa! 

Chupa que é de uva! 

 

Nessas estrofes, podemos notar um enunciador evocando um discurso ambíguo e 

coercitivo, cujo objetivo é submeter o corpo a um molde para torná-lo útil e ajustado a seu 

discurso através do uso repetitivo de palavras que disciplinam o corpo, no caso a mulher, para 

torná-la dócil e submisso aos desejos do homem. 

Quando o enunciador fala em ―tira o mel da fruta‖ e ―me mata de amor‖, ele não está 

fazendo referência explícita de um discurso erótico ou de ato do sexual. Porém, na segunda 

estrofe exposta, ele diz ―Na sua boca eu viro fruta/ Chupa que é de uva‖, temos um discurso 

ambíguo que faz com que o co-enunciador remeta a um discurso erótico. Esse discurso serve 

como uma forma de atrevassamento para a mulher, que pelo uso repetitivo desse discurso 

ambíguo e erótico, faça com que ela fixe na sua mente o quadro de cenas de sexo oral. Se 

antes essa mesma mulher poderia ser considerada como inútil, esse discurso a torna útil por 

molda-la a pensar e coagi-la assim a cometer o ato sexual. A letra é o mecanismo de 

disciplina do corpo da mulher, ou o meio utilizado pelo enunciador para a concretização do 

ato de sexo oral, docilizando assim a mulher. 

Porém, não podemos deixar que escape o fato de que essa disciplina, enquanto 

método de docilização do sujeito, não objetiva reprimir a mulher. Antes, podemos notar na 

letra da música Chupa que é de uva que o enunciador utiliza-se de um discurso que carrega 

uma ideologia de uma suposta satisfação do que é bom, ou ―me beija que é bom‖, construindo 

um saber e criando assim uma verdade do que seria amor e o bom para a mulher. Dessa 

forma, o enunciador seria o canal de satisfação de prazer para a mulher, para que com essa 

ideologia fixada em sua mente, ela se entregue a banalização sexual e a concretização do sexo 

oral proposto no decorrer de toda a letra da música. 

Ao longo de nossa pesquisa podemos perceber que uma das marcas da banda que 

recebe a marca de aviãozeiros é que costumam fazer locuções antes ou depois das músicas. A 

música Galera da rodinha tem essa marca da banda, pois, começa com a locução dos 

seguintes versos: 

 

Atenção mulherada! 

se seu namorado não ti dá o valor que você merece, 

chame sua amiga, vá pra sua casa, 

ligue o som do Avião bem alto na caixinha da Bose, 

ajeita a maquiagem, ajeita o cabelo, 

bota aquela saia, aquela saia! 
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E venha mostrar pra que veio, 

e vai pra lá que nós vamos ti valorizar no show do Aviões, 

vem comigo assim oh! 

 

Nessa parte introdutória da música podemos observar que o enunciador faz uma 

chamada a todas as mulheres. Porém, não qualquer mulher, mas sim, a mulher que merece 

algo melhor porque o namorado não dá lhe dá valor. Daí, o enunciador faz uma lista de 

sugestões do que essa mulher deve fazer para poder dar o troco a esse homem e como ser 

valorizada. Observamos nesse discurso a coisificação da mulher, pois ela passa a ser 

realmente valorizada por colocar em prática algo como que uma receita que descrita acima. 

Entre outros elementos descritos nesta receita, temos ―bota aquela saia‖ que é repetida de 

forma imperativa e enfática: ―Aquela Saia!‖. Não se trata de qualquer saia, mas uma saia 

comum as mulheres que costumam frequentar esse tipo de show, pois ele diz ―venha mostrar‖ 

e ―vai pra lá que nós vamos ti valorizar no show do ―Aviões do Forró‖‖, como sendo a real 

fórmula que a mulher pode e deve ser valorizada: roupa curta e ―mostrar pra que veio‖ ou se 

insinuar com as colegas por meio de danças provocativas e, de certa forma, eróticas para 

vários homens. 

A primeira estrofe da música tem a repetição dos versos, que é a ―forma chiclete‖ 

para que os ouvintes não se esqueçam da letra. As primeiras estrofes da letra da música 

dizem: 

 

A galera da rodinha 

Batendo palminha 

Te valorizando 

E você indo até o chão 

A galera da rodinha 

Batendo palminha 

Te valorizando 

E você indo até o chão 

 

Não chora 

Ele não merece 

Já já tu esquece 

Ele é quem vai ficar na pior 

Não chora 

Ele não é nada 

Simplesmente nada 

Você é uma linda e bem melhor 

 

Podemos observar nessas estrofes o discurso de valorização da mulher, pois, ela 

passa a ser valorizada por estar ―indo até o chão‖, ou seja, uma forma implícita de dizer que a 

mulher ideal, e que deve ser valorizada, será aquela que dança e requebra e se insinua para os 

homens, no plural com indicativo de que são vários homens pra quem essa mulher valorizada 
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e ideal deve se expuser. Na segunda estrofe exposta acima, temos um discurso de auto-

afirmação da mulher moderna que não pode chorar ou demonstrar que é frágil e nem aceitar 

ser submissa a um namorado que não a valoriza. 

Na análise descrita acima acerca de partes da letra da música Galera da rodinha tem 

como objetivo mostrar como o enunciador utiliza-se de um discurso motivador e de 

valorização da mulher para coagir e disciplinar a conduta dela, ou reajustar o corpo inútil por 

transforma-lo num corpo útil por intermédio da docilização da mulher. O discurso 

motivacional e de valorização da mulher tem como objetivo que essa mulher ―descer na 

balada‖ e ―ficar piradinha‖, como mostra as estrofes a seguir: 

 
Vai na frente do espelho 

E dar um grau no cabelo 

Passa uma maquiagem 

Veste a saia curtinha 

Simbora hoje a noite é nossa 

 

Bora descer na balada 

Fazer uma rodinha 

Tomar uma rodada 

E ficar piradinha 

E dançar que a noite é uma criança 

 

Podemos notar a coerção disciplinar exercida pelo discurso que visa persuadir e 

coagi a mulher a tomar uma atitude de ir para festa e cair na bagaceira, ou seja, deve deixar os 

valores conservadores de lado, além de não aceitar ser feita de boba pelo homem, nem se 

apaixonar, mas viver uma vida desregrada e sem compromissos, inclusive os amorosos. 

Assim, o enunciador terá um corpo útil, ou voltado para cumprir o papel de satisfazer o desejo 

sexual do homem. 

Assim, podemos observar que o discurso motivacional e de valorização da mulher, 

onde o enunciador repete de forma sistemática o que a mulher deve fazer e o que ela não deve 

aceitar, servem para reajustar e moldar os pensamentos e as ideologias dela. O discurso 

materializado na letra dessa música serve como um mecanismo de disciplina para o corpo da 

mulher, para moldar e torna-la útil para o enunciador. Porém, esse método disciplinar não 

reprime a mulher, antes, induz a mulher a uma construção de saberes e a um conceito de 

verdade que são criados a partir do discurso presente na letra da música. O discurso prepara e 

direciona a mulher, uma forma de disciplina do corpo. 

Contudo, a análise das três músicas propostas acima contém as mesmas técnicas de 

construção de um novo saber, onde a mulher deve deixar de lado a vida caseira e de submissa 

ao homem. Esse novo saber criado por esses discursos materializados na letra das músicas 
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constroem os saberes e verdades que passam a esquadrinhar o corpo, ou o comportamento da 

mulher por disciplinar o corpo numa rede de relações que regulam o seu comportamento, 

tornando-a uma mulher que cai na bagaceira, sem compromisso e responsabilidade, o que a 

induz e a torna propícia a satisfazer os desejos sexuais do homem, já que para ele, a mulher 

não passa de um objeto que deva ser consumido. Assim, a letra das músicas molda o 

comportamento da mulher, fazendo-a pensar em sexo e agir conforme dito, repetido, 

permitido e imposto, o que já foi exposto na análise do que está dito na letra das três músicas. 

Assim, temos a fabricação de corpos dóceis, por meio das normas estabelecidas nessas letras e 

suas técnicas disciplinares que moldam a mulher como um objeto. 

Nesse processo de moldação feito com a mulher por intermédio da letra das músicas 

em análise, podemos perceber o uso da técnica da repetição, que faz com que o progrida e 

torne-se útil com sua formação concluída. Nas três letras podemos observar a repetição dos 

versos feita de forma sistemática, o que acontece no decorrer das três letras, que visa de forma 

gradativa a docilização do corpo, pois, segundo Foucault (1987, p. 187) ―O exercício, 

transformado em elemento de uma tecnologia política do corpo e da duração, não culmina 

num mundo do além; mas tende para a uma sujeição que nunca terminou de se completar‖. 

Assim, o uso de versos e estrofes repetidas nas letras, junto com uma batida e ritmo da música 

sem variação ou repetido, não é de graça, pois cumpre o objetivo de gradativamente exercitar 

a mente da mulher e transformar e sujeitar a uma formação que a faz ter uma ideologia de 

liberdade sexual e do sexo banalizado, para a concretização do ato sexual e o cumprimento 

assim de seu objetivo, já que para o homem ela que é um objeto que tem esse único objetivo. 

Entretanto, o filósofo francês aborda modelo panótico como uma forma de 

fabricação de um corpo dócil. Ele descreve essa técnica como um modelo disciplinar que 

coloca cada indivíduo em seu lugar, observado, dividido e distribuído conforme suas 

capacidades, histórias e origem. No caso da banda ―Aviões do Forró‖, podemos perceber o 

adestramento da mulher por reprimir, corrigi e produzir o comportamento que se deseja que 

ela tenha. Veja novamente essa estrofe da música Galera da rodinha: 

 
Não chora 

Ele não é nada 

Simplesmente nada 

Você é uma linda e bem melhor 

 

Vai na frente do espelho 

E dar um grau no cabelo 

Passa uma maquiagem 

Veste a saia curtinha 

Simbora hoje a noite é nossa 
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Podemos notar que a letra da música trata da mulher casada ou com namorado o qual 

a não a valoriza. Reprimindo esse ideário de discurso de mulher séria e de família ou dona de 

casa, o enunciador passa a corrigir o seu comportamento por enquadra-la em outra função 

social: a mulher livre e moderna que gosta de beber, de farra e de sexo casual e sem 

compromisso. Porém, essa liberdade, que não é real, na verdade a mulher passa a ser coagida 

a ter a atitude desejada pelo enunciador, onde ela está sendo colocada num enquadramento 

desse modelo que passa a ser visto como o normal, o comportamento chamado pelo público 

da banda e frequentadores das suas festas como os aviãozeiros, onde as mulheres são 

conhecidas pelo seu comportamento de falta de compromisso, que gosta de farra, usaria de 

roupas curtas e sensuais, aceita o sexo casual e sem compromisso e pratica toda e qualquer 

forma de ato sexual sem objeção e nenhuma forma de compromisso. 

A liberdade é um discurso que prega a diversão e a diversão, nada mais. A mulher só 

será livre se usar ―aquela saia‖; ela ―abre bem as pernas e senta em cima dela‖ e ela ―Chupa 

que é de uva!/ Chupa! Chupa!‖. Assim, a mulher será livro, ou ela é transformada num corpo 

útil e dócil por concretizar os atos propostos por esses discursos ambíguos e eróticos que 

visão a obtenção do sexo fácil e sem compromisso, pois a mulher objeto cumpriu com o seu 

papel social que é o de satisfazer o desejo sexual do homem. 

Entretanto, quando acontece um desvio desse comportamento encaixado nesse 

discurso descrito acima, o filósofo francês fala sobre um olhar vigilante que executa a sanção 

normatizadora, ou seja, a técnica disciplinar que é como um aparelho de mecanismos penais 

para moldar e docilizar o corpo por meio penalizar os desvios de comportamento, criando um 

modelo adequado e ideal a ser seguido. Contudo, esse castigo não seria uma forma de castigo 

físico, mas, uma forma de referente de condutas que categoriza e os hierarquiza. 

Podemos ver a criação desse padrão ou modelo ideal pelos comportamentos adotados 

pelos indivíduos antes, durante e depois dos shows da banda ―Aviões do Forró‖. Primeiro, 

toda a nação aviãozeira deve passar a semana toda do show escutando os últimos sucessos da 

banda que são tocados nas rádios da cidade durante toda a semana. Segundo, você tem se 

vestir como um aviãozeiro: a roupa de marca, o boné, o copo, a bebida que Xandy fez 

referência, etc. No caso da mulher, ela deve estar com uma roupa curta e sensual, comprar o 

copo, a camisa e todos os adereços da ―Aviões do Forró‖ vendidos no local do show e não 

esquecer de ―Bora tomar uma rodada/ E ficar piradinha‖. Terceiro, a concretização do ato 

pós-festa, onde nestas condições descritas, o homem tem a consumação de seus desejos pelo 

ato sexual, sem compromisso. 
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Assim sendo, pelo discurso presente na letra das três músicas analisadas da banda 

―Aviões do Forró‖, podemos notar os mecanismos utilizados para a docilização da mulher, 

por corrigir, coagir, moldar e produzir o comportamento tido como ideal, onde a mulher passa 

a ser enquadrada por discursos que constroem saberes e verdades, onde na verdade elas 

passam a ser expostas a um ideário que aparenta ser liberdade, porém, é uma forma de 

disciplina que visa moldar seu comportamento por faze-la agir conforme o dito, permitido e 

imposto, por meio de discursos ambíguos e eróticos que a induzem a aceitar e cometer ato 

sexual, ou as outras várias formas de sexo como o oral, bem como a fazendo beber bebida 

alcoólica sem limite e cair na bagaceira sem nenhum compromisso, para satisfazer o desejo 

sexual do homem que a coloca como um simples objeto utilizado para a concretização do 

desejo dele. 
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5 CONCLUSÃO 

 

No decorrer de nossa pesquisa, buscamos estudar a mulher nas letras de três músicas 

da banda ―Aviões do Forró‖. Fizemos uma pesquisa nos estudos sobre cultura, cultura 

popular, a história do forró, o forró moderno e como a indústria cultural passou a influenciar a 

estes. Dessa forma, passamos a uma investigação baseada nas categorias de análise do 

filósofo francês desenvolvidas em suas obras (FOUCAULT 1979, 1987, 1996, 2004, 2008): o 

discurso, o enunciado e a docilização. 

Longe de termos como objetivo secar ou acabar com toda margem de significados 

para o discurso das letras das músicas de ―Aviões do Forró‖, objetivamos apontar afirmações 

acerca de possíveis sentidos encontrados nos discursos e em suas formações discursivas, sem 

ser de forma arbitrária e fechada. As análises feitas das letras são o resultado do estudo e da 

compreensão possíveis, embora reconheçamos a possibilidade de diferentes interpretações 

para as mesmas, proporcionadas pelo suporte de três categorias de análise (discurso, 

enunciado e docilização), que foram conceituadas e debatidas ao longo de nosso texto e das 

análises. 

Expostas as definições de cultura, da história do forró e da indústria cultural, 

podemos concluir como esta transformou e rearranjou o forró e em especial como aconteceu 

no caso da banda ―Aviões do Forró‖. Deixando de lado as raízes do forró tradicional, 

podemos observar como as letras de suas músicas não visam o indivíduo e seus interesses, 

mas sim o consumo e a lucratividade. Como uma forma de controle ou domínio, a banda tem 

uma condição de produção, distribuição e comercialização que são indicativos da influência 

da indústria cultural que a fez atingir altos níveis de vendagem e de lucro com a venda desse 

produto como sendo uma cultura popular. Assim, a indústria cultural moldou o forró da banda 

―Aviões do Forró‖ para um produto barato que visa à diversão do indivíduo. Não somente 

isso, mas a indústria gerou a degradação da cultura, fazendo com que o tradicional forró, que 

representava a cultura nordestina, fosse abandonado, banalizado e transformado numa 

mercadoria pronta para venda. 

Com base nos conceitos abordados acerca do discurso e de formação discursiva que 

utilizamos, entendemos que o discurso presente nas letras das músicas da banda ―Aviões do 

Forró‖, bem como as regularidades observadas nestas, que servem como controle 

determinante de uma Formação Discursiva. Também mostramos como a vontade de verdade 

ou o discurso verdadeiro manipula os outros discursos, induzem e pressionam os sujeitos 

discursivos. Além disso, vimos como a repetição limita o acaso discursivo e impele para a 
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retomada do mesmo discurso ambíguo e erótico nas três letras das músicas da banda ―Aviões 

do Forró‖ abordadas em nossas análises. 

Mostramos como essas letras de músicas são um discurso que remetem a relação 

sexual e vida livre e desregrada como sendo mais importantes. Também podemos observar 

como os padrões da mulher foram construídos e constituídos pelo discurso em que ela é mero 

objeto de prazer. Essa mulher liberta dos valores patriarcais está mais preocupada em viver 

sua vida e gozar de uma liberta antes nunca imaginada em décadas anteriores, atravessada 

pelos discursos da sensualidade, da promiscuidade, da liberdade de escolha de seus parceiros 

e por um padrão social aceitável e ao mesmo tempo em que se desfaz aquele da mulher como 

a dona do lar. 

Com base no exposto acerca do enunciado, vimos como os enunciados das letras das 

músicas de ―Aviões do Forró‖ criam e mostram uma mulher que troca de parceiro como de 

marido, sem preocupação com a fidelidade conjugal, mas tem o compromisso com a diversão 

o que inclui o sexo livre e sem compromisso. 

Já por meio da categoria docilização, podemos perceber como os discursos da letras 

das músicas são mecanismos utilizados para tornar a mulher dócil, por corrigir, coagir, moldar 

e produzir o comportamento do tido como a mulher ideal, ou a mulher que está enquadrada 

nos discursos eróticos que visam a satisfação sexual do homem. Dessa forma, mostramos 

como as letras constroem saberes e verdades que expõe a mulher a um ideário de suposta 

liberdade, onde o fim é a disciplina do corpo que faz com que a mulher aceite e concretize do 

ato sexual, ou outras formas como o sexo oral, bem como o consumo de bebida alcoólica sem 

limite e ―cair na bagaceira‖ sem nenhum compromisso, para satisfazer o desejo sexual do 

homem que a coloca como um simples objeto utilizado para a concretização do desejo dele. 

Em suma, chegamos à conclusão que a nossa pesquisa pode contribuir para os 

estudos da linguagem, em especial no caso da disciplina da Análise do Discurso de linha 

francesa e dos estudos foucaultianos que tem como objeto de pesquisa as letras de músicas 

como um grande leque de opções de análises dos seus muitos gêneros musicais que são 

compostos de discursos com variados fins e sentidos. Assim, finalizamos nosso trabalho 

asseverando os resultados obtidos e que os mesmos são passíveis de outras interpretações e 

sentidos numa nova fase de pesquisa. 
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ANEXO A - Não é Nada Disso (bicicleta) 

Aviões do Forró, Vol. 1, 2002 

 

Olha que abre as pernas e senta em cima dela 

Abre bem as pernas e senta em cima dela 

Não é nada disso que você está pensando 

Não é nada disso que você está pensando 

É da bicicleta que eu estou falando 

É da bicicleta que eu estou falando 

 

Olha que mete o dedo e da uma rodadinha 

Mete o dedo e dá uma mexidinha 

Não é nada disso que você está pensando 

Não é nada disso que você está pensando 

É do telefone que eu estou falando 

É do telefone que eu estou falando 

 

Olha que é dura e comprida quando entra até sai sangue 

É dura e comprida quando entra até sai sangue 

Não é nada disso que você está pensando 

Não é nada disso que você está pensando 

É da injeção que eu estou falando 

É da injeção que eu estou falando 

 

Olha que entra duro, sai mole e pingando 

Entra duro, sai mole e pingando 

Não é nada disso que você está pensando 

Não é nada disso que você está pensando 

É do macarrão que eu estou falando 

É do macarrão que eu estou falando 

 

E vai tirando a camisinha e da uma chupadinha 

Tira a camisinha e da uma chupadinha 

Não é nada disso que você está pensando 
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Não é nada disso que você está pensando 

É do picolé que eu estou falando 

É do picolé que eu estou falando 

 

Olha que é braço com braço, pança com pança 

Em cima do umbigo, faz uma lambaça 

Não é nada disso que você está pensando 

Não é nada disso que você está pensando 

É do violão que eu estou falando 

É do violão que eu estou falando 

 

Olha que abre as pernas e senta em cima dela 

Abre bem as pernas e senta em cima dela 

Não é nada disso que você está pensando 

Não é nada disso que você está pensando 

É da bicicleta que eu estou falando 

 

Olha que mete o dedo e da uma rodadinha 

Mete o dedo e dá uma mexidinha 

Não é nada disso que você está pensando 

Não é nada disso que você está pensando 

É do telefone que eu estou falando 

 

E vai tirando a camisinha e da uma chupadinha 

Tira a camisinha e da uma chupadinha 

Não é nada disso que você está pensando 

Não é nada disso que você está pensando 

É do picolé que eu estou falando 
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ANEXO B – Chupa que é de uva 

Aviões do Forró, Vol. 6, 2009 

 

- Vem meu cajuzinho! 

Te dou muito carinho. 

Me dá seu coração! 

Me dá seu coração! 

Vem meu moranguinho! 

Te pego de jeitinho. 

Te encho de tesão! 

Te encho de tesão! 

 

- Me deixa maluca! 

Tira o mel da fruta. 

Me mata de amor! 

Me mata de amor! 

Me pega no colo; 

Me olha nos olhos; 

Me beija que é bom! 

Me beija que é bom! 

 

- Na sua boca eu viro fruta. 

Chupa que é de uva! 

Chupa! Chupa! 

Chupa que é de uva! 

Na sua boca eu viro fruta. 

Chupa que é de uva! 

Chupa! Chupa! 

Chupa que é de uva! 

Chupa! Chupa! 

Chupa que é de uva! 

 

Vem meu cajuzinho! 

Te dou muito carinho. 
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Me dá seu coração! 

Me dá seu coração! 

Vem meu moranguinho! 

Te pego de jeitinho. 

Te encho de tesão! 

Te encho de tesão! 

 

- Me deixa maluca! 

Tira o mel da fruta. 

Me mata de amor! 

Me mata de amor! 

Me pega no colo; 

Me olha nos olhos; 

Me beija que é bom! 

Me beija que é bom! 

 

- Na sua boca eu viro fruta. 

Chupa que é de uva! 

Chupa! Chupa! 

Chupa que é de uva! 

Na sua boca eu viro fruta. 

Chupa que é de uva! 

Chupa! Chupa! 

Chupa que é de uva! 

Chupa! Chupa! 

Chupa que é de uva! 

 

- Me deixa maluca! 

Tira o mel da fruta. 

Me mata de amor! 

Me mata de amor! 

Me pega no colo; 

Me olha nos olhos; 

Me beija que é bom! 
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Me beija que é bom! 

 

- Na sua boca eu viro fruta 

Chupa que é de uva! 

Chupa! Chupa! 

Chupa que é de uva! 

Na sua boca eu viro fruta. 

Chupa que é de uva! 

Chupa! Chupa! 

Chupa que é de uva! 

Chupa! Chupa! 

Chupa que é de uva! 
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ANEXO C – Galera da rodinha 

Aviões do Forró, 2015 

 

A galera da rodinha 

Batendo palminha 

Te valorizando 

E você indo até o chão 

 

A galera da rodinha 

Batendo palminha 

Te valorizando 

E você indo até o chão 

 

Não chora 

Ele não merece 

Já já tu esquece 

Ele é quem vai ficar na pior 

 

Não chora 

Ele não é nada 

Simplesmente nada 

Você é uma linda e bem melhor 

 

Vai na frente do espelho 

E dar um grau no cabelo 

Passa uma maquiagem 

Veste a saia curtinha 

Simbora hoje a noite é nossa 

 

Bora descer na balada 

Fazer uma rodinha 

Tomar uma rodada 

E ficar piradinha 

E dançar que a noite é uma criança 


