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Nosso trabalho pretende analisar as canções Cartão de visita, Convoque seu Buda e Duas de 

cinco do álbum Convoque seu Buda (2014) e Bogotá pertencente ao álbum Nó na orelha (2013) 

do cantor Kleber Cavalcante Gomes, conhecido pelo nome artístico de Criolo. Para isso, 

valemo-nos dos conceitos da Análise do Discurso de linha francesa. Para embasar nossa 

pesquisa, utilizamos O contexto da obra literária (Maingueneau, 1995), na qual o autor trabalha 

com as noções de ethos e cenografia, as quais usamos para demonstrar que, nessas canções, o 

ethos discursivo pode ou não condizer com a cenografia e a cena genérica pressuposta para ele. 

A partir das escolhas de palavras que o cantor utiliza em suas canções, a forma com que ele 

consegue unir gírias de um grupo social, nesse caso da periferia, com conhecimentos 

considerados cultos, quebra a expectativa do interlocutor em relação ao ethos pressuposto para 

essa cena genérica, que seria o rap. Além desse autor, recorremos ao Dialogismos e construção 

do sentido (Bakhtin, 1992) para mostrar que as canções de Criolo dialogam com diversas 

culturas sem extrair nenhuma marca identitária delas. Também utilizamos Introdução à 

Linguística: vol.2 (Mussalim, 2000), no qual é abordado os diversos discursos por trás de um 

texto, nesse caso, os discursos por trás das canções. Nelas, o cantor demonstra de forma 

implícita ou explícita as bases que foram usadas para construir seus raps. Ele nos causou 

curiosidade por utilizar das mais variadas culturas, como a oriental usada por exemplo na 

música Convoque seu Buda, por fazer referência a poemas, como o de Carlos Drummond de 

Andrade na canção Duas de cinco, e conseguir utilizá-las em sua forma completa, porém as 

inserindo em um contexto de crítica social, normalmente voltada para a exposição das 

dificuldades enfrentadas por uma classe social menos abastada, que é comum a esse estilo 

musical. Com essas referências, o cantor chama a atenção de diversos grupos sociais e, assim, as 

críticas apresentadas nelas abrangem um nicho maior do que apenas o do rap. Utilizando esses 

recursos, percebemos que esse cantor ocupa um lugar paratópico dentro da paratopia- assunto 

abordado por (Maingueneau, 1995) - que ele já possui por ser artista, pois Criolo se destaca em 

seu meio principalmente por seu jeito de compor suas canções.  
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