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Ah! plangentes violões dormentes, mornos,  
Soluços ao luar, choros ao vento...  

Tristes perfis, os mais vagos contornos,  
Bocas murmurejantes de lamento.  

(...) 
Vozes veladas, veludosas vozes,  

Volúpias dos violões, vozes veladas,  
Vagam nos velhos vórtices velozes  

Dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas.  
 

Tudo nas cordas dos violões ecoa  
E vibra e se contorce no ar, convulso... 

 
Cruz e Souza (1897) 
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RESUMO 

 

Encontrar em outros a representação do Eu tem sido, muitas das vezes, a única 
saída para povo subalterno. Sem vez e nem voz nos espaços coletivos da 
sociedade, ele passa a ser discursivizado por outros que alcançam estrelato dentro 
de grupos hegemônicos. É partindo dessa visão que neste trabalho buscamos 
analisar como se dá a construção do Ethos Igor Kannário, a partir dos discursos 
musicais e políticos do cantor-vereador. Para tanto, servimo-nos da Análise do 
Discurso, no que se refere à Teoria Semiolinguística, a fim de levantar pressupostos 
teóricos capazes de concretizar os objetivos traçados. Assim, partimos de uma 
metodologia de pesquisa de natureza contrastiva-qualitativa do corpus, uma vez que 
se contrasta os discursos supracitados. Essa teoria, bem como sua metodologia, 
tem bases empíricas adotadas pela perspectiva teórica da AD de vertente franco-
brasileira, com Patrick Charaudeau e no Núcleo de Análise do Discurso-UFMG. 
Além disso, encontramos outros aportes teóricos que nos ajudaram a compreender 
o discurso, a identidade, das narrativas de vida e o Ethos discursivo. Entendendo 
que o sujeito se faz a partir da linguagem e nela constrói e colabora para a 
afirmação da identidade social e discursiva, tomamos o ato linguageiro como norte 
para a formação do Ethos discursivo do sujeito Igor Kannário. Como resultados, 
chegamos a um sujeito que, apesar de se moldar em contextos e situações 
comunicativas diferenciadas, mantém discursos coerentes – tanto no meio musical 
quanto no político – que, por si próprio, constrói seus Ethé, principalmente o de 
“Príncipe do Gueto”. 
 

Palavras-chave: Igor Kannário. Ethé. Discurso Musical. Discurso Político. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Finding in others the representation of the Self has often been the only way out for a 
subaltern people. This voiceless group in the collective spaces of society becomes 
discursive by others who achieve stardom within hegemonic society. From this 
viewpoint, we aim to analyze how the construction of the Ethos Igor Kannário takes 
place, from the musical and political discourses as cantor-alderman. To this end, we 
assume the Discourse Analysis, as far as the Semiolinguistic Theory is concerned, in 
order to raise theoretical assumptions capable of accomplishing the objectives 
outlined. Thus, we start from a methodological research of contrastive qualitative 
nature of the corpus, once we contrast the discourses mentioned above. This theory, 
as well as its methodology, has empirical bases adopted by the theoretical 
perspective of Franco-Brazilian Discourse Analysis, with Patrick Charaudeau and in 
the Nucleus of Discourse Analysis of the Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG). In addition, we found other theoretical contributions that helped us to 
understand discourse, identity, life narratives and discursive Ethos.Through 
understanding that the subject is made from the language and in it builds and 
collaborates for the affirmation of the social and discursive identity, we take the 
linguistic act to guide the discursive Ethos formation of the subject Igor Kannário. The 
results reached indicate a subject who, despite shaping himself in different contexts 
and communicative situations, maintains coherent discourses - both in the musical 
and political environments - that builds by himself his Ethé, especially the "Prince of 
the Ghetto".  
 
 
Keywords: Igor Kannário. Ethé. Musical Discourse. Political Discourse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONVENÇÕES PARA TRANSCRIÇÃO1 

 

CONVENÇÃO SIGNIFICADO EXEMPLO 

[[ 
Falas simultâneas: quando os 
falantes iniciam um turno ao 
mesmo tempo. 

A:  mas o que foi que houve” 
J:  meu irmão também fez uma dessas’ 

[ 
Sobreposição de vozes: 
quando não se dá desde o início, 
mas a partir de um certo ponto. 

E:      (+)acabar com a civilização  
       natural 
T:    mas não pode ser 

[      ] 

Sobreposições localizadas: 
quando a sobreposição ocorre em 
um determinado ponto e não forma 

novo turno. 

M:   é o seguinte’ eu queria era:: 
A:                   im 

(+) ou (2.9) 
Pausas: pausas e silêncios 
indicados em parênteses.  

A: por exemplo (+), EU particularmente 
acho que o seguro para (2.9) 

(     ) 

Dúvidas e suposições: (a) 
indica-los com a expressão 
(incompreensível) ou (b) escrever o 
que se supõe ter ouvido. 

A: tem pessoas problemáticas porque 
tiveram muito amor (é o caso de) ou 
(incompreensível) 

/ 

Truncamentos bruscos: 
quando um falante corta uma 
unidade, pode-se marcar o fato 
com uma barra.  

C:     é/ (+) agora tem uma possibilidade 
boa 

MAIÚSCULA 
Ênfase ou acento forte: quando 
uma sílaba ou palavra é 
pronunciada com ênfase. 

A:   EU não acredito 

:: 

Alongamento de vogal: quando 

ocorre alongamento de vogal. Os 
dois-pontos podem se repetir, a 
depender da duração. 

A: co ::::mo” (+) e::u 

((    )) 
Comentários do analista: para 

comentar algo que ocorre. 
((ri), ((fala baixinho)) 

- - - 
Silabação:  quando a palavra é 
pronunciada silabadamente. 

A: a-ma-nhã. Não passa de amanhã. 

”   ’ 
Entonação: aspas duplas -
interrogação. Aspas simples -
vírgula, ponto-e-vírgula. 

A: co ::::mo” (+) e::u” 

e e 
Repetições:  duplica-se a letra ou 

a sílaba 
A:  e e e ele” 

ah, eh, ih, oh... 

Pausa preenchida, 
hesitações, sinais de atenção: 
usa-se reproduções de sons cuja 
grafia é muito discutida. 

A: eh:: hum:: 

... 
/.../ 

Indicação de transcrição 
parcial ou de eliminação: só 
reticências indica que está sendo 
transcrita apenas uma parte. 
Reticências entre barras, que 
houve um corte na produção. 

A:  ... você ACREDITA” que Jo /.../ 
((barulho de som)) 

                                            
1 As convenções aqui adotadas seguem orientação do livro “Análise de conversação” (MARCUSCHI, 2003, pp 
09-13).  
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INTRODUÇÃO 

Pensar os louros que alguns trabalhos podem vir a nos trazer, pode retirar de 

nós a beleza encontrada pelo caminho. É sempre mais cômodo ao homem sonhar 

com a vitória a analisar e encorajar-se diante do percurso trilhado. Contudo, é com 

retalhos recortados que esse percurso vai sendo construído. Cada estudo, cada 

leitura, cada fragmento, fichamento, resenha, artigo. Cada cobrança toma de nós o 

fôlego final para a construção de um novo conhecimento ou o aprimoramento de 

tantos já existentes.  

Encarar o cenário acadêmico nem sempre é a escolha mais fácil a se fazer. 

É, talvez, a mais dolorosa de todas. A que requer de nós muito mais que o limite de 

nossa existência consiga delimitar. É aquele momento em que desfazemos sonhos, 

momentos, amizades, amores, desejos, vontades, e nos entregamos ao novo. Novo 

caminho. Novo aprendizado. Nova expectativa. Novos horizontes. E aqueles 

retalhos tão recortados começam a se misturar, a tomar corpo, a fazer forma e a 

tecer várias colchas de sabedoria. 

Essa metáfora talvez nem coubesse aqui, em um texto que não é de 

Literatura. Todavia, torna-se fundamental quando entendemos que este trabalho é 

também fruto de uma vida e que, desde sua existência, vem sido tecida por muitos 

retalhos coloridos, destoantes, complexos, frágeis, enrugados, ásperos e fortes. É 

nesse tecer que se vão construindo, além de saberes, sonhos. Sonhos meus, 

sonhos seus, sonhos nossos. Vidas minhas, vidas suas, vidas nossas. Ou quiçá, 

vidas ainda nem contadas, escondidas, abafadas, humilhadas, não narradas. Vidas 

até discursivizadas, mas não analisadas. Vidas pensadas, mas não compreendidas. 

Vidas vividas, mas não identificadas. 

É por essas “vozes veladas” que o cenário acadêmico tem, cada vez mais, 

aberto espaço para as mais diversas e diferenciadas discussões no campo do saber. 

Os estudos sobre as práticas sociais, e também as práticas discursivas, ganharam 

maior proporção e chegam aos cursos de graduação e pós-graduação fazendo 

ecoar as vozes daqueles que, há muito tempo, não falavam porque não lhes era 

permitido falar. Além dessas vozes, discursivizadas, o modus vivendi, as práticas 

sociais sustentaram o discurso de que não se pode mais conceber o conhecimento 

desassociado das realidades existentes. É pensando a partir desse viés que se 

construiu este trabalho.  
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Ecoar discursos subalternizados pelos grupos hegemonizados é abrir espaço 

para que essa outra parcela da sociedade, não hegemônica, possa discursivizar 

também sua vida. Dessa forma, apropriar-se do espaço subalterno, confrontando-o 

ao espaço político, de luta e representação, torna este trabalho uma necessidade 

emergente para esse contexto social em que vivemos. 

A escolha por Igor Kannário se deve justamente ao fato de vislumbrar nele a 

possibilidade de um estudo comparativo, analítico e representativo das relações 

entre a linguagem, os discursos e as práticas sociais. Cantor de pagode baiano, 

autodenominado representante da favela, Kannário chega à Câmara Municipal de 

Salvador (CMS) com votação expressiva. Nessa perspectiva, ao construir sua 

imagem na imagem da periferia, o cantor-vereador se vê como representante 

legítimo do povo e, por isso, torna-se sujeito para estudos e questões que tendem a 

analisar os discursos e os Ethé que são construídos. Para isso, optamos trabalhar 

com três letras (vistas aqui como discurso por seu contexto de produção) que 

fizeram sucesso dentro dos períodos ápices da carreira do Igor Kannário. Duas 

publicações nos anos de 2012-2013, quando deu início à carreira solo e fora eleito 

revelação do carnaval de Salvador – “Aba Reta” e “Na humildade pedindo respeito” 

–, e uma em 2017 – “Favela Popstar” -, ano em que assume na Câmara de 

Vereadores de Salvador (CMS). 

O que se pretende com essa pesquisa é analisar como se dá a construção da 

imagem de si (Ethos) Igor Kannário nos discursos de cantor e vereador. Este estudo 

se apresenta de suma importância por estudar e trazer as minorias-maioria para o 

espaço do saber, a fim de que novos olhares sejam lançados para aqueles que, há 

muito, já foram e são subalternizados por uma maioria-minoria. Por isso, é mais do 

que a hora de reconhecer as individualidades e potencialidade que todos os serem 

têm, independentemente de sua etnia, raça, credo, classe social, etc. Pretendemos, 

então, evidenciar as produções e práticas sociais subalternas ante a todo o discurso 

pré-conceitual que emana das relações sociais preconceituosas nos centros 

acadêmicos do saber. Assim, este trabalho pretende responder à seguinte questão 

de pesquisa: Como os atos linguageiros nos discursos de Igor Kannário se 

materializam e constroem imagens de si (Ethos)? 

A fim de que essa questão fosse respondida, traçamos alguns objetivos no 

intento de auxiliar a pesquisa. Assim, de forma geral, buscamos analisar como se dá 

a construção do Ethos Igor Kannário a partir dos discursos musicais e políticos do 
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cantor-vereador (uma vez que entendemos ser este um Ethos duplo – Igor Kannário 

cantor-vereador). Para isso, foi preciso observar como é construída a imagem do 

sujeito discursivo Igor Kannário – a partir dos Ethé discursivo de cantor e de 

vereador; examinar os discursos e as manifestações linguageiras presentes nos 

discursos escolhidos a fim de perceber como a (re)construção dos Ethé de Igor 

Kannário; e conhecer o sujeito subalterno2, seu Ethos, a partir das análises 

discursivas, além de perceber como esse sujeito é identificado nessas letras. 

A metodologia utilizada na pesquisa é de natureza contrastiva-qualitativa do 

corpus, uma vez que se contrasta os discursos supracitados. Essa teoria, bem como 

sua metodologia, tem bases empíricas adotadas pela perspectiva teórica da AD de 

vertente franco-brasileira, com Patrick Charaudeau (2006, 2016) e no Núcleo de 

Análise do Discurso-UFMG (MACHADO; MENDES, 2003). 

O trabalho com a Análise do Discurso e, mais especificamente, com a Teoria 

Semiolinguística de Patrick Charaudeau, tornou-se ferramenta importante e 

preponderante neste estudo por abranger e contemplar todos os aspectos teóricos 

pretendidos. Optando por ela, encontramos aporte teórico para compreender o 

discurso (CHARAUDEAU, 2006, 2016), a identidade (CHARAUDEAU, 2009) 

(MAZZARO, 2016), as narrativas de vida (MACHADO, 2009, 2012, 2015) e o Ethos 

discursivo (AMOSSY, 2016) (MAINGUENEUAU, 2008). Esse será o referencial 

teórico-metodológico, pois tem seu método e peculiaridade próprios que oferece o 

suporte teórico, competindo ao pesquisador nortear sua análise, dando-lhe as 

interpretações que lhe convém, visando à interlocução, ao diálogo com o sujeito-

leitor, na tentativa de evidenciar as armadilhas do discurso.  

Essa análise se torna preponderante, pois, conforme Charaudeau (2016, pp. 

07-08), 

 

A linguagem é uma atividade humana que se desdobra no teatro da 
vida social e cuja encenação resulta de vários componentes, cada 
um exigindo um “savoir-faire”, o que é chamado de competência. [...] 

                                            
2 Adotaremos aqui a noção de subalterno/subalternidade apresentado por Gayatri Chakravorty Spivak no livro 
“Pode o subalterno falar?’ (2010) em que se discute o agenciamento que esses sujeitos, subalternizados, tem 
em seu espaço de discurso. A partir de reflexões históricas, sociais, etc, a obra apresenta discussões que giram 
em torno das possibilidades de os subalternos “falarem” ou construírem sua própria autonomia no falar, 
pressupondo noções de resistência e ação política que se justificam a partir dos estudos pós-colonialistas e de 
outros estudos chamados subalternos. A opção por essa definição e pelo trabalho com a escritora se deu pela 
relevância de seus estudos no intuito de criticar a ideia vigente de sujeito coletivo hegemônico e monolítico, 
também objetivo deste trabalho; que visa dar voz a heterogeneidade dos grupos em uma sociedade que 
emana culturas e identidades múltiplas. 
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Isso nos obriga a levar em consideração a finalidade de cada 
situação e a identidade daqueles (locutores e interlocutores) que se 
acham implicados e efetuam trocas entre si. 
[...] 
...pois é fato que todo discurso é um testemunho das especificidades 
culturais de cada país. 
 

 

Embora alguns estudiosos questionem o uso fixo de uma teoria como aporte, 

ainda sim optamos por essa vertente por defender a sua completude dentro da 

proposta de trabalho aqui engendrada. É evidente que outros autores se tornaram 

importantes e complementares para a construção desse conhecimento, uma vez que 

comungam e complementam as ideias e pensamentos propostos aqui a partir da 

Teoria Semiolinguística, GREGOLIN (1995), MELLO (2003), BAKHTIN (1998), 

BERTAUX (1997), CARVALHO (2016), PASAVENTO (1995), GINZBURG (2001), 

SPIVAK (2010), além dos sites de órgãos do legislativos e jornalísticos que serviram 

como suporte para a narrativa de vida do sujeito em questão. 

A partir deles, entendemos nosso objeto de estudo como contemplativo da 

linha de pesquisa Linguagens e Práticas Sociais, dentro do Programa de Pós-

Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens, por compreendermos que 

 

 
O discurso não é apenas uma materialidade linguística, ele é um 
elemento social, de modo que a análise de qualquer discurso requer 
muito mais que a observação dos seus componentes textuais, táticos 
ou semânticos. Analisar um discurso demanda que se leve também 
em conta o universo de práticas sociais que o envolvem. 
(CARVALHO, 2016, pp. 21-22) 

 
 

Dessa forma, o presente trabalho está organizado em três seções que, 

dialogando, buscam contemplar os objetivos traçados inicialmente. Na primeira, 

trabalhamos com o sujeito Anderson Machado de Jesus, no intento conhecê-lo em 

suas narrativas de vida, a fim de observar como é construída a imagem do sujeito 

discursivo Igor Kannário - seus Ethé de cantor e de vereador– e como as estratégias 

discursivas e linguageiras utilizadas contribuem para a construção dos imaginários e 

para a formação identitária. Recolhemos narrativas de vida, relato de vida (récit de 

vie), (metodologia de pesquisa originalmente utilizada pelas Ciências Sociais, 

abraçada hoje pela AD, a partir dos estudos de Machado - 2009, 2011, 2012, 2013, 



17 

 

2014, 2015), que visa analisar pessoas que vivem sob mesmas condições e 

universos e, por consequência, acabam desempenhando papéis comuns, 

compartilhados. Além disso, construímos alguns entrelaçamentos ao iniciarmos as 

análises de alguns de seus discursos. 

Na segunda seção, apresentamos a Análise do Discurso e seus 

desdobramentos na Teoria Semiolinguística a fim de entender como essa atividade 

se associa ao fazer humano e, consequentemente, como o ser humano se apropria 

dela para se constituir. Assim, busca fazer com que cada vez mais as ações 

linguageiras fomentem a necessidade de estudos para além do sistema, além do 

código, além da palavra. Junto a ela, apresentamos conceitos de contrato de 

comunicação e os atrelamos ao discurso musical e ao político, elementos 

constituintes do nosso objeto. 

Na terceira e última seção, dedicada à elucidação do corpus escolhido, 

analisaremos o discurso musical, a partir das três letras selecionadas, e o discurso 

político a fim de entender como são construídos os Ethé de Igor Kannário, 

principalmente o de “Príncipe do Gueto”, que confere ao sujeito discursivo tamanha 

popularidade e representação. É importante salientar que optamos por trabalhar 

apenas com a materialidade discursiva do corpus (as letras das músicas e a 

tradução do discurso político – mesmo que esta ainda apresente elementos 

performativos por exigência da convenção de tradução), por acreditarmos não 

termos tempo hábil para dar conta de outras questões mais complexas, como as 

performances corporais e vocais. Nessa seção, utilizamos as bases teóricas da 

Teoria Semiolinguística para justificar os atos linguageiros e discursivos escolhidos 

pelo sujeito como recurso para popularização do seu discurso. Por fim, 

apresentamos as considerações finais, que analisam os objetivos pretendidos, 

verificando a aplicabilidade deles, e nas quais elencamos os resultados obtidos 

durante as análises. Acreditamos, ainda, que todo trabalho se apresenta em um 

constante fazer e refazer, abrindo portas para novas leituras e pesquisas para esse 

campo do saber. 

Assim, finalizamos mais uma etapa acadêmica cientes de que um longo 

caminho foi trilhado, mas que há muito mais a ser trilhado. Recortamos aqui apenas 

alguns novos retalhos para uma infinita colcha que é o conhecimento. Juntamos aqui 

mais algumas cores, cheiros e texturas de vários tecidos que, tecidos, entrelaçaram 

os caminhos discursivos às nossas práticas sociais tão veladas. 
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1 “NASCEU O PRÍNCIPE DO GUETO3”: DO ANDERSON AO IGOR KANNÁRIO 

Nascer para a vida significa muito mais que nascer para a fama. Embora esse 

não seja o pensamento da maioria dos sujeitos inseridos no universo midiático, a 

existência humana vai muito além do que as telinhas conseguem transmitir. Ser, 

demanda mais histórias e experiências que dificilmente serão apagadas com o 

ofuscar da fama. São nessas histórias e experiências, narradas pelos próprios 

sujeitos ou por outrem, que o sujeito humano vai se construindo, se moldando, se 

imaginando, se representando, se identificando. É narrando sua vida que os 

imaginários, as representações e as identidades vão sendo construídas. O processo 

de se ver, se ver no outro, pelo outro e para o outro, faz-nos optar pela narrativa de 

vida por acreditar que, muito mais que uma biografia/autobiografia, há 

entrelaçamentos de histórias e memórias discursivizadas como forma de persuadir 

alguém, intencionalmente ou não, visado ou não, a partir dos atos linguageiros nos 

quais são concretizados. 

É por isso que esta seção visa conhecer o sujeito do estudo, em suas 

narrativas de vida, a fim de observar como é construída a imagem do sujeito 

discursivo Igor Kannário - cantor e vereador – e como as estratégias discursivas e 

linguageiras utilizadas contribuem para a formação desses Ethé. 

Partimos desse pressuposto por acreditar que as narrativas de vida são 

estratégias argumentativas construídas, pensadas ou eventuais, que têm o “objetivo 

de contar a vida de um ser que existe ou existiu [...] a fim de dar credibilidade a seus 

ditos e de conquistar maior público” (CARVALHO, 2016, p. 27). Nessa perspectiva, e 

entendendo o nosso sujeito como grande articulador discursivo, que arrasta 

multidões por onde passa, conquistando cada vez mais um número maior de público 

– diga-se de passagem, jovem – é que se faz necessário entender quem é Igor 

Kannário e como suas narrativas corroboram para a construção de uma imagem de 

si. 

É valido salientar que, aos olhos da AD na Teoria Semiolinguística, a opção 

pelo termo narrativa de vida se dá justamente pela amplitude analítica que este 

possibilita. Além dos dados biográfico/autobiográficos, as narrativas oportunizam-

nos “levar em conta as práticas” e “...o fato de contar algo enquanto representação 

do mundo, do outro, das interações desse sujeito com o mundo e da relação que ele 

                                            
3 Trecho da música “Filho do Gueto”, Igor Kannário. 
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mantém com sua narrativa” (MACHADO, 2016, p.128). É, sobretudo, na 

possibilidade de olhar para o sujeito em seu “eu” que, em construção, se faz, se 

mistura, se distingue, se assemelha e, principalmente, se refaz a partir do contato 

com o outro em seus atos linguageiros e contextos discursivos. 

Analisar o sujeito discursivo a partir dessa construção narrativa torna-se 

passo fundamental para entender e pensar essa análise uma vez que, sabendo ser 

o sujeito do discurso ator de seus atos e não dono deles, possibilita penetrar pelos 

enunciados a fim de compreender quais relações discursivas estão imbricadas nos 

relatos proferidos e que corroboram para a formação identitária. 

Assim sendo, organizamos as seções seguintes de modo a garantir 

informação sobre o nosso sujeito em estudo – suas relações pessoais e 

profissionais; entender as narrativas de vida como processo de formação do Ethos e 

das imagens de si construídas; e, por fim, analisar como essas narrativas 

corroboram para a formação da identidade coletiva a partir dos imaginários e 

representações sociais de coletividade. 

1.1 IGOR KANNÁRIO PARA ALÉM DO PRÍNCIPE DO GUETO 

Nome. Nome de batismo. Nome de certidão. Nome artístico. Pseudônimo. 

Talvez esses signos não fizessem tanto sentido em nossa realidade quanto fazem 

para os artistas e representantes políticos. Estes apropriam-se de pseudônimos para 

construírem uma carreira em que nomes sejam representativos de atrativos para, 

assim, conquistarem o público desejado. Contudo, é interessante nos questionar por 

que ter um nome artístico ao invés de preservar seu nome de certidão quando os 

altos da fama chegam? Seria essa uma forma de construir imagens de si, visando 

conquistar determinado público, ou apenas necessidade midiática de “combinação”/ 

“atração” de signos? O nome de batismo, como muitos dizem, não seria já a 

identidade do sujeito frente a sua participação na sociedade?  

Embora esses sejam os questionamentos que mais nos intrigam quando 

vamos ao encontro das biografias dos artistas, são mais que verdades construídas e 

alimentadas pelas assessorias que, muitas das vezes, nos distanciam das pessoas 

as quais tomamos como ídolos, desconstruindo assim sua identidade primeira. Com 
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o Igor Kannário4, como é conhecido no universo musical e político, isso não foi 

diferente. Vários são os fãs que não conseguem fazer referência ao cantor quando é 

chamado pelo nome de registro, Anderson Machado de Jesus (29/11/1984). 

Nascido na periferia de Salvador-Bahia, bairro da Liberdade, Kannário, ao 

relatar sobre sua vida em uma curta entrevista ao jornal Correio da Rede Bahia5, 

evidencia a condição de pobreza, miséria, violência e preconceito a que fora 

submetido ainda quando criança. “Vivi a vida toda naquela área. E já fui muito 

discriminado e humilhado por isso, pela desigualdade social, racial... Só por morar 

na periferia, todo mundo já te olha torto”. Para ele, ser subalterno já se torna 

condicionante para a discriminação e preconceito por partes dos outros que não 

residem naquele espaço. Foi por isso que ele decidiu “vestir a bandeira” do seu povo 

e, a partir da arte, representá-los.  

Defendendo essa bandeira do povo subalterno, Igor iniciou sua carreira 

musical ainda jovem. Aos sete anos, Kannário apresentou seus primeiros passos 

para o universo da música e começou a participar de uma banda local chamada 

Produsamba. Conta-se que em determinado show, pela ausência do cantor, foi 

convidado a assumir os vocais e, desde então, não os largou mais. Após a 

Produsamba, ele ainda atuou nas bandas Coisa do Samba, Patrulha do Samba e 

Swing do P antes de chegar à fama propriamente dita6. 

Foi só em 2009, quando resolveu criar a banda A Bronkka, em parceria com 

amigos, que o cantor começou a receber visibilidade dentro do cenário musical. O 

nome sugestivo da banda, A Bronkka, fazia referência justamente à ideia que ele 

queria passar: um protesto que desse voz ao povo subalterno e pudesse, dali, 

“meter bronca” sem omissão ou vergonha.  

Apesar de um início bastante difícil, vítima de preconceitos, pois destoava do 

padrão dos outros cantores de pagode consagrados – Leo Santana (antigo 

Parangolé), Márcio Victor (Psirico), André Ramon (LevaNoiz), etc. – no que se refere 

                                            
4 Não há relatos publicados sobre a escolha pelo nome artístico Igor Kannário. Em todos os sites pesquisados, 
há apenas fatos da vida do cantor, sem disponibilização de alguma biografia que explique inquietudes em 
relação a sua vida (pública e privada). 
5 MELLO, Camila. Conheça a história de Igor Kanário, cantor do grupo baiano A Bronkka, em 31/07/2011. 
Disponível em https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/conheca-a-historia-de-igor-kanario-cantor-do-
grupo-baiano-a-bronkka/ acesso em 16/05/2018 às 11:29h. 
6 Como já explicado anteriormente, não há biografia/autobiografia completa publicada pelo sujeito; logo, os 
dados encontrados foram colhidos em sites e entrevistas divulgadas sobre o cantor/vereador. Disponível em 
http://faclubkanarioforever.blogspot.com.br/2011/09/conheca-historia-de-igor-kanario.html acesso em 
14/05/2018 às 11:45 
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tanto a aspectos físicos (bem magro) quanto a musicais (timbre7 rouco), Igor 

Kannário começou a ter um alcance de público muito grande. As suas primeiras 

composições conquistaram o público subalterno, porque os rememoravam 

acontecimentos e pessoas supostamente influentes na região a que pertenciam. 

Com “Banho de Lua”, “Tome Dalila”, “Conspirador” e “Cyclone”, essa leitura popular 

se tornou ainda mais evidente. Esta última, por exemplo, foi interpretada por muitos 

como referência à primeira dama do tráfico, na Liberdade – onde residia o cantor, 

Kelly Cyclone, que fora assassinada dias antes do lançamento da canção e que era 

muito fã do trabalho do artista8. 

Essas aproximações fizeram com que Kannário conseguisse chegar ao 

mercado do axé baiano e adentrasse em uma de suas maiores festas, o carnaval. 

Em 2012, chega ao auge e aparece como grupo revelação do carnaval de Salvador. 

Mesmo sendo conclamado ao estourar com a banda, Kannário resolveu seguir 

carreira solo e se lançou nesse universo em 20139. Essa visibilidade da carreira solo 

trouxe ainda mais especulações e investigações sobre a vida do artista a fim de 

conhecer de fato quem era esse sujeito que alcançava tanto público e movimentava 

tanto o universo musical. 

A partir disso, várias contradições começaram a coexistir na história do cantor 

Igor Kannário. Embora ele defenda a ideia que tudo o que falam a seu respeito seja 

conspiração, perseguição, há muitos relatos, entrevistas, depoimentos, denúncias e 

prisões que denunciam sua conduta. O interessante nesse processo todo é que o 

Kannário não tem, ou não disponibiliza, uma biografia completa de sua vida para 

justificar todas as acusações e perseguições. Tudo o que se sabe parte de relatos 

colhidos em entrevistas ou dizeres do próprio cantor em programas, shows, etc. 

Segundo o cantor (apud BELO, 2015),  

 

“Todo mundo pensa que sou um personagem, mas sou eu mesmo. 
Sou um cara simples, com caráter e personalidade muito forte. Eu 
acho que um dos meus maiores defeitos é a minha personalidade 
que é muito forte. Sou otimista, tive tudo para desistir, mas nunca 

                                            
7 Timbre é a característica peculiar de cada som/voz. É a identidade vocal do sujeito. Disponível em: 
http://www.descomplicandoamusica.com/timbre/ acesso em 10/09/2018 às 10:45. 
8 Disponível em http://faclubkanarioforever.blogspot.com.br/2011/09/conheca-historia-de-igor-kanario.html 
acesso em 14/05/2018 às 11:45h. 
9 Disponível em https://www.ibahia.com/detalhe/noticia/igor-kannario-se-lanca-em-carreira-solo-com-casa-
cheia-veja-video/ acesso em 11/06/2018 às 09:53h. 
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deixei nada me abalar, mas eu ainda não me considero sendo um 
homem perfeito", disse o cantor. 
 

 

Todavia, seus discursos se entrelaçam com sua vivência. Há um sujeito 

representativo dos subalternos baianos que luta por um espaço, por melhores 

condições, contra o tráfico, contra a violência, mas que, por várias vezes, foi preso 

por uso de drogas, comportamentos inadequados e desrespeito ao trabalho da 

polícia militar e dos próprios colegas vereadores. Segundo notícias veiculadas no 

site do G1 – Sergipe e Bahia10 -, em 06/08/2012, o cantor foi preso portando 

maconha (fato registrado na 2ª delegacia, no bairro da Lapinha em Salvador, pela 

37ª Companhia Independente da Polícia Militar – CIPM) e processado por praticar 

vandalismo, como o registrado na Delegacia Plantonista de Aracaju, ao se envolver 

em confusão em um hotel da capital sergipana. 

Embora esses relatos tenham viralizado, Kannário sempre se apresentou 

como refém da mídia e vítima constante de um preconceito instaurado e que, por 

consequência disso, criam especulações a seu respeito. " ‘A galera fica procurando 

coisa onde não tem. Eu seria hipócrita se colocasse minha música na tela se eu 

fosse a favor da violência. A minha intenção não é essa. Não é bom quando as 

pessoas criam especulações’, conta Kannário” (BELO, 2015, on-line). 

Buscando sempre essa aproximação com o público ao qual representa, o 

cantor procurou investir mais em sua carreia solo, arrastando cada vez mais 

multidões e tornando-se figura importante no cenário do pagode baiano. Em 2016, 

após dois anos banido do carnaval de Salvador por consequência de suas más 

condutas, volta a puxar blocos alternativos para a pipoca11. Segundo o Secretário de 

Cultura da Bahia na data, Jorge Portugal, “Ele tem uma pegada de protesto social e 

atitude rocker, dedo em riste. Minha geração teve como voz Geraldo Vandré com 

‘vamos embora que esperar não é saber’. A de hoje tem Kannário com ‘tudo nosso, 

nada deles’” (FRANÇA, 2016, on-line). 

                                            
10 Disponíveis em: http://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2012/08/integrante-de-banda-de-pagode-da-ba-
agride-funcionario-de-hotel-em-se.html acesso em 11/06/2018 às 10:56h; e disponível em: 
http://g1.globo.com/bahia/musica/noticia/2015/01/cantor-igor-kannario-e-preso-ao-ser-flagrado-com-
maconha-diz-policia.html acesso em 15/05/2018 às 11:35h. 
11 Termo utilizado para denominar o folião que não tem acesso aos blocos particulares que se configuram pela 
seleção a partir do uso de abadás. Segundo dicionário informal: Lugar onde se brinca o carnaval de rua atrás da 
banda, fora da área reservada aos abadás. Disponível em: https://www.dicionarioinformal.com.br/pipoca/ 
acesso em 11/06/2018 às 11:16h. 
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Assim, tentando reconstruir sua imagem, o cantor, que recebeu o nome 

artístico como sugestão de outro pagodeiro, o Belo, continuou a propagar em suas 

canções a representatividade do povo subalternizado12. Conforme Machado (2016, 

p. 125), “... aqueles que têm um mesmo modus vivendi, podem ser levados a ter – 

de maneira geralmente intuitiva – comportamentos mais ou menos equivalente”; o 

que acarretaria sob a figura do Igor uma responsabilidade ainda maior diante do 

público a quem ele diz representar. Dessa forma, com “Tudo nosso, nada deles”, 

hino aclamado em seu retorno ao carnaval, apropria-se de um bordão utilizado pelas 

facções em suas disputas, a fim de evidenciar o espaço conquistado. Nessa mesma 

canção, refere-se a si mesmo como “barril dobrado” – gíria local para “problemático” 

– de modo a promover uma imagem do bem; daquela pessoa que, renovada, 

reconhecendo seus erros passados, chega ali para promover o bem e a paz. 

Imagem não construída antes da fama, mas depois dela.  

Sabendo de sua visibilidade, Kannário, nesse mesmo retorno aos trios, tentou 

promover a cultura da paz, sendo o “barril do bem” ao pedir que todos 

disseminassem amor. “Vocês já tiveram seus ídolos. Ninguém é perfeito, prometo 

ser um ser humano melhor” (apud FRANÇA, 2016, on-line). Assim, reconstruindo 

seu espaço na mídia baiana, Igor recebe apoio de outras lideranças do meio musical 

que, defendendo a popularidade na música, viam nele a expressão daquilo que 

faltava à massa da Bahia.  

 

— Fiquei feliz ao saber que Kannário finalmente teve autorização 
para sair no carnaval — diz Caetano Veloso ao GLOBO. — Gosto da 
história da música do carnaval de rua de Salvador, antes e depois de 
ela ganhar o nome de axé. O pagodão é a expressão mais recente 
dessa história e Kannário a maior novidade dentro dela. (apud 
FRANÇA, 2016, on-line). 

 
 

Dessa forma, sendo essa “maior novidade”, Igor começa a ser também 

cogitado pelo cenário político. A linguagem e o discurso emanados a partir de suas 

canções passaram a justificar a necessidade de um representante legítimo do povo. 

Aquela pessoa que, subalternizada, conseguiria ali “dar voz” ao povo humilhado, 

defendendo sua bandeira e mostrando que, mesmo tendo nascidos em uma região 

                                            
12 Ver nota 3, página 20. 
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subalterna, as pessoas que ali moram têm a vontade de crescer e transformar sua 

vida. Assim,  

 
 
A linguagem é vista como veículo social de comunicação e o homem 
como um ser social criado e condicionado pela sociedade e pela 
cultura do lugar onde este vive. Como sujeito-falante, ele “repete” a 
voz social, mas o lado psicossocial-situacional lhe dá garantia 
também de uma individualidade. (MAZZARO, 2016, p. 50) 

 
 

E, a partir dessa “repetição da voz social”, Igor Kannário filia-se ao Partido 

Humanista da Solidariedade – PHS, partido que defende a pessoa humana e sua 

dignidade na busca do bem comum13, e lança-se como candidato à Câmara de 

Vereadores de Salvador, ainda em 2016 (ano de seu retorno ao carnaval), para a 

18ª legislatura (2017-2020). Foi eleito para o referido mandato com 11.492 votos, 

sendo considerado um dos mais bem votados vereadores nessa candidatura. 

Segundo site da Câmara Municipal de Salvador (CMS)14, o agora vereador acredita 

ter sido escolhido, com tamanha representatividade, “por conhecer de perto a 

realidade da favela”. 

Embora seu comportamento como cantor provoque inquietações, a realidade 

apresentada pela CMS frente ao desempenho do vereador tem se mostrado 

bastante consistente. Com pleito iniciado em 2017, contados na publicação deste 

trabalho 23 meses de mandato, Igor é um dos vereadores mais frequentes dentro 

das sessões ordinárias realizadas semanalmente, de segunda a quarta. Até o mês 

de Agosto/18, frequência disponibilizada no site da Câmara, das 144 reuniões 

registradas, ele esteve presente em 126. Das 18 reuniões às quais não esteve 

presente, em 6 ele não apresentou justificativa e em 12 se justificou pelo motivo da 

Licença II que, segundo legislação da própria Câmara, diz: 

 

Art. 17. O Vereador poderá licenciar-se: 
I – [...]  
II - para tratamento de saúde, mediante atestado médico; nos 
pedidos de licença para período igual ou superior a 30 (trinta) dias, o 
atestado deverá ser fornecido por médico, no formulário aprovado 
pelo CREMEB – Conselho Regional de Medicina;15  
 

                                            
13 Doutrina do PHS disponível em http://phs.org.br/institucional/doutrina-partidaria/ 
14 Disponível em: www.cms.ba.gov.br/vereadores_site.aspx?id=93 acesso em 15/05/2018 às 14:27h. 
15 Disponível em http://www.cms.ba.gov.br/frequencia.aspx acesso em 15/05/18 às 14:27 
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Além disso, é considerado também um dos mais ativos na indicação de 

projetos. Com 21 Projetos de Lei e 27 Projetos de Indicação16, aumenta cada vez 

mais sua aceitação frente ao povo que representa; garantindo-lhe agora nova 

candidatura a Deputado Federal, no pleito de 2018, para o qual foi eleito. Os 

projetos apresentados buscam corrigir problemas como saneamento básico, saúde 

pública, infraestrutura, lazer e educação. Dessa forma, o vereador busca recuperar 

sua boa imagem mesmo tendo sido protagonista de novos escândalos em sua 

carreira musical que, dessa vez, levou-o a ofender seus parceiros de legislação 

ainda no início de sua legislatura (2017).  

Após agredir verbalmente uma policial militar (PFem) durante uma micareta, 

espalhando seu discurso de poder ao dizer que enquanto vereador ele era maior 

autoridade que ela, policial, Igor Kannário ainda foi a público dizer que a Câmara 

Municipal de Salvador era sim um “crime organizado” (SANTANA, 2017). Segundo o 

cantor-vereador, enquanto se buscava criminosos na favela, ali estavam os maiores 

chefes do crime. Essas acusações proferidas por ele acabaram trazendo-o 

novamente aos centros de discussão de boa conduta e representatividade, tendo, 

por vezes, questionada sua candidatura e o possível desligamento do partido. 

É partindo, então, desse paralelo construído e projetado enquanto vida em 

discurso do sujeito Igor Kannário que se há de pensar que “é somente no e pelo 

discurso que toda e qualquer narrativa se constrói. E é somente através da atividade 

narrativa que a vida é transformada em história e aparece” (OROFIAMMA apud 

CARVALHO, 2016, p. 27). Contudo, pensar uma narrativa de vida construída a partir 

de discursos tão contraditórios, torna-se tarefa bastante complexa, uma vez que 

várias histórias aparecem, modificam-se e se transformam no intento de manter o 

Kannário como “Príncipe do Gueto”. 

É importante, então, que, para isso, entendamos a importância dessas 

narrativas de vida para a formação desse sujeito múltiplo e, consequentemente, 

como esses imaginários (também múltiplos) foram sendo construídos no e a partir do 

público alvo para justificar a sua inconstância enquanto ser. Quem de fato é esse 

Igor Kannário, “Príncipe do Gueto”, cantor da massa, vereador do povo? Quantas 

identidades há nesse sujeito múltiplo? Qual a intenção de construir imagens de si 

frente a notícias e relatos temerosos de suas atitudes?  

                                            
16 Fonte dos dados coletadas no site da Câmara Municipal, mas somada e catalogada pela pesquisadora. 
Disponível em http://www.cms.ba.gov.br/frequencia.aspx acesso em 15/05/18 às 14:27 
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São essas e outras questões que fomentam a existência deste trabalho a fim 

de analisar, discursivamente, os caminhos tomados pelo discurso do cantor-

vereador e que, em si mesmos, apresentam-se contrastivos. Parte daí a concepção 

de que 

 

É por meio do discurso que homens e mulheres organizam uma 
lógica social, na qual existem diferentes posições, relações de poder, 
hierarquias. É também discursivamente que eles criam e mantêm 
vínculos afetivos, familiares, sociais e compartilham modos de ser, 
pensar e agir à medida que geram (individualmente e em conjunto) 
os imaginários sociais sob os quais convivem. Ou ainda, é 
discursivamente que os sujeitos estabelecem diferentes modos de 
ser e imaginários discordantes, o que gera conflitos pessoais, 
diplomáticos, religiosos, entre outros tantos de diferentes tipos. 
(CARVALHO, 2016, p. 29) 

 
 

Portanto, torna-se fundamental concebermos essas narrativas de vida, 

atrelando-as aos imaginários e representações construídas, para termos uma 

análise sustentada nos atos linguageiros desenvolvidos pelo sujeito da pesquisa que 

justifiquem seus discursos de poder. Entendendo sua vida, sua trajetória, o espaço 

de onde se fala e ao qual se diz representar, passaremos a pensar numa identidade 

social que não se distancie da individual, uma vez que é a partir desta que a imagem 

de si é primeiramente discursivizada. 

1.2 DOS IMAGINÁRIOS ÀS REPRESENTAÇÕES: A NARRATIVA DE VIDA 

ENQUANTO FONTE DE CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE E DE ETHÉ. 

Tanto a identidade quanto a construção do Ethos de qualquer sujeito 

perpassam várias relações construídas a partir das e nas narrativas de vida, dos 

imaginários, das representações sociais e, sobretudo, da apropriação socio-

histórica-cultural e territorial nas quais o indivíduo está inserido. É por isso que se 

torna fundamental entender esse espaço por ele ocupado, buscando construir 

relações que justifiquem a sua formação identitária e as denominações de Ethos 

apropriadas. 

Contudo, não cabe a nós, nessa produção, esmiuçar os conceitos e 

referenciais de imaginários e representações, mas, apenas, fazê-los entendíveis 

quanto parte contribuinte à formação da identidade, uma vez que transformam e 
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moldam as narrativas de vida. Sem as construções sociais, moldadas ou não dentro 

de um determinado grupo, o sujeito não consegue se ver como coletivo e, portanto, 

não construiria a identidade social e discursiva que condicionasse uma construção 

do Ethos pretendido (isso em se tratando do nosso sujeito). 

É a partir dessa construção que as narrativas de vida adentraram o universo 

da AD a fim de contribuir ainda mais para as análises de sujeitos representativos. 

Tida inicialmente nos estudos sociológicos a partir de Daniel Bertaux (1997), as 

narrativas de vida, a princípio récit de vie17, ganharam tal dimensão por dialogarem 

com as ideias que aludem para uma realidade individual e, sobretudo, coletiva de 

todo e qualquer indivíduo. Nela, é possível pensar um fragmento social que se 

justifique a partir de um agrupamento de pessoas que, a depender do locus, 

desenvolvem as mesmas atividades, compartilham as mesmas histórias, refletem a 

mesma vivência e, assim, constituem-se sujeitos coletivos, embora sejam indivíduos. 

Para Carvalho (2016, p. 23), “Tais pessoas vivem, de certo modo, situações 

sociais semelhantes e compartilham não só as habilidades necessárias para 

desempenhar suas funções, mas compartilham também modos de divisão do 

trabalho, valores e crenças”. E, nessa construção, transformam realidades, 

constroem imaginários e narram uma vida que pode ser modificada a cada instante, 

a depender dos constructos histórico-sociais dos envolvidos. 

Assim, 

 
É necessário tentar passar do particular ao geral, descobrindo, no 
interior do campo observado, as formas sociais – relações sociais, 
mecanismos sociais, lógicas de ação, lógicas sociais, procedimentos 
recorrentes – que seriam suscetíveis de estarem igualmente 
presentes em vários contextos similares (BERTAUX, 1997, p. 11)18 

 
 

É a partir desse pensamento de Bertaux (1997) que as narrativas de vida 

tendem a analisar o sujeito para além do simples fato de contar sua própria história 

ou, até mesmo, história de outrem. Elas perpassam todo um conjunto linguageiro 

possível tanto ao contador (enunciador) quanto ao receptor dessas narrativas 

                                            
17 Nomenclatura adotada pelo sociólogo Daniel Bertaux (1997) quando iniciou seus estudos sobre o relato de 
vida (tradução em Português), doravante apropriado pela AD como narrativa de vida. 
18 Tradução nossa de: “(...) il faut tenter de passer du particulier au général, et découvrir au sein du terrain 
observé les formes sociales   rapports sociaux, mécanismes sociaux, logiques d’action, logiques sociales, 
processus récurrents   qui seraient susceptibles d’être également présents dans une multitude de contextes 
similaires.” 
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(interpretante). Isso porque, por trás dos enredos contados, há construções 

persuasivas, visadas, intencionais ou não, capazes de moldar os discursos 

formulados construindo identidades e imagens de si (Ethé). “O contador de histórias 

tem uma visada narrativa destinada ao seu receptor, visada esta que é sempre ou 

quase sempre impregnada de mistério, de encantamentos ou mesmo de sortilégios” 

(MACHADO, 2015, p. 97).  

Assim, o ato de narrar uma vida não poderia se dissociar jamais do ato 

linguageiro em uma determinada situação de comunicação, visto que necessita 

constantemente das relações sociais, linguísticas e contextuais para se justificar. O 

sujeito discursivo, então, se constitui enquanto sujeito de identidade social e 

discursiva uma vez que é pela palavra que ele se faz e se refaz. Ainda que esse 

movimento aconteça de forma inconsciente, não visada, o sujeito tende a selecionar 

as melhores estratégias argumentativas a fim de se adequar a sua posição 

discursiva. Em Igor Kannário, embora seu discurso se repita algumas vezes nos dois 

espaços discursivos dos quais faz parte – musical e político -, as estratégias e a 

roupagem atribuídas a cada um sugerem tal adequação à imagem de si que é 

narrada. Desse modo, “o sujeito que se empenha em contar sua própria vida torna-

se, ao mesmo tempo, autor e protagonista de uma história narrada à sua maneira” 

(CARVALHO, 2016, p. 27). 

Para Ida Lúcia Machado (2016, pp. 127-128), 

 

 
Seja como for, em uma disciplina ou em outra, há que se convir que 
o sujeito que toma a palavra para contar sua vida passada ou para 
tentar ordenar suas lembranças, está a realizar uma grande façanha: 
a de reconstruir sua vida por meio de palavras e, simultaneamente, a 
de autorreconstruir sua identidade. 

 
 

Nessa possibilidade de “reconstruir sua vida” e de “autorreconstruir sua 

identidade” é que os sujeitos discursivos se apropriam de seus imaginários e das 

representações construídas a fim de justificarem suas escolhas e 

representatividades diante da vida narrada. Isso acontece devido à influência 

constante, mesmo que involuntária, de tudo que abstraímos em nossa existência 

para desvendar mistérios e segredos que se misturam em nossa essência. Os 

imaginários seriam, pois, “representação, evocação, simulação, sentido e 
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significado, jogo de espelhos onde o ‘verdadeiro’ e o aparente se mesclam, estranha 

composição onde a metade visível evoca qualquer coisa de ausente e difícil de 

perceber” (PESAVENTO, 1995. p. 24). 

Dessa forma, é bastante comum observar a presença velada dos imaginários 

por meio da memória do sujeito-comunicante, uma vez que, ao tomarmos posse da 

palavra para discursivizar qualquer coisa, recorremos à memória, como seres 

pensantes que somos, a fim de compormos nosso repertório imagético e conseguir 

moldá-lo em nossas práticas discursivas. Assim sendo, não tem como pensar o ato 

linguageiro para a afirmação e reconstrução de uma identidade ou uma imagem de 

si sem levar em consideração as representações significativas que carregamos em 

nossa memória e que constituem nossos imaginários. Esses, por sua vez, interferem 

diretamente na composição das narrativas que, independente do sujeito discursivo, 

é narrada à maneira do narrador (sujeito-enunciador). 

Em Igor Kannário, as narrativas de vida tendem a ser moldadas 

constantemente no intento de se adequar às mudanças corriqueiras sofridas pelo 

músico-político. No início de sua vida, narrava-se a história de um menino pobre, 

sem condições básicas à sobrevivência, que lutava por um lugar melhor, por 

condições melhores de vida. Na adolescência, um jovem perturbado diante dessa 

diferença social que, mesmo adentrando ao universo musical, se deixa levar pelas 

drogas e, por várias vezes, aparece nos boletins policiais (como mostrado 

anteriormente). Agora, em começo de fase adulta, há a narrativa de um sujeito que, 

vencendo as drogas (como ele mesmo afirma), inicia uma vida política atrelando-a a 

musical, a fim de (re)presentar19 e lutar pelos interesses do seu povo, da sua 

narrativa de origem. 

Nessa modelagem da construção das narrativas, em um de seus discursos 

musicais, Kannário deixa transparecer as influências que esses imaginários têm 

diante de sua construção identitária. Em “Na humildade pedindo respeito” (2013), o 

cantor deixa isso evidente ao dizer: 

 

Eu vim das ruas e Terra 

                                            
19 A utilização do “(re)presentar” aparecerá por vezes no trabalho como jogo linguístico que delimita as ações 
linguageiras do sujeito. Aqui, apropriamo-nos os termos apresentar, representar e presentar para indicar 
momentos em que o sujeito se posiciona no discurso. Para presentar, optamos pela definição do que se é – ele 
é subalterno. Para representar, identificamos o lugar de fala; estar no lugar de, mediando (ver citação na 
página 33). E para apresentar, o momento em que ele se mostra. 
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onde a chapa é quente e o ódio impera 

Conheço a minha quebrada 

e tenho respaldo em qualquer favela. 

 

Aqui, os registros destacados em “eu vim das ruas e Terra” e “conheço a 

minha quebrada” remontam a imaginários construídos e refletidos desde a infância 

desse indivíduo que o fazem tornar sujeito discursivo diante dessa narrativa, com 

intencionalidade, visada, de se fazer representante do povo subalterno, do seu povo. 

É claro que esses discursos lançados, embora carregados de intencionalidades, não 

garantem que, ao serem recebidas por seus sujeitos-destinatários, tomarão o 

mesmo efeito de quando foram projetados por seu sujeito-enunciador. Contudo, ao 

rememorar imagens e narrativas que se assemelhem ao público alvo (sujeito-

interpretante), busca-se por meio de suas estratégias linguageiras “uma intersecção 

entre os olhares do enunciador e daquele que os interpreta” (CARVALHO, 2016, p. 

31). 

Pensando a partir dessa construção, Charaudeau (2015) correlaciona os 

imaginários ao espaço e tempo, evidenciando de quais maneiras os sujeitos 

discursivos se deixam influenciar e planejam seus discursos a fim de produzir 

significações sociais que corroboram para seu modo de representação. Para ele,  

 

 
Os imaginários relacionados ao espaço atestam a maneira como os 
indivíduos de um grupo social representam para si mesmos o seu 
território, como aí se movimentam, como o estruturam, determinando 
nele pontos de referência, e como aí se orientam. (CHARAUDEAU, 
2015, p.22) 
 
 

 

Dessa mesma forma, “os imaginários relacionados ao tempo evidenciam a 

maneira como os indivíduos representam para si mesmos as relações entre o 

passado, o presente e o futuro, bem como a extensão de cada um desses 

momentos” (CHARAUDEAU, 2015, p.22). Ambas as representações que puderam 

ser observadas no excerto musical anterior são expandidas também em seu 

discurso em uma outra situação de comunicação, o plenário. No primeiro discurso 

político proferido na Câmara Municipal de Salvador - BA, no início do seu mandato 

em 11 de Outubro de 2017, Kannário torna a reconstruir sua identidade, mesmo já 
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não mais residindo em seu locus de origem, como forma de representar determinado 

grupo social, não deixando escapar a imagem de si diante daquele povo.  

Ao dizer: 

 

(+) é a primeira vez que eu tô subindo aqui (+) na: na: bancada (+) pra poder 

me expressar’ e passar um pouco do: do:: dos meus pensamentos’ das minhas ideias’ 

e da minha trajetória (+) todo mundo sabe que eu vim’ da Periferia’ do bairro da 

Liberdade linha 8’ especificamente Avenida peixe:: (+) aonde o TRÁfico é intenso’ o 

crime  (+) as/ (+) o mundo NÉ” (+) aquela vida difícil que a gente sabe’ que a gente 

conhece’ (+) (KANNÁRIO, 2017) 

 

 

O agora político sustenta a afirmação feita por Charaudeau quanto à 

influência do espaço e do tempo na conceituação dos imaginários e de que modo 

estes tendem a influenciar nossa narrativa. Aqui, ao afirmar que vem “expressar e 

passar um pouco do/dos meus pensamentos, das minhas ideias e da minha 

trajetória”, ficam evidentes os traços de memória projetados e pensados para esse 

discurso, uma vez que se fazem a partir do ser-pensante. Da mesma forma, quando 

retoma sua fala dizendo que “todo mundo sabe que eu vim da Periferia, do bairro da 

Liberdade...”, Kannário se apropria de uma memória coletiva que o leva à 

representatividade legítima desse povo subalterno, mais especificamente os do 

bairro da Liberdade, de onde afirma veemente ter vindo. E, por ser de lá, tem total 

condição de se tornar (re)presentante legítimo daquele povo. O que se mostrou 

evidente também no discurso musical apresentado anteriormente, ao assegurar que 

“conheço a minha quebrada e tenho respaldo em qualquer favela”. 

A utilização dos imaginários para os estudos a partir das narrativas também 

“... tem sido explorado pela política, por grandes corporações e pela mídia como 

forma de ‘argumentar’ um ponto de vista, de vender produtos/modos de vida, de 

defender e difundir valores e ideologias” (CARVALHO, 2016, p.25). É defendendo e 

difundindo os valores e as ideologias que os sujeitos vão refazendo e reconstruindo 

sua identidade. 

Identidade essa que é resultado de todas as interferências psico-socio-

histórica-cultural e discursiva com as quais o sujeito teve contato, tanto no plano 

situacional quanto no contextual. Aquela que reflete a realidade construída, mas 
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também aquela que é moldada ante a intencionalidade do sujeito. Uma identidade 

que parte tanto do individual quanto do coletivo, uma vez que se constrói a partir da 

assimilação ou rejeição ante ao outro. Para compô-la, é necessário também 

apropriar-se dos imaginários de modo a, percebendo as diferenças, ser capaz de 

representar seu coletivo. É assim, percebendo essa diferença para com o outro que 

conseguimos olhar para nós mesmos, construindo nossa imagem de si e, 

consequentemente, nossa identidade. Assim, surge a “consciência identitária” com a 

qual Charaudeau (2015) sustentou os estudos do discurso em identidades. Para ele, 

há de pensarmos o sujeito a partir de duas perspectivas identitárias: a social e a 

discursiva.  

Para a identidade social, Charaudeau (2009) destaca a necessidade da 

existência do outro. Quando há pelo outro a percepção de sua existência, aí sim se 

encontra o poder de legitimar os discursos. É no assumir papéis e funções, 

determinadas por um dado coletivo em cada prática social, que o sujeito se torna 

reconhecido pelos demais e, assim, toma o “direito à palavra” e torna seu discurso, 

pautado em sua narrativa de vida, legítimo. Nesse intento, Igor Kannário, ao tornar-

se reconhecido pelos espaços subalternos, adquire deles o poder de apresentar o 

direito à fala por meio deles. Além dos gritos ecoados por meio dos discursos 

musicais, os discursos políticos fundamentam ainda mais esse poderio de 

representatividade. Ao se encontrar em um lugar já de poder, assume a condição de 

representante legal do povo, emana um discurso subalternizado e, 

consequentemente, constrói essa identidade social ao se fazer presente e 

representante. 

Ao passo em que se identificam de alguma forma com os dizeres e o modus 

vivendi do Igor Kannário, os sujeitos subalternos atribuem a ele essa força de 

representação. Alimentam-se dos imaginários narrados, visualizam suas diferenças 

e semelhanças, e creditam o poder de falar por eles. É esse poder representativo 

que o próprio cantor discursiviza na canção supracitada no trecho que diz “Na rua 

ganhei meu respeito e fala pra todos otários que sou o Kannário”. Nesse excerto, ele 

deixa claro que foi o próprio povo subalterno, das ruas, quem concebeu o título de 

falar por eles, de representá-los em todos os espaços. E ainda torna seu discurso 

incisivo ao diferenciá-lo dos demais (otários), reafirmando uma identidade moldada 

pelos seus fãs e sustentada como representante desse povo (Kannário).  

A esse sentido de representar, Spivak (2010, pp. 31-32) esclarece que há 
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Dois sentidos do termo “representação” (...): a representação como 
“falar por”, como ocorre na política, e representação como “re-
presentação”, como aparece na arte ou na filosofia. Como a teoria é 
também apenas uma “ação”, o teórico não representa (fala por) o 
grupo oprimido. De fato, o sujeito não é visto como uma consciência 
representativa (uma consciência que “re-presenta” a realidade 
adequadamente). 

 

Essas representações se tornam tão evidentes que muitos dos indivíduos os 

quais conceberam a ele o título de Kannário desconhecem ou não conseguem fazer 

relação dessa mesma pessoa com o Anderson de Jesus (nome de batismo do 

cantor-vereador). Essa nova identidade social se justifica, então, pela linguagem e 

pela incorporação discursiva que se faz dela, uma vez que ela pode ser afetada por 

qualquer ato linguageiro, pois não depende apenas do sujeito-enunciador (EUe) 

desses discursos narrados, mas, sobretudo, do sujeito-interpretante (TUi). 

 

 
Nesse sentido, a identidade social é, a rigor, psicossocial e é 
determinada, em parte, pela situação de comunicação, pois ela deve 
responder à questão que o sujeito falante tem em mente quando 
toma a palavra: “Estou aqui para dizer o quê, considerando o status e 
o papel que me é conferido por esta situação?” (MAZZARO, 2016, p. 
52). 

 
 

Por outro lado, mas concomitante ao processo de formação da Identidade 

Social, Charaudeau (2009) também vê o sujeito a partir da construção de uma 

Identidade Discursiva. Nela, veem-se os modos como os sujeitos se apropriam de 

seu poder de fala para organizar e manipular seus discursos de modo a contemplar 

os imaginários sócio-discursivos apresentados por cada indivíduo aos quais se 

dirigem. Nessa junção, ele propõe que duas estratégias devam ser levadas em 

consideração ao projetar sua fala em qualquer que seja a situação comunicativa e 

ato linguageiro: a credibilidade e a captação. 

Aqui, poderíamos nos referir às condições de produção externa do discurso 

ante a qualquer contrato de comunicação, e que serão apresentadas na seção a 

seguir. Nessa produção, postula-se a condição identitária como a primeira capaz de 

contribuir e definir a “essência sócio-psico-identitária” dos sujeitos. Quando o sujeito 
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discursivo passa a ser “acreditado” por seu interlocutor, diz-se que suas narrativas 

conseguiram construir neles um teor de verdade e sinceridade. E, por terem sido 

“conquistados”, são captados por esses discursos. Nessa dinâmica, a escolha do 

léxico e a modalização que se dá a essas palavras contribuem para uma convicção 

diante dos discursos que sustentam essa veracidade discursiva; convicção essa 

tanto para o sujeito-comunicante, que pensa num modo de ser “levado à sério”, 

quanto para o sujeito-interpretante, que se deixa envolver pelos imaginários 

representativos construídos.  

Nesse jogo, a captação se efetiva a partir do momento em que os sujeitos são 

colocados em “pé de igualdade” e não de superioridade ou hierarquia um em relação 

ao outro, garantindo que ambos compartilham, naquele momento, naquele espaço, 

naquela situação de comunicação e naquele ato linguageiro dos mesmos ideais e 

que sejam motivados pelas mesmas questões (sociais, econômicas, políticas, 

culturais, etc.). Assim, “a questão é ‘Como fazer para que o outro possa ser tomado 

pelo que digo?’” e, sobretudo, entender que “...o objetivo do sujeito é de ‘fazer crer’ a 

fim de que o interlocutor se coloque em uma posição de ‘dever crer’. Estão em jogo 

pelo menos duas ações: persuadir (fazer pensar recorrendo à razão) e/ou seduzir 

(fazer sentir recorrendo à emoção)” (MAZZARO, 2016, pp. 53-54). 

Desse modo, o “fazer crer” e o “dever crer” sustentam as relações 

estabelecidas entre os sujeitos discursivos se pensarmos a partir da existência do 

contrato de comunicação e de todas as estratégias persuasivas que permeiam esse 

espaço de narrativas. Isso torna ainda mais evidente que é na linguagem que as 

questões de identidade e de imagens de si se constroem. São nos atos linguageiros 

que tanto a identidade social quanto a identidade discursiva ganham força para 

identificar e representar sujeitos. É no “fazer” e no “dizer” que se abre a possibilidade 

para o sujeito se individualizar e, ao mesmo tempo, se coletivizar.  

 

 
Assim, dizer é fazer, é criar imagens, é carregar um histórico 
psicossocial, e, por isso, é algo tão particular quanto coletivo. Dizer é 
construir uma imagem de si naquela encenação discursiva, mas é 
também a (re)construção do próprio falante, assim como o 
destinatário e o interpretante se (re)constroem nas e durante as 
performatividades. (MAZZARO, 2016, p.57) 
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É a partir dessas possibilidades que as imagens de si passam a ser 

construídas e projetadas nos atos linguageiros. Estas, pensadas inicialmente com o 

Ethos na Retórica Aristotélica, buscavam, sobretudo, promover uma boa imagem, de 

boa índole, diante dos seus espectadores, a partir do discurso a fim de convencer e 

persuadir. Ao passo que ganhavam a confiança do público, ganhavam também os 

espaços dentro da sociedade. Era a partir da boa retórica e da imagem que se 

construía nessa projeção do discurso que o sujeito legitimava sua 

representatividade.  

Nesse período, segundo Maingueneau (2015, p. 13), “Para dar essa imagem 

positiva de si mesmo, o orador pode se valer de três qualidades fundamentais: a 

phronesis, ou prudência, a aretè, ou virtude, e a eunoia, ou benevolência”. A 

primeira remonta à ideia de sensatez e ponderação, em que o sujeito demonstra 

paciência diante das situações, sendo capaz de planejar suas ações e não as 

submetê-las a equívocos. A segunda, por sua vez, está relacionada diretamente 

com a visão da boa imagem, em que o que realmente interessa é a boa conduta, o 

fazer correto e aceitável dentro do ideal construído. A terceira, por fim, recorre à 

característica do sujeito como bom que, mesmo envolto pela maldade, sabe 

sobressair e deixar a bondade ocupar espaço. Nessa construção, Igor Kannário 

apropria-se fielmente dessas qualidades iniciais, uma vez que ressalta, a todo o 

instante, a superação diante da violência explícita da periferia. Evidencia, desse 

modo, a construção de sua imagem pautada na benevolência, sendo aquele que 

supera a maldade à qual sempre foi exposto e busca sempre promover o bem. Não 

importa a sinceridade em seus dizeres, mas, sobretudo, a boa impressão que se 

passa daquela pessoa que “superou” (para ele) aquele universo violento. 

 Todavia, essa imagem construída tende a se contradizer e/ou se modificar 

diversas vezes em suas narrativas, atitudes, composições e seus discursos. Isso se 

deve ao fato de creditar ao ato linguageiro à necessidade de um contexto 

situacional. Em cada situação, em cada época, em cada contexto, gera-se uma nova 

propensão discursiva que, ao ser moldada, constrói um novo sujeito. Assim, há uma 

imagem de si para cada espaço que, ao se colocar no lugar do outro, justifica e dá 

veracidade a essa imagem construída. A questão do Ethos estaria, pois, literalmente 

correlacionada à construção das identidades social e discursiva apresentadas por 

Charaudeau (2009). 
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É nessa construção que se atrela a noção de Ethos à noção de discurso, de 

um sujeito “como ser do discurso” (AMOSSY, 2016, p. 15). Para o analista do 

discurso, isso se torna importante porque o Ethos só pode ser definido frente a uma 

finalidade discursiva específica, de modo que essa imagem de si construída condiga 

com a intencionalidade primeira pretendida com a enunciação do discurso. Isso não 

quer dizer que o Ethos visado será o Ethos produzido, uma vez que todo sujeito-

interpretante é também carregado de significações e imaginários que tendem a 

condicionar a construção da imagem do sujeito-comunicante para uma nova imagem 

de si.  

Isso corrobora com o pensamento de Ruth Amossy (2016, p. 21), quando ela 

afirma que “a narrativa pode apresentar um narrador que se engana ou que gostaria 

de enganar, oferecendo, assim, numerosos casos de indefinição acerca da 

confiabilidade do enunciador e, consequentemente, do sentido do enunciado”. 

Dessa maneira, a tentativa de construir imagens para si pode fazer com que o 

sujeito se perca na elaboração de suas narrativas ao se contradizer em seus 

discursos. O nosso sujeito em análise, Igor Kannário, apresenta-se como vítima 

desse “se enganar” ou “fazer enganar”, uma vez que não apresenta uma biografia 

publicada que garanta a veracidade de suas narrativas. Diante disso, o que resta 

são entrevistas e discursos emanados por ele a terceiros que acabam contribuindo 

para a formulação de seu Ethos de modo produzido, partindo da interpretação do 

sujeito-interpretante.  

Um exemplo desse contraste, do confronto discursivo que molda duas visões 

para a imagem do Kannário, é o fato narrado por uma policial militar e viralizado na 

internet por meio de vários vídeos dos presentes em uma Micareta, realizada na 

cidade de Feira de Santana-Ba, em Maio de 201720. No ocorrido, o cantor alegou ter 

visto policiais agredindo foliões e disparou, em cima do trio, um discurso de poder 

sob a figura da PFem que coordenava a guarnição. “Você é só uma PFem. Eu sou 

mais autoridade do que você. Eu sou vereador. Me respeite, me respeite! Procure 

seu lugar". Esse discurso, além de promover revolta e indignação ao corpo policial, 

fez com que várias correntes feministas o enfrentassem, alegando um discurso de 

preconceito por ter sido uma policial, mulher. 

                                            
20 BAHIA. Policial militar agredida verbalmente por Kannário processa o vereador por calúnia. 03/10/2017. 
Disponível em: https://noticias.r7.com/bahia/policial-militar-agredida-verbalmente-por-kannario-processa-o-
vereador-por-calunia-03102017. Acesso em 05/07/2018 às 18:49h. 
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O que torna esse fato contraditório é que, dois anos antes do ocorrido, em 

Fevereiro de 2015, em uma entrevista concedida ao G1 BA, à repórter Mariana 

Belo21, o cantor se mostrou totalmente avesso à violência, dizendo até ser hipocrisia 

se a defendesse. “A galera fica procurando coisa onde não tem. Eu seria hipócrita se 

colocasse minha música na tela se eu fosse a favor da violência. A minha intenção 

não é essa. Não é bom quando as pessoas criam especulações". Nesses discursos, 

embora tenha a intenção primeira de construir a imagem do defensor e promotor da 

paz, Kannário é pego pela veemência com que seu discurso ecoou. Tentou defender 

a priori seus foliões que, possivelmente, estariam sendo agredidos pelos policiais, 

mas, ao mesmo tempo, agride verbalmente a policial. Desfez-se, então, o conceito 

de violência física, mas faz surgir um conceito de violência verbal. 

A construção desses Ethé discursivos se faz então em todas as trocas verbais 

e, sobretudo, nos atos linguageiros aos quais estamos inseridos. No contexto 

situacional da entrevista, em que a sensibilidade estava ali preocupada em 

responder prudentemente e com a imagem de boa conduta, o cantor se apresenta 

como “promotor da paz”, aquele que é digno de receber o título de “príncipe”. Já no 

contexto da Micareta, em que os ânimos estavam aflorados e adrenalina dá lugar à 

prudência, surge uma nova representatividade que condiciona a construção de uma 

imagem violenta e preconceituosa; não digna de um “príncipe”, mesmo ele se 

dizendo “príncipe do gueto”. Dessa maneira, quando “um locutor é percebido como 

alguém que prega uma certa doutrina, mas que não aplica seus princípios, a 

plausibilidade de seus argumentos diminui de forma geral, e não só em favor dessa 

doutrina, pois ele projeta um Ethos de hipócrita” (DASCAL, 2016, p. 61). 

Isso acontece porque a formulação do Ethos não é constituída inicialmente no 

fazer do ato linguageiro. Ela se efetiva realmente a partir do momento que 

sensibiliza o seu interlocutor. Para isso, ele precisa ser atraído afetivamente, 

conquistado em sua individualidade, a fim de que, ao se ver representado, possa 

conceber a imagem do enunciador visada. Quando essa afetividade é efetivada, a 

partir das relações sociais, identitárias e imagéticas, poder-se-ia dizer que o Ethos 

visado de fato se transformou em Ethos produzido, sem dissociar da intenção 

primeira do sujeito-comunicante.  

                                            
21 BELO, Mariana. “Sou um cara simples, com caráter e personalidade”, diz Igor Kannário. Entrevista. Disponível 
em: http://g1.globo.com/bahia/musica/noticia/2015/02/sou-um-cara-simples-com-carater-e-personalidade-
diz-igor-kannario.html acesso em 11/06/2018 às 11:28h. 
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Assim sendo, tomamos o Ethos como delineou Dominique Maingueneau 

(2015, p. 17): 

 

- o Ethos é uma noção discursiva, ele se constrói através do 
discurso, não é uma “imagem” do locutor exterior a sua fala; 
- o Ethos é fundamentalmente um processo interativo de influência 
sobre o outro; 
- é uma noção fundamentalmente híbrida (sociodiscursiva), um 
comportamento socialmente avaliado, que não pode ser apreendido 
fora de uma situação de comunicação precisa, integrada ela mesma 
numa determinada conjuntura sócio-histórica (sic.). 

 
 

Dessa maneira, e pensando a construção dos Ethé e da identidade do sujeito 

discursivo Igor Kannário, não podemos desconsiderar o espaço por ele 

discursivizado, pois é nele que há o “processo interativo de influência sobre o outro” 

e que o “comportamento socialmente avaliado” é compreendido “numa determinada 

conjuntura sócio histórica”. Nessa relação, a construção da imagem de si perpassa, 

sobretudo, a vontade de “parecer ser” diante de tudo que é compartilhado dentro de 

uma situação comunicativa, num dado ato linguageiro e, também, em um 

determinado espaço figurativo com o qual os sujeitos envolvidos se identificam e 

buscam se identificar.  

Em consequência desses atos, os subalternos, por ocuparem grande espaço 

nos grupos hegemônicos, buscam nas mais diversas formas de representação 

construírem sua identidade e convocar o seu povo à luta por reconhecimento. Pela 

música, pelas artes, pelos movimentos sociais, começam a galgar os espaços 

hierarquizados e a descaracterizar o ideal de que os subalternos não podem falar. 

Passam a mostrar que, apesar de não disporem de condições básicas de 

sobrevivência humana, reuniam condições fundamentais à existência humana: a 

alegria, o companheirismo, a vontade de lutar, a dignidade, o amor pelo que são e 

se tornaram e, sobretudo, pelo coletivo que conseguiram construir (VALLADARES, 

2000). 

Assim, as concepções até então atribuídas vão ganhando novos contornos e 

ocupando novos imaginários e representações diante da sociedade. De lugar de 

violência, criminalidade, passa a ser lugar de representação, luta, afirmação de 

identidade e produção cultural. Retoma-se aqui a ideia de Charaudeau (2015, p. 22) 

que entende os imaginários espacial e temporal quando os indivíduos se veem 
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representados a si mesmos em seus territórios e nas relações de passado, presente 

e futuro ali construídas. Desse modo, os espaços subalternos assumem novos 

contornos para o seu próprio povo e, ao identificarem-se nesse processo, buscam 

alimentar, nesses produtores culturais, os representantes legítimos de seu povo. 

O carnaval, então, aparece como forte espaço para essa marcação espacial. 

É o lugar onde os trabalhadores subalternizados transformam-se em produtores de 

um arcabouço cultural incrível e invejável. Na capital baiana, Salvador, essa 

produção alimenta ainda mais a representatividade e o poderio desse indivíduo. É 

por meio do pagode e da swuingueira (ramificação do samba) que o povo se vê 

representado e ecoa narrativas de vida de resistência para todos os espaços sociais. 

As canções por eles discursivizadas tendem a quebrar a ideia inicialmente projetada 

sobre o povo subalternizado, de marginalização e violência e, “respondendo àquele 

estigma, as letras e canções são formuladas como uma reação e uma valorização 

positiva dos moradores...” (ZALUAR; ALVITO, 2006, p. 96). 

No início da canção Favela Popstar (2016), o cantor Igor Kannário faz essa 

apresentação do ser favelado como estrela (star); aquele que apesar de todas as 

batalhas diárias consegue se sobressair e virar uma estrela diante do cenário 

nacional. 

 

Eu nasci na favela, 

jamais a favela vai sair de mim 

Sou favela popstar, favela pop 

(Kannário; 2016 - 2017) 

 

Ao afirmar ser da favela, Kannário a enaltece dizendo que jamais ela sairá 

dele, mesmo que sua realidade financeira o retire dali, pois sua favela é estrela, ela 

é pop (corruptela de popular no inglês)22. Ou seja, para ele, ela é o topo de tudo, 

está acima de qualquer outra representatividade. Além disso, o discurso emanado 

pelas canções desses sujeitos tende a cada vez mais soar como um protesto frente 

às imposições preconceituosas alimentadas durante séculos.  

                                            
22 Fazemos alusão ao PopArt, movimento artístico que surgiu na Inglaterra e nos Estados Unidos, em meados 
do século XX, com o intuito de alavancar a cultura de massa, até então discriminada. Ao ironizar a vida 
consumista e materialista, os artistas buscavam popularizar sua arte de modo que ela fosse comercializada 
(LESSA, 2009). 
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Para Zaluar e Alvito (2006, p. 100), isso acontece porque  

 

... a linguagem é mais direta e contundente, e o tratamento da favela 
como questão social se faz de inúmeros ângulos que se 
complementam: o da insegurança econômica trazida pelo 
desemprego, pela precariedade do trabalho e pela insuficiência de 
salários; o descaso das autoridades políticas e da falta de uma 
assistência pública efetiva; e o da discriminação social. 

  
 

Por esses e outros fatores que o sujeito subalterno sente a necessidade de, a 

partir desse espaço, construir relações de resistência, sobrevivência. Assim, 

identidades e imagens são construídas no intento de, ao se organizarem em 

“multidões” que contemplam um mesmo ideal, fazer com que esse sujeito seja 

respeitado em suas especificidades e, acima de tudo, seja visto como um ser 

“normal” que dispõe de condições diferenciadas, mas que tem muito a acrescentar 

na sociedade. E, por meio do ato linguageiro, essa reafirmação tende a acontecer 

mais efetivamente, uma vez que consegue arrastar mais e mais gente para se 

juntarem ao grito de vez e voz. Assim, “abrigam [...], formas de organização próprias 

e de tentativas de se criar uma consciência e uma identidade que se contraponham 

aos modos que a sociedade ‘exterior’ tenta lhes impor” (KHEL, 2010, p. 29). 

É no discurso que mais se assemelha às vivências e aos imaginários 

construídos que o subalterno se vê fortemente identificado e concede ao Kannário o 

título de representante do povo. Isso é também evidenciado no próprio discurso do 

vereador ao dizer: 

 

 

(+) o POvo que tá em cri::se” (+) eu tô aqui”/ se e::u disser pra vocês que eu 

ente::ndo buLHUfas de polí::tica” EU TÔ MENTINDO” (+) mas eu enTE::Ndo de 

PO::vo ((conserta o microfone)) (+) eu enTE::Ndo::” de FO::me” ’ eu enTE::Ndo de 

falta de sAÚ::de” ’ eu enTE::Ndo:: de falta de E::MPREgo”/ (Kannário – 2017). 

 

 

Nesse recorte, ele se faz como parte do povo e conduz seus eleitores a 

construção de uma imagem figurativa de um cidadão de bem que está ali para lutar 

pelo direito do povo humilhado. Afirmativa essa corroborada por meio da nota 
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emitida pela Câmara Municipal de Salvador, em seu site23, em que o vereador eleito 

afirma ter recebido todos aqueles votos (11.492) por conhecer de perto a realidade 

do seu povo e, assim, poder representá-los. A consequência dessa busca é “a 

garantia da pluralidade social representada legitimamente no mundo público” 

(FELTRAN, 2007, p. 112). 

É por essas questões que não podemos pensar o sujeito Igor Kannário e seus 

discursos desvinculados dos locus e do modus vivendi como espaços de construção 

de imaginários e representações de um povo. A partir de então, torna-se possível 

adentrar esses discursos e, ao passo que forem sendo analisados, percebermos 

quais imagens de si e qual reafirmação identitária o cantor-vereador pretende 

discursivizar em seus dizeres. Para tanto, servir-nos-emos dos conceitos e teorias 

defendidas pela Análise do Discurso, apresentadas na seção a seguir, para 

sustentarmos as análises que faremos a posteriori. É preciso pensar esses atos 

linguageiros e suas relações discursivas a fim de garantir uma análise efetiva do 

discurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
23 SALVADOR-BAHIA. Câmara Legislativa de Salvador. Disponível em: 
http://www.cms.ba.gov.br/vereadores_site.aspx?id=93 acesso em 18/02/2018 às 15:52 
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2 DA ANÁLISE DO DISCURSO À TEORIA SEMIOLINGUÍSTICA  

A linguagem vem, desde o princípio, sendo objeto de estudo das mais 

diversas áreas do conhecimento. Entender como essa atividade se associa ao fazer 

humano e, consequentemente, como o ser humano se apropria dela para se 

constituir, faz com que mais as ações linguageiras fomentem a necessidade de 

estudos para além do sistema, além do código, além da palavra. 

Até muito tempo, a linguagem era pensada apenas como código que se 

aprende e que, mecanicamente, se aplica. Ou seja, pensavam-se os atos de 

linguagem dentro de um sistema imutável cuja palavra estava ali para ser usada e 

codificada. Não se poderia, então, pensar a palavra para além do código. Contudo, 

durante a primeira metade do século XX, surge uma nova vertente dos estudos da 

linguagem que busca repensar essa estrutura e dar à noção de língua/fala uma 

dinamicidade e heterogeneidade. A Linguística, portanto, viveu um período de 

efervescência. Todavia, essa euforia ainda se encontrava engessada e fechada nos 

sistemas estruturalistas e cartesianos. As dicotomias saussurianas24 começavam a 

ser questionadas e o estudo para o campo das linguagens passou a tomar, também, 

novos olhares (BRANDÃO, 2003). 

Não se deveria apenas reduzir os estudos da linguagem aos aspectos 

estruturais da língua, neutros, mas, sobretudo, no que havia fora da língua, em suas 

relações sócio históricas, em que os sujeitos pudessem ser situados no tempo e no 

espaço, afirmando também a ideia saussuriana de que a língua é fato social. É a 

partir desse viés que, durante a década de 60, começa a se pensar nos estudos da 

linguagem por meio de uma análise do discurso. “Essa mudança no objeto de 

análise provocou transformações na ideia classicamente aceita de que a ‘fala’ é 

individual, assistemática e, portanto, não passível de análise científica” (GREGOLIN, 

1995, p. 13). 

Por essa ideia de mudança no trato com a dicotomia fala e língua, propostas 

inicialmente em Saussure, que limitava ao uso da língua e suas relações, é que 

alguns estudiosos iniciaram seus estudos voltando a atenção para o discurso. Várias 

                                            
24 (1916) – O Curso de Linguística Geral reuniu vários ensinamentos/pensamentos de Ferdinand Saussure que 
alavancou os estudos no campo da linguagem e abriu espaço para as pesquisas e campos de estudos 
subsequentes; como é o caso da Análise do discurso. Referência pesquisada: SAUSSURE, Ferdinand. Curso de 
Linguística Geral. Organizado por Charles Bally, Albert Sechehaye; tradução de Antônio Chelini, José Paulo Paes, 
Izidoro Blikstein. – 27ª edição, São Paulo: Cultrix, 2006. 
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foram as correntes, as escolas, que buscaram na Análise do Discurso novas 

ferramentas para entender o funcionamento da linguagem humana; não destoando 

dela as relações sócio históricas e de poder. Em um breve recorte histórico, 

inicialmente, aparece Harris25 que propõe “uma análise distribucional linguística 

descritiva ao nível da frase” (BRANDÃO, 2003, p. 3). Ainda aqui, as reflexões sobre 

a significação e as relações sócio históricas não eram consideradas. A partir disso, 

emergem novos estudos que buscavam privilegiar o enunciado como fundamento 

importante para a relação entre língua e fala. “Bally (1951) faz uma primeira 

formulação do problema da enunciação, tendo sido Jakobson (1963) e Benveniste 

(1966,1974) os pioneiros das pesquisas nesse domínio” (BRANDÃO, 2003, p.3). 

Correntes alemãs, inglesas, francesas, surgiram no intento de disseminar 

estudos que revelassem a necessidade de se pensar a palavra para além da 

palavra; a língua para além do sistema; e a fala para além do individual. Começam, 

então, a se projetar a linguagem enquanto universo maior, como manifestações, que 

abrangem desde o pensamento humano às ações, capazes de significar e significar-

se (ORLANDI, 2005). Nesse tocante, surge a linha de Análise do Discurso Francesa 

fundamentada, inicialmente, nos pensamentos de Jean Dubois (Linguista e filólogo) 

e Michel Pêcheux (filósofo). Ao mesmo tempo, surge Althusser (1974) com a ideia 

de sujeito e sentido e, logo em seguida, aparece, a priori para a Literatura e, depois, 

para a Análise do Discurso, “pela dimensão sócio-interacionista(sic.) da sua 

concepção de linguagem”, Bakhtin (BRANDÃO, 2003, p.8). Além desses, outros 

teóricos, como Foucault, Maingueneau, trouxeram contribuições para o 

desenvolvimento e aprimoramento desse campo de estudo, desencadeando à 

Análise do Discurso várias vertentes.  

A partir desses teóricos, a Análise do Discurso foi ganhando grande dimensão 

dentro do campo da Linguística e dos Estudos da Linguagem, uma vez que se 

buscou entender o discurso como “...um fenômeno social e político essencial para a 

construção e desconstrução das relações de poder em qualquer sociedade e, por 

isso, é um fenômeno que não pode deixar de ser objeto de reflexão...” (OLIVEIRA, 

2013, p. 08).  

Concomitante à essa ideia, Maingueneau (2006, p. 43) passaria a enxergar o 

discurso como “um campo de investigação delimitado do que um certo modo de 

                                            
25 HARRIS, Z. “Discourse Analysis”. In: Language, nº. 28, 1952. 
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apreensão da linguagem: este último não é considerado aqui como uma estrutura 

arbitrária, mas como a atividade de sujeitos inscritos em contextos determinados”. 

Considerando que texto e discurso se mesclam em algumas concepções, torna-se 

válido então evidenciar que o discurso ultrapassa o nível gramatical e considera, 

sobretudo, os interlocutores e as condições em que é produzido. Dessa forma, o 

discurso só tem sentido se pensado dentro do contexto de produção e nas relações 

de interação.  

Por essa diversidade na possibilidade de análise, é que a AD se apresenta de 

forma múltipla, oferecendo várias vertentes e caminhos metodológicos. Não para 

desmerecer ou evidenciar uma vertente em detrimento da outra. Todas são, dentro 

de sua perspectiva, relevantes. Contudo, pretende-se, neste trabalho, tomar a Teoria 

Semiolinguística como abordagem teórico-metodológica por trazer especificidades 

inerentes ao objeto de estudo aqui delimitado. 

Por entender que, antes de tudo, o discurso é um fenômeno político - como já 

salientou Oliveira (2013) - é que Patrick Charaudeau, em meados da década de 

1980, desenvolve a Teoria Semiolinguística. Fugindo da conceituação reducionista 

de linguagem, Charaudeau propõe enxergar a linguagem como aquilo que, além de 

nos fazer pensar e agir, promove a interação entre as pessoas que vivem em uma 

mesma sociedade. Nesse intento, a linguagem seria vista como manifestação de 

poder do povo e, por ser essa manifestação, não poderia se desvincular das 

condições sociais, históricas e culturais que determinam os sujeitos. Logo, “A 

linguagem é um poder, talvez o primeiro poder do homem” (CHARAUDEAU, 2016, p. 

07). 

A TS chega, portanto, ao centro dos estudos da Análise do Discurso por 

entender que é preciso levar o falante/escrevente a se situar nesse processo e a 

colocar-se como sujeito de seus atos linguageiros. No Brasil, essa teoria tem 

ganhado notoriedade e efervescência a partir das pesquisas realizadas por 

estudiosos e pesquisadores, brasileiros e franceses, associados ao 

POSLIN/FALE/UFMG (MACHADO; MENDES, 2003).  

Mesmo que em alguns centros acadêmicos, principalmente nos próprios 

cursos de Letras, essa noção de discurso e da própria Análise do Discurso não 

tenha ganhado notória visibilidade, a necessidade emergente de entender o ato 

discursivo se dá pela importante ferramenta de persuasão que ele tem se tornado. 

Nessa perspectiva, e entendendo que o campo político e musical está dentre os 
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maiores mecanismos de persuasão de um povo, é que este trabalho se sustenta a 

partir do prisma da Teoria Semiolinguística, doravante explicitada.  

2.1 ALGUNS ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DA TEORIA 

SEMIOLINGUÍSTICA APLICADOS AO DISCURSO  

Apresentando uma visão holística, em que os atos linguageiros não poderiam 

ser desvinculados do contexto psicossocial no qual o sujeito está inserido, é que 

Patrick Charaudeau desenvolve e aprimora seus estudos em torno da Teoria 

Semiolinguística. Para Charaudeau (2016), conforme citado ainda na introdução, a 

linguagem perpassa todo o campo da vida social, por ser uma atividade humana que 

apresenta vários componentes e competências que nos levam a pensar na situação, 

na finalidade e na identidade que compõem esses discursos e que se comunicam 

constantemente. 

Assim, sendo a linguagem, por si só, um universo de possibilidades humanas 

de atuação “no teatro da vida social”, não se poderia reduzi-la ao estudo dos códigos 

e estruturas desassociados de sua prática. Considerá-la em sua diversidade e em 

suas práticas sociais e linguageiras é, inicialmente, compreender a dinamicidade em 

que se apresenta a língua. Uma situação, uma finalidade e a identidade dos sujeitos 

envolvidos no processo de linguagem têm participação efetiva nas trocas que ali são 

realizadas. O ato de linguagem não é, portanto, uma comunicação vazia de trocas e 

sentidos; é a existência da exterioridade dentro do plano interior. Foi a partir dessa 

ideia que Charaudeau iniciou seus estudos. 

A TS busca, então, organizar esses atos linguageiros de modo a construir 

sentido e vínculos psicossociais a partir dos saberes, crenças, situações 

comunicativas e dos próprios mecanismos do discurso. Essa associação a uma 

encenação teatral - mise en scène – se dá pelo fato de os sujeitos/atores 

construírem imagens de si (Ethos) e, consequentemente, se veem envolvidos por 

dois circuitos discursivos: o externo, o do Fazer; e o interno, relacionado ao Dizer 

(CHARAUDEAU, 2008). Nesse sentido, Charaudeau (2016, p. 44) afirma que “...o 

ato de linguagem não deve ser concebido como um ato de comunicação resultante 

da simples produção de uma mensagem que um Emissor envia a um Receptor”, 
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como fora pensado inicialmente por Jakobson (1963)26, mas, sobretudo, como um 

‘encontro dialético’ em que os lugares imaginários dos sujeitos do ato linguageiro, 

mesmo que diferentes, possam existir e coexistir. 

Uma teoria interdisciplinar que, ao considerar os sujeitos discursivos como 

seres diferentes, possibilita interpretações e análises diferentes, teoricamente, não 

previstas. É esse olhar para o “fora da linguagem” – ao se referir a uma realidade 

extralinguística – que a Teoria Semiolinguística se desenvolve em um novo “modelo 

de compreensão do processo enunciativo aplicado à análise do discurso” (FREITAS, 

2002, p. 28). 

 Assim sendo, tem-se como objeto de estudo da Teoria Semiolinguística o ato 

linguageiro a partir de uma dupla dimensão interna e externa a ele. Esses dois 

universos discursivos conferem nova extensão aos sujeitos do ato de linguagem, 

uma vez que os consideram em sua totalidade e em suas relações. Nesse sentido, o 

implícito e o explícito em cada situação comunicativa devem contribuir para a análise 

e efetividade do discurso. Charaudeau (2016, p. 52) pondera ainda que em todo e 

qualquer ato de linguagem “...(i) vai nascer de circunstâncias de discurso 

específicas; (ii) vai se realizar no ponto de encontro dos processos de produção e de 

interpretação; (iii) será encenado por duas entidades, desdobradas em sujeito de 

fala e sujeito agente27”.  

Nessas colocações, evidencia-se ainda mais que o sujeito enunciador (falante 

ou escrevente), ao se ver envolvido por uma determinada situação comunicativa, 

coagido a participar ou não do processo linguageiro, não consegue dissociar sua 

atividade linguageira de suas práticas sociais, identitárias, políticas, tanto no 

processo de produção quanto interpretação. Ele é, ao mesmo tempo, agente e 

paciente da situação, uma vez que, ao se posicionar, traz consigo várias 

possibilidades de desenrolar/interpretar/produzir a situação de fala. 

Para sustentar essa ideia, Charaudeau (2016) elabora um esquema de 

representação (Figura 1) que possibilita maior visualização dessa relação entre os 

sujeitos do discurso. 

 

                                            
26 JAKOBSON, R. “Les embrayeurs, les catégories verbales et le verbe russe”. In: Essais de linguistique générale. 
Paris: Ed. Minuit, 1963. 
27 Ou seja: EUc/EUe e TUd/TUi, os quatro sujeitos do ato de linguagem. 
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Figura 1: Quadro enunciativo dos circuitos do ato de linguagem proposto por Patrick 

Charaudeau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CHARAUDEAU, 2016, p. 52. 

 

A partir desse quadro, Charaudeau (2016) evidencia a dupla representação à 

qual os sujeitos estão submetidos, de modo a destacar que as situações 

comunicativas apresentam estratégias complexas e que podem se transformar, a 

todo o tempo, a depender dos circuitos e espaços linguageiros utilizados. É nessa 

intensa relação de troca que o ato linguageiro acontece de modo a não possibilitar a 

redução da palavra apenas à sua decodificação, ao seu “contexto linguístico”, mas, 

sobretudo, evidenciá-la em sua situação, em sua análise, em seu “contexto 

discursivo”.  

Para a TS, situação e contexto causam, às vezes, alguma confusão. 

Entretanto, é válido salientar que ambos os termos podem ser utilizados na teoria, 

uma vez que bem delimitados em suas categorias. Fala de “situação” quando se 

pensa naquilo que é externo ao ato de linguagem; “ao ambiente físico e social do ato 

de comunicação”. Ao termo “contexto”, associa-se aquilo que é interno ao ato de 

linguagem; “ambiente textual de uma palavra ou de uma sequência de palavras” 

(CHARAUDEAU, 2016, p. 69). 

Em referência ao quadro sugerido, os sujeitos discursivos aparecem como 

coparticipativos de todo o processo linguageiro. O EUc (sujeito comunicante), em 

seu fazer, influencia e contribui diretamente para o dizer do EUe (sujeito enunciador) 

que, ao projetar sua finalidade comunicativa, interpela o TUd (sujeito destinatário), 
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motivado pelo TUi (sujeito interpretante), e constroem uma relação de produção e 

interpretação do discurso. Nesse processo, “...o material psicossocial do ato, ou 

seja, à própria situação de comunicação...” e “o material verbal do ato de linguagem” 

se encontram imbricados pelos circuitos externo e interno, respectivamente, por 

meio de “sujeitos interactantes” (CORRÊA-ROSADO, 2014, p. 9). 

Partindo desse pressuposto, Ida Lúcia Machado e Emília Mendes (2013), 

difusoras da TS no Brasil, pensando o quanto nas narrativas influenciam também 

esse processo interativo do ato linguageiro, reformularam o quadro proposto por 

Charaudeau, evidenciando a presença também do scriptor e do receptor. Para elas 

(idem, p. 53), “as duas propostas são o retrato da vontade de definir o sujeito não 

mais único, mas fragmentado numa multiplicidade de vozes e papéis sociais bem 

como papéis discursivos”. Assim, reapresentaram o quadro da seguinte maneira: 

 

Figura 2 – Quadro para gêneros, proposto por Machado e Mendes (2013) que possuem uma 

organização narrativa, a partir do quadro de Charaudeau. 

Fonte: MACHADO; MENDES, 2013, p. 54 

 

Nesse sentido, comungando com o pensamento de Charaudeau, o sujeito 

agente (EUc) ou sujeito comunicante/locutor, é o responsável por projetar e produzir, 

a partir de um determinante real, as imagens do Enunciador (EUe) e do Destinatário 
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(TUd). O EUe, por colocar em cena e projetar as intenções do EUc; e o TUd, por ser 

uma representação da intenção primeira, e ideal, do ato linguageiro que pode ou não 

ser confirmada se, por ocasião, o TUi não se vê representado na projeção feita de 

TUd por EUc, é que se torna um ser de fala. 

 

Logo, O EUe e o TUd, sob a perspectiva do processo de produção, 
são seres que existem no e pelo discurso e que assumem certos 
estatutos linguageiros, independente, de certo modo, dos sujeitos 
psicossociais reais do ato, o EUc e o TUi.  
Por outro lado, o sujeito interpretante, o TUi, da mesma forma que o 
EUc é independente das intenções do EUe, é o condutor do 
processo de interpretação (CORRÊA-ROSADO, 2014, p. 10). 

 

 

Nessa relação, ao se pensar o ato de linguagem enquanto processo em que 

se produz e interpreta discursos, dever-se-ia concebê-lo como irregular, dissonante, 

já que o sujeito enunciador e o sujeito destinatário não supõem a finalidade do 

sujeito comunicante, tampouco a receptividade subjetiva do sujeito interpretante. Ou 

seja, o processo se dá todo a partir de visadas (efetivadas ou não). Essas “...visadas 

correspondem a uma intencionalidade psico-sócio-discursiva que determina a 

expectativa (enjeu) do ato de linguagem do sujeito falante e, por conseguinte, da 

própria troca linguageira” (CHARAUDEAU, 2004, p. 17-18). 

São essas questões fundamentais à análise do discurso que Charaudeau faz 

transparecer em sua teoria e sustenta, ainda mais, a posição de que o discurso é 

social, político, histórico, identitário, fundamentado em intencionalidades e situações 

comunicativas. É percebendo o mundo por meio da linguagem em uma interação 

social, que os sujeitos vão se constituindo. 

Pensando no objeto de estudo deste trabalho, o discurso político e o discurso 

musical de Igor Kannário (a ser explicitado a posteriori), essas concepções 

charaudianas justificam a escolha da Semiolinguística por interdisciplinar todas as 

reflexões possíveis quanto ao produzir e interpretar os discursos Kannarianos28. No 

que concerne ao ato linguageiro, em que os sujeitos comunicantes encenam a fim 

de produzir efeitos de sentidos em seu público idealizado, também o músico/político 

projeta sua fala de modo a produzir efeitos em seu interlocutor. Nesse mesmo 

                                            
28 Terminologia adotada pela pesquisadora para se referir aos discursos proferidos por Igor Kannário; objeto 
desta pesquisa. 



50 

 

intento, vários elementos comunicativos são utilizados a fim de provocar atitudes 

enunciativas diversas. 

Se pensarmos pela ótica do discurso político, em que o vereador Igor 

Kannário faz uso do parlamento para se dirigir a seus eleitores, percebemos o quão 

imbricados de intencionalidades os seus discursos se apresentam. Nessa situação 

de comunicação, “A ação política e o discurso político estão indissociavelmente 

ligados...” (CHARAUDEAU, 2013a, p. 39); o que garantem à linguagem espaço 

propício à “discussão, persuasão e sedução” (CHARAUDEAU, 2013a, p.39). Dessa 

forma, pensar o sujeito comunicante (EUc) a partir da figura de Igor Kannário é 

reconhecer que nele se encontra o processo de produção dos enunciados.  

Assim, para Renato de Mello (2003, p. 44),  

 

Ele procede à encenação do Fazer em função de uma 
intenção/projeto de palavra ("O que dizer?") e de um como falar ("De 
que modo dizer?") que se liga às estratégias de manipulação ("Como 
dizer o que vou dizer de modo a convencer o meu parceiro?"). 

 

Nessas intenções comunicativas, o EUc projeta um interlocutor que se faz 

necessário ao seu processo linguageiro e, consequentemente, constrói um 

“destinatário ideal” interpretante. Nesse caso, o TUi passa a ser representado pelos 

cidadãos de direito que, visados pelo EUc, constituem uma projeção, expectativa, 

que se interagem no campo interpretativo. Além desses, outros sujeitos se fazem 

presentes nessa situação de comunicação. Esses, designados não pelo campo 

situacional, mas pelo campo discursivo. 

Aqui, o EUe, ser de fala, enunciador, aparece representado pelo partido 

político a que pertence o vereador e seus ideais, uma vez que sustenta a 

enunciação da voz de EUc a partir de outras vozes que, a princípio, não seriam 

suas, mas que acabam por refletir-se. O EUe é aquela voz anônima que sustenta o 

discurso e que se dirige ao TUd, destinatário, ser da fala que, projetado também 

pelo EUc, interage diretamente no plano do dizer com o EUe, contribuindo para a 

interpretação do TUi, tornando as intencionalidades do EUc visados ou não. 

Podemos visualizar essa relação na figura 3, abaixo, uma vez que traça a 

representação do mundo real (circuito externo) e do mundo das ideias (circuito 

interno), em que os sujeitos, apesar de ao mesmo tempo serem individuais e 

coletivos, mostram-se representados. “Seres coletivos que partilham uma identidade 
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com os outros [...]; seres individuais que procuram diferenciarem-se para 

construírem uma unidade própria, pois é difícil conceber seu EU sem se distinguir 

dos outros” (CHARAUDEAU, 2013a, p. 51). 

 

Figura 3: Quadro enunciativo dos circuitos do ato de linguagem a partir do discurso político 

de Igor Kannário, com base no circuito de Patrick Charaudeau e Ida Lúcia Machado e Emília 

Mendes. 

Fonte: Própria autora, 2018. 

 

Pensando a partir da visão musical, no mesmo sujeito da pesquisa, o Igor 

Kannário, encontraremos uma nova situação de comunicação em que os sujeitos 

discursivos se veem modificados; não da coletividade e individualidade, mas em 

seus papéis inicialmente tratados. Nessa construção, justifica-se ainda mais a 

relação estabelecida entre a comunicação humana e a representação teatral. Nela, 

“...os seres humanos representam, por meio de seus atos de linguagem, 

espetáculos relacionais diversos nos quais alguns papéis estão previstos e outros 

são improvisados” (CHARAUDEAU, 2013a, p. 51-52). 

Para o discurso musical, novos sujeitos são projetados no intento de 

estabelecer relações possíveis, visadas e, consequentemente, efetivas; uma vez 
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que se arrasta uma massa em torno desses discursos quando apresentados. 

Observemos a figura 4 a seguir que representa essa construção. 

 

Figura 4: Quadro enunciativo dos circuitos do ato de linguagem a partir do discurso musical 

de Igor Kannário, com base no circuito de Patrick Charaudeau e de Ida Lucia Machado e 

Emília Mendes. 

Fonte: Própria autora, 2018. 

 

Nesse contrato comunicacional, o sujeito comunicante (EUc) já projeta em 

seus circuitos novos sujeitos enunciadores, destinatários e interpretantes. 

Entendendo que se trata de uma nova situação de comunicação, em que novas 

intencionalidades são projetadas, dialoga-se com os seus fãs, a fim de modelar 

receptor (TUi) imaginado que, embebido pelas relações construídas pelo destinatário 

(TUd), na população de massa, sustentam a intencionalidade de EUc revelada em 

EUe (sujeito favelado). Assim, os discursos vão se moldando de acordo com os 

“postulados de intencionalidade” que, regidos por quatro princípios, orientam todo 

ato linguageiro. 

Nessa interação linguageira, os parceiros do discurso estabelecem relações 

de trocas interativas que se orientam pelo princípio da interação, em que ambos os 

sujeitos se vejam dentro do processo comunicativo e reconheçam seus papeis de 
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“emissão-produção do discurso” e “recepção-interpretação do discurso”, 

respectivamente. Assim, ao se reconhecerem no processo de transação, 

estabelecem o princípio da Pertinência, que reconhece essa reciprocidade no ato; o 

princípio da Alteridade, que defende que em todo ato linguageiro há uma troca entre 

os parceiros envolvidos, levando-os a se reconhecerem como semelhantes ou não 

(CHARAUDEAU, 2005); o princípio da Influência, “que postula que a motivação da 

intencionalidade do sujeito falante se inscreva numa finalidade acional que leva os 

parceiros da comunicação a satisfazer o princípio do controle das expectativas” 

(MELLO, 2003, p. 50); e o princípio da Regulação, que é “a condição para que os 

parceiros se engajem nos processos de reconhecimento do contrato de 

comunicação e a condição para se perseguir e se realizar a troca comunicativa” 

(MELO, 2003, p. 50). 

A partir dessas relações, Charaudeau (2015) propõe um Duplo Processo de 

Semiotização. Para ele (2015, p. 12), 

 

...para que a semiotização do mundo se realize, é necessário um 
duplo processo: 
• o primeiro, o processo de transformação, que, partindo de um 
“mundo a significar”, o transforma em “mundo significado” sob a ação 
de um sujeito falante; 
• o segundo, o processo de transação, que faz deste “mundo 
significado” um objeto de troca com um outro sujeito que 
desempenha o papel de destinatário deste objeto... 

 

 

E, para isso, formula a seguinte representação: 

Fonte: CHARAUDEAU, 2015, p. 12. 

 

Além desses processos de transação evidenciados acima, os Processos de 

Transformação se tornam também figuras fundamentais à compreensão do nosso 

objeto enquanto sujeito de identificação e ação. Por meio desses métodos, faz-se 
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possível pensar o sujeito a partir das “identidades nominais”, que compreende a 

operação primeira de identificação em que se busca identificar os seres, 

conceituando-os e nomeando-os; as “identidades descritivas”, que buscam atentar-

se para a caracterização desse ser e os tornam diferentes uns dos outros em sua 

qualificação; as “identidades narrativas”, que se preocupam com o ser inserido em 

sociedade, agente ou paciente de suas ações; e as “relações de causalidade”, que 

propõem uma sucessão de acontecimentos que tendem a influenciar a maneira de 

agir, pensar, do indivíduo, provocando uma causação. (CHARAUDEAU, 2015, p. 12) 

Esses processos se apresentam tão imbricados que é necessário pensá-los 

em sua interação/relação. É a partir deles que se busca conhecer os sentidos que 

estão postos dentro do processo de comunicação em seus atos linguageiros. Logo, 

não se pode pensar o contrato de comunicação – o quadro situacional apresentado 

anteriormente – sem considerar essas práticas de intencionalidade apresentadas no 

duplo processo de semiotização, uma vez que, como afirma Charaudeau (2015, p. 

14): 

 

Um ato de linguagem, [...], pressupõe uma intencionalidade – a dos 
sujeitos falantes, parceiros de uma troca. Em decorrência, esse ato 
depende da identidade dos parceiros, visa uma influência e é 
portador de uma proposição sobre o mundo. Além disso, realiza-se 
num tempo e num espaço determinados, o que é comumente 
chamado de situação. 
 

 

Esses postulados sustentam a existência de um contrato de comunicação, 

organizado a partir dos atos linguageiros, situacionais ou discursivos, que os 

legitimam e torna-os capazes de identificar e identificarem-se dentro do processo, 

modificando ou sendo modificado pelas interações comunicativas. A partir disso, e 

para visualizarmos essas relações, buscamos compreender melhor como se constrói 

essa relação discursiva a partir do contrato de comunicação. 

Assim, percebemos o quanto imbricados de identificações e atos linguageiros 

estão os sujeitos discursivos e o quanto essa teoria abre margem para a análise 

completa a que se propõe este trabalho. Nela, justifica-se a escolha por única base 

teórica-metodológica por compreender e abarcar todos os elementos constitutivos 

do sujeito: linguagem, discurso, identidade, narrativas, semiotização, contexto, entre 

outros, como veremos nos tópicos e seções a seguir. 
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2.2 O DISCURSO MUSICAL E O DISCURSO POLÍTICO; UM ESTUDO DO 

CONTRATO DE COMUNICAÇÃO NA PERSPECTIVA DO SUJEITO 

COMUNICANTE  

Quando pensamos em comunicação humana, falamos justamente do direito 

que esses sujeitos têm de se comunicarem e, sobretudo, estabelecerem sentido a 

partir do que fora dito. E é nesse contexto que as identidades (individuais e/ou 

coletivas) tendem a emergir, tornando-o, ao mesmo tempo, sujeito 

falante/comunicante e interpretante; requerendo espaços de trocas bem delimitados 

para que o ato linguageiro aconteça. Assim, nas relações possíveis entre os sujeitos 

(parceiros) da comunicação, apresentados anteriormente nos quadros 

comunicativos, percebemos que a mise em scère (a encenação) só faria sentido a 

partir de um contrato estabelecido entre esses sujeitos. A exemplo, um discurso 

político proferido durante um show musical não teria sentido se, anteriormente, não 

tivesse estabelecido entre os participantes essas condições de produção. A mesma 

coisa aconteceria se, ao contrário, por eventualidade, o show adentrasse o espaço 

do púlpito político. Assim, as relações de sentido só se efetivariam ante a um 

contrato estabelecido que, por adaptação à situação comunicativa, pode ser 

concluso ou passível de readaptação.  

Em todas as situações de comunicação em que haja uma troca pré-

estabelecida, há a necessidade de um contrato. Isso posto porque não há como 

pensar os sujeitos comunicativos destituídos de um espaço de troca no qual 

relações sejam prescritas e que, consequentemente, requeiram dos parceiros 

características físicas, identitárias e contratuais. É necessário, para a efetivação 

desse processo, conhecer os parceiros da situação – como se apresentam e se 

comportam um em relação ao outro -, suas construções sócio-psico-relacionais e o 

canal de transmissão em que esse ato acontece. Assim, com contrato estabelecido, 

poder-se-ia analisar a situação de comunicação, o ato comunicativo 

(CHARAUDEAU, 2016).  

Para a Teoria Semiolinguística, as relações existentes entre os sujeitos 

envolvidos no ato de linguagem precisam de condições possíveis para que haja o 

entendimento mútuo entre os parceiros em suas trocas comunicativas. É por isso 

que o contrato de comunicação aparece como fundamento importante para a análise 

do discurso a partir da perspectiva de Patrick Charaudeau. Nele, e a partir dele, a 
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relação comunicacional, regida por elementos situacionais em seus atos 

linguageiros, faz sentido. 

Correlacionando essas ideias ao quadro da situação de comunicação 

anteriormente apresentado (figura 1), ao propor a existência de fatos internos e 

externos que corroboram ao ato comunicativo, percebemos que essas trocas 

comunicativas devem ser “reguladas as práticas sociais, incluindo normas de 

comportamento linguageiros e demais convenções” (VEIGAS, 2016, p. 3) e, 

portanto, coteja a necessidade de condições específicas de produção nessas 

situações comunicativas. 

Assim sendo, para que a produção linguageira se efetive, faz-se necessária 

uma estabilidade comunicativa e regularidade nos comportamentos dos parceiros 

envolvidos que, pré-estabelecidos, corroboram para a construção de enunciados 

completos e carregados de sentido. Desse modo, com os papéis comunicativos 

delimitados em seus sujeitos, os rituais de abordagem especificados e o espaço de 

troca definido, estaremos encenando um ato comunicativo que faça sentido. Nessa 

construção, Charaudeau (2013b) defende a interferência de quatro condições de 

produção externas que, já definidas anteriormente, ratificam a necessidade de um 

contrato de comunicação. 

A primeira condição seria a identitária, ou de identidade, que define a 

essência sócio-psico-identitária dos sujeitos comunicativos, identificando-os e 

apresentando-os aos seus parceiros. A segunda condição, finalidade, sustenta-se 

pela necessidade de marcada de termos um objetivo para nossas trocas discursivas. 

Esses objetivos são entendidos como visadas que nos “fazem fazer”, “fazem crer”, 

“fazem saber”, “fazem sentir” e que projetam nossas ações de fala. Relacionando-se 

a essa condição de finalidade, temos a terceira condição, do propósito, que se 

justifica pela necessidade de entender “do que se trata?”. Por fim, a quarta condição, 

de dispositivo, que se refere ao suporte e as características desse suporte, 

sustentadas pelo ato comunicativo (CHARAUDEAU, 2013b). 

Desse modo, percebe-se que o ato comunicativo não é desprovido de 

intencionalidades e que, para que elas aconteçam, faz-se necessário um contrato 

que estabeleça condições possíveis a esse ato. Além desses aspectos externos, 

existem também as condições internas que interferem no processo comunicativo e, 

consequentemente, colaboraram para sua efetivação. O espaço de locução, ou lugar 

de fala, que sustenta o direito e o poder de comunicar; o espaço de relação, onde as 
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trocas de poder são realizadas; e o espaço de tematização, que se refere ao tema, 

ao saber que será discursivizado, é que compõem, internamente, o ato 

comunicacional, contribuindo para que o projeto de fala, juntamente com o contrato, 

defina estratégias visadas e efetivas ao contexto comunicativo. 

Todas essas concepções evidenciam ainda mais a necessidade de se 

estabelecer um contrato de comunicação ante a todo ato comunicativo que se 

projete a falar. Assim sendo, pensaremos o contrato a partir das duas instâncias de 

produção evidenciadas nesta pesquisa: a política e a musical. Isso não quer dizer 

que ambos os discursos sejam desvinculados um do outro; que o político não possa 

estar no meio musical e ser musical, quanto o musical estar no político e ser político. 

Valemos aqui dessa divisão para que, didaticamente, seja possível retomar alguns 

aspectos gerais a fim de afunilá-los em suas especificidades e entender, 

separadamente, como se dá o contrato de comunicação político e o contrato de 

comunicação musical, respectivamente, estabelecidos por Igor Kannário. 

2.2.1 O Contrato de Comunicação Político: Um olhar inicial ao Discurso 

do Vereador Igor Kannário 

O discurso político vem a muito sendo estudado e tornando-se centro nas 

perspectivas da Análise do Discurso, sobretudo para a Teoria Semiolinguística em 

Patrick Charaudeau. Isso não torna o estudo maçante, mas instiga a cada vez mais 

lançarmos novos olhares aos políticos que sempre fizeram parte do cenário político-

administrativo dos seres humanos e sobre os quais depositamos nossas 

representações. É justamente por “sua heterogeneidade, do ponto de vista das 

múltiplas significações, [...] e sua estabilidade, da perspectiva das possibilidades de 

comportamentos enunciativos de que dispõe o sujeito político” (CHARAUDEAU, 

2013b, p.52), que o justifica como objeto de estudo também para este trabalho. 

A arte da palavra, da retórica, já iniciada anteriormente em Aristóteles29, 

evidencia o bom uso da linguagem no ato comunicativo, comungando na escolha de 

boas estratégias persuasivas para o falar, em que se seria possível pensar a 

argumentação perfeita. Assim,  

 

                                            
29 (Rhet., I, 1354ª) 
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Retórica é, pois, uma forma de comunicação, uma ciência que se 
ocupa dos princípios e das técnicas de comunicação. Não de toda 
comunicação, obviamente, mas daquela de tem fins persuasivos. 
Não é, pois, fácil dar da retórica uma só definição. Quando dizemos 
que ela é a arte de falar bem e a arte de persuadir, a arte do discurso 
ornado e a arte do discurso eficaz, estamos simplesmente a tentar 
esclarecer a relação entre as duas maneiras de definir a retórica, de 
ligar o ornamento e a eficácia, o agradável e o útil, o fundo e a forma 
(ARISTÓTELES, 2005, p. 24-25). 

 
 

Nesse intento, pensado inicialmente por Aristóteles, em que os sujeitos 

tendem a questionar e sustentar seus argumentos em um amplo espaço de 

discussão e persuasão é que o campo político, de lutas, de ações e trocas 

simbólicas em busca de poder, passou a ganhar notoriedade. Nele, “O governo da 

palavra não é tudo na política, mas a política não pode agir sem a palavra...” 

(CHARAUDEAU, 2013b, p. 21); o que determina, então, uma gama de estudos em 

torno dos discursos políticos pela Análise do discurso e, sobretudo, pela TS. 

Para tanto, conceber a prática política como prática social torna-se fator 

preponderante, ao entendemos que é nesse campo também que ação e linguagem 

estabelecem uma relação de troca social e que, agindo de forma interdependente, 

sustentam um sujeito que só se discursiva a partir da sua relação com o outro. 

Assim, o campo discursivo de poder político, ao se preocupar inicialmente em 

organizar a vida social a partir de suas influências, objetivos e engajamentos, acaba 

por determinar também a vida desses sujeitos discursivos, de modo a evidenciar o 

quão imbricados de relações discursivas estão os discursos políticos e, sobretudo, 

como esse campo requer um contrato comunicativo que o determine. “A 

conscientização dessas relações contratuais é uma das condições de base para que 

os participantes meçam qual é a margem de manobra que lhes permitirá tanto 

manter seu direito à palavra quanto exercer sua influência sobre o outro” 

(CHARAUDEAU, 2012, p. 6). 

A partir disso, entendendo que os sujeitos discursivos determinam e são 

determinados pelos espaços de trocas internas e externas, e concebendo a 

linguagem enquanto ação ante a todo um constructo estrutural, construiremos 

discursos persuasivos e eficazes a partir do momento em que regularmos os 

princípios discursivos, propostos por Charaudeau (2013b), de alteridade, pertinência, 

influência e regulação, pressupondo que os indivíduos inseridos igualmente nesse 
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campo discursivo sejam capazes de concordarem entre si da necessidade de 

associação das práticas linguageiras e sociais. 

Pensar o outro (alteridade), trazendo-o para si (influência) e considerando que 

este já tenha também sua formação social discursiva, é promover o princípio da 

regulação que justifica a relação intrínseca entre os parceiros do ato comunicativo 

em um contrato pré-estabelecido. Desse modo, teríamos no Contrato de 

Comunicação, 

 

...o ritual sociolinguageiro do qual depende o Implícito codificado e o 
definimos dizendo que ele é constituído pelo conjunto das restrições 
que codificam as práticas sociolinguageiras, lembrando que tais 
restrições resultam das condições de produção e interpretação 
(Circunstacis de Discurso) do ato de linguagem. O Contrato de 
Comunicação fornece um estatuto sociolinguageiro aos diferentes 
sujeitos da linguagem (CHARAUDEAU, 2016, p. 60). 

 
 

Para o discurso político em si, esse estatuto de regulação do ato comunicativo 

referenciado aos sujeitos linguageiros se justificam pela existência de um campo 

complexo de relações estabelecidas entre esses indivíduos. Os saberes e crenças 

criados em função de sua escolha política, condicionam também a existência de um 

campo de circulação e entrecruzamento de posicionamentos que determinam o jogo 

dentro do campo político. É por conta desse jogo de relações e poderes que o 

discurso político precisa delimitar um acordo que converta essas diversas linhas de 

pensamento a significações persuasivas e eficazes. 

É preciso, sobretudo, considerar que esses sujeitos do discurso político 

representam entidades humanas que, carregados de intencionalidades no ato 

linguageiro, tendem a convencer seus interlocutores a partir de seus papéis 

predefinidos e de suas identidades bem construídas. No caso aqui referenciado, o 

vereador Igor Kannário, essa representatividade política ganha legitimidade e 

constrói-se enquanto sustentador de identidades por evidenciar, incessantemente 

em seus discursos, a sua relação com a periferia e o seu papel de representante 

daquele povo frente ao plenário.  

Assim, ao deixar bem claro a sua origem, durante seu primeiro 

pronunciamento na câmara legislativa de Salvador (conferir data), ao dizer: “(+) todo 

mundo sabe que eu vim’ da Periferia’ do bairro da Liberdade linha 8’”, Kannário 

aproxima-se ainda mais do público que o elegeu e confere ao seu discurso 
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identidades sociais, políticas e cidadãs de credibilidade. Essa aproximação 

identitária não constrói ainda o seu Ethos, mas confirma a premissa charaudiana 

(2013b, p. 55) de que “...os atributos identitários [...] definem sua finalidade 

comunicacional. Em todo ato de comunicação, o conhecimento das pessoas é 

necessário, mas de forma alguma suficiente”. 

Nesse sentido, é possível pensar em características evidentes dos sujeitos do 

ato comunicativo política para, assim, convergirem à realidade factual do discurso 

político em geral, mas, sobretudo, a partir de Igor Kannário. Enquanto perspectiva de 

identidades aos parceiros dessa situação de comunicação, estabelecidas para esse 

contrato, poderíamos conceber: 

- Igor Kannário (Partido Humanista da Solidariedade - PHS): sem restrição de 

nomes, tem o papel de representante legal do povo, face à posição política de 

vereador, que o coloca na posição de “saber fazer” e “saber pensar” em relação ao 

contrato de comunicação. 

- Eleitores/povo: é o grupo social que fomenta mesma visão de melhora, 

estando no plano do imaginário, do entendimento daquilo que precisa ser real, mas 

não se torna passível de execução por eles. É o campo da “necessidade”, “do 

buscar ser”, “buscar fazer”, do “desejo de mudar”. 

Não que esses papéis não possam ser modificados no curso do ato 

comunicativo. Contudo, estabelecidas essas entidades identitárias, “pressupõe que 

os indivíduos pertencentes a um mesmo corpo de prática sociais estejam suscetíveis 

de chegar a um acordo sobre as representações linguageiras dessas práticas 

sociais” (CHARAUDEAU, 2016, p. 56). 

Igualmente, cada parceiro estabeleceria também uma finalidade comunicativa 

determinante à situação de comunicação. Para o Igor Kannário (PHS), pensar a 

realidade coletiva, representar o povo, persuadi-os e conduzir a uma vida melhor 

demonstraria a força do “poder fazer” e “poder pensar” em relação ao estado de 

governança. Enquanto que, para os eleitores, cabe a finalidade de propor, elucidar, 

indicar, esperançar e confiar. Nessas intenções acordadas, constrói-se uma relação 

de interação comunicativa que aproxima os interlocutores.  

Assim, aproximar-se do seu interlocutor (eleitores, durante a campanha; e 

parlamentares, durante o pronunciamento na câmara), principalmente no campo 

político, conferindo-lhe características próximas ao do sujeito enunciador, cria então 

uma comunidade que busca comungar dos mesmos ideais em um projeto de 
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sociedade comum. Projeto esse orientado e conduzido por dispositivos e instâncias 

comunicativas que caracterizam o fazer discursivo político. Os dispositivos seriam, 

então, aquilo que garantiria ao discurso sua significação, seu sentido. A partir dele, 

todos os enunciados proferidos se fariam possíveis de interpretação e, 

consequentemente, estabeleceria relações entre seus interlocutores. Sabendo-se 

desses dispositivos de comunicação, ter-se-ia um contrato comunicativo organizado 

e regulado.  

Em se tratando do dispositivo da situação de comunicação política, algumas 

instâncias são projetadas no intento de efetivar o ato comunicativo. A instância 

política, acompanhada pela instância cidadã e, consequentemente, pela instância 

midiática, controlam o fazer político e determinam seus espaços de atuação. Se 

primeiro há um pensamento norteador, que coordena as tomadas de decisões e o 

pensar político – no plano do “poder de fazer” e “poder de fazer pensar”, falamos, 

então, do espaço de governança que ali precisa ser estabelecido; de uma instância 

política que rege o ato (CHARAUDEAU, 2013b). É nesse espaço de governança que 

Igor Kannário, seguindo os ideais de seu partido – PHS (Partido Humanista da 

Solidariedade) –, pretende “buscar, quanto antes, o caminho humanista/solidário 

num movimento de caráter universal, rumo à abundância e à paz, para que se 

apresse a existência de um mundo humanista/solidário, ético, harmônico e 

fraterno30” (Doutrina PHS), sustenta o seu plano político. 

Ademais, apoia-se também na instância cidadã que lhe confere o título de 

representante do povo da periferia que luta pelo direito e bem comum. É aquele que, 

apesar de estar no campo do “poder fazer”, interpela também o governo a fim de 

que os ideais da comunidade sejam ouvidos, atendidos. É o causador de polêmica, 

de debates, manifestações, protestos, até mesmo dentro do parlamento. Nessa 

instância, Igor Kannário concerne respeito e credibilidade frente à periferia. Ao se 

ver representado pelo e no povo, o sujeito discursivo aqui em questão passa a ter 

nome de valor ante a todo espaço representativo, conferindo-lhe legitimidade em 

sua ação de “representante do povo”. 

Kannário se torna representante político por se enquadrar também na terceira 

instância pensada por Charaudeau (2013b); a instância midiática. Nesse fazer, ele 

se apropria de diversas maneiras de mediação e constrói um novo olhar ao campo 

                                            
30 Disponível em http://phs.org.br/institucional/doutrina-partidaria/  
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político, moldando aquele espectador ao ato de comunicação específico. Assim, o 

TUi e o TUd configuram-se, efetivamente, com representações de suas intenções 

comunicativas. É também essa instância de produção midiática que o vereador 

Kannário é levado a “dramatizar a narrativa dos acontecimentos para ganhar a 

fidelidade de seu público, [...], que o leva a capturar o que está escondido sob as 

declarações dos políticos [...] para justificar seu lugar na construção da opinião 

pública” (CHARAUDEAU, 2013b, p. 63). 

Assim sendo, 

 

O dispositivo do contrato de comunicação política é, de certa forma, 
uma máquina de forjar discursos de legitimação que constroem 
imagens de lealdade (para a instância política), que reforçam a 
legitimidade da posição de poder; de protesto (para a instância 
cidadã), que justificam a legitimidade do ato de tomar a palavra; de 
denúncia (para a instância midiática), que mascaram a lógica 
comercial para a lógica democrática, legitimando esta em detrimento 
daquela. (CHARAUDEAU, 2013b, p. 63-64) 

 
 

É por isso que a imagem construída por um político se torna fator importante 

diante de seus atos comunicativos. Nesse processo de legitimação do sujeito, de 

seus atos e pensamentos, o discurso político concentra suas estratégias e fomenta 

novos sujeitos ao seu processo interativo. A massa, povo da periferia que garantiu a 

Kannário mais de 11mil votos, se viu representada em razão de sua semelhança 

imagética e concebeu a ele “um ato de investidura: no lugar do príncipe que arma 

um jovem nobre e o transforma em cavaleiro” (CHARAUDEAU, 2013, p. 78); um 

“príncipe do gueto”. 

Só quando essa legitimidade política passa a existir em caráter de atribuição 

e, em um domínio de práticas sociais, adquire também relações de poder entre os 

sujeitos discursivos, é que o discurso político consegue ser aceitável e concitar o 

maior número possível de parceiros que coexistam em seus valores e crenças. É 

conhecendo esses sujeitos em sua linguagem, estereótipos, emoções, gênero, que 

poder-se-ão estabelecer e indicar condições favoráveis ao ato comunicativo. 

Assim, e partindo dessas construções, percebemos que nessa atividade 

humana de comunicação, constitutiva do sujeito, e de natureza psico-histórica-

social, o contrato de comunicação política faz-se mais que necessário por entender 

que  
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O discurso político se caracteriza por um jogo polêmico, que utiliza 
constantemente contratos e estratégias para convencer ou seduzir o 
outro. Digamos que EUc tenta fabricar uma imagem de sujeito 
destinatário (TUd) que acredita coincidir com a do sujeito 
interpretante. Assim, no contexto desse tipo de discurso, podemos 
notar a construção de uma imagem de “fusão identitária” como uma 
estratégia de dramatização para fazer com que uma nação se sinta 
integrada em um mesmo grau de cidadania: não é parte dela que 
conta, mas seu todo (CHARAUDEAU, 2016, p. 58). 

 
 

É nesse jogo, a partir do contexto sociocultural desses enunciatários, que se 

estabelecem aceitação ou negação do ato comunicativo. Saber os “limites” e 

progressões que possam ser dadas dentro da situação comunicativa, torna o campo 

discursivo efetivo. Nele, os discursos seriam produzidos a partir de visadas pré-

construídas que, consequentemente, seriam alcançadas. O cenário político, então, 

requer sujeitos, parceiros discursivos, que entendam o jogo de poder que há por traz 

desse projeto de fala e desdobre esse ato de linguagem cruzando as diversas 

possibilidades de legitimação da ação política. 

A projeção de um sujeito comunicante (EUc) em um sujeito interpretante (TUi) 

e em um outro destinatário (TUd) sugere, pois, alguns elementos importantes ao 

contrato de comunicação. Primeiro, a construção de relações identitárias que 

aproximem os sujeitos; depois, a referenciação desses sujeitos a partir da 

legitimidade das instâncias de poder governamental ao bem comum intencional, 

pensado a priori por esses sujeitos; e, por fim, a credibilidade adquirida por 

imaginários sociais discursivos representados. Quando, definidos esses parceiros 

comunicativos, é preciso pensar no espaço de locução, no campo político, social, 

governamental ou midiático, para assim lançar mão das estratégias, dispositivos e 

instâncias do ato de comunicação. 

Essa necessidade de um contrato que organize e reja o ato comunicativo não 

se prende apenas ao cenário político, mas a todos os espaços em que a linguagem 

se faça presente para o estabelecimento de relações entre os seres. Desse modo, 

pensar o Igor Kannário para além do recente vereador, mas, sobretudo, pela sua 

face primeira de músico, requer também um olhar para esse discurso musical por ele 

emanado e, além disso, para entender o contrato de comunicação musical em que 

se convergem suas representações iniciais. 
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2.2.2 O Contrato de Comunicação Musical: Um olhar inicial ao Discurso 

do Cantor Igor Kannário 

Assim como a política, a música ocupa grande espaço na sociedade desde os 

primórdios da humanidade. Entendida também como meio de interação verbal, a 

música também completa o universo da comunicação e, nele, constrói relações 

intrínsecas entre os sujeitos que dela se deleitam. É nesse modelo de linguagem 

musical que os sistemas de interação linguísticos caracterizam modelos simbólicos 

e, efetivamente, contribuem para as relações humanas. 

Pensar a música enquanto campo discursivo é, sobretudo, reconhecer que há 

significados e sujeitos que trocam, além de linguagem, experiências, vivências e 

representações a partir dela. Logo, todo discurso, pensado a partir das relações 

entre linguagem e contexto, corroboram para a concepção do discurso musical que 

se sustenta também nessa relação. É válido ressaltar que tratamos aqui de um 

discurso que emana em função da palavra (vista como discurso) e não da técnica 

musical em si, escrita e leitura musical. Doravante, todas as vezes que nos 

referirmos ao discurso musical, estaremos, pois, atribuindo ao campo musical nova 

visão analítica, a partir da Análise do Discurso, TS. 

Essa concepção e, porque não escolha de pesquisa, mostra-se ainda mais 

evidente ao corroborarmos com a ideia de música também como linguagem. 

Béhague (1998), etnomusicólogo, sustenta essa ideia ao afirmar, historicamente, o 

poder, tanto de influenciar quanto de comunicar, que a música tem sob os indivíduos 

e a sociedade. 

 

Platão não teve nenhuma dúvida a respeito da verdadeira eficácia da 
música sobre o indivíduo e a sociedade, não só no sentido de 
controlar comportamentos humanos, mas de poder influenciar 
estados de espírito, como o efeito musical no sentido de acalmar 
paixões e sentimentos (com a explicação da equivalência estrutural 
do cosmos, da alma e da música) (BÉHAGUE, 1998, p. 124). 

 
 

É por meio desse “poder influenciar” que a música, em sua essência 

interativa, torna possível ao homem estabelecer sentidos e construir realidades que, 

mesmo imaginadas, sejam-lhes possíveis de experenciar. Assim, a música enquanto 

linguagem se faz presente também no contexto humano uma vez que “eleva a 
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experiência do mundo à articulação do discurso, como o que funda a comunicação e 

produz o homem enquanto sujeito falante” (RICOEUR, 2000, p. 466). 

Dessa maneira, pensar o sujeito falante enquanto sujeito do discurso, é 

pensar também a música como discurso musical. E, a partir dessa visão, conceber 

esse campo discursivo como dotado de significações e interpretações que levem 

seus sujeitos a interagirem entre si a fim de estabelecer relações comunicativas 

possíveis. São elementos contextuais que, envoltos no universo musical, 

possibilitam a comunicação e a formação de contexto e situações linguageiras que 

revelam a extensão de sua potencialidade. 

A música, desde o título ao contexto linguístico, pretende provocar os seus 

espectadores a partir da harmonização entre letras, sons, cenários e práticas sócio 

históricas e identitárias. Nessa junção, podermos afirmar que  

 

O discurso musical assim estabelecido possui resquícios de indução, 
persuasão, no que diz respeito à sua interação polissêmica. Ou seja, 
o título e a obra aludem referências externas a eles mesmos, e 
possibilitam significados que se adequam a uma dada realidade, 
coletiva, individual (BARBARESCO FILHO, 2006, p. 862). 
 

 

Essa conceituação assemelha-se ao conceito de discurso e às estratégias 

discursivas a partir do contrato de comunicação e da situação comunicativa 

propostas por Patrick Charaudeau. Isso posto, o trabalho com o discurso musical 

torna-se ainda mais interessante a este trabalho por corroborar com os ideais 

sustentados pela teoria aqui escolhida (TS). Sobre esse viés, deparamo-nos com 

duas perspectivas que se encontram em aliança: primeiro, a ideia da persuasão, 

comum ao ato discursivo, que busca, a partir de suas finalidades pré-definidas, 

representar realidade coletivas e individuais. Segundo, a relação posta entre 

interioridade e exterioridade como elementos preponderante ao fazer comunicativo. 

Aqui, também são apresentadas interferências internas (do dizer) e externas 

(do fazer) em relação ao ato comunicativo musical. Os discursos não podem se ver 

estanques ao que o contexto de comunicação tende a apresentar. E é por essa 

necessidade de entender a exterioridade e a interioridade para projetar seu discurso 

que os sujeitos, parceiros do ato comunicativo, tendem a sustentar a ideia de 

contrato; de demarcação de limites para que as trocas aconteçam de maneira visada 

e, consequentemente, construam sentido, significados. 



66 

 

Dessa forma, pensar o contrato de comunicação musical é visualizar também 

as identidades, finalidades e papéis que são delimitados para que a situação 

comunicativa, em seu contexto estabelecido, aconteça. “O significado musical não 

pode ser condensado em relações explícitas [...] Se deve, pois, cavar mais fundo 

nas próprias vidas daqueles que fazem música, para buscar e entender como eles, 

especificamente, conceitualizam o seu mundo” (BÉHAGUE, 1998, p. 128). 

O contrato de comunicação chega, então, ao campo musical no intento de 

fazer com que essas visadas externas e internas ao processo do “poder fazer” 

música organizem o discurso musical. No caso específico do discurso proferido pelo 

cantor Igor Kannário, já mencionado anteriormente no quadro de comunicação, os 

parceiros tendem a se colocar também no mesmo lugar de enunciação. As 

instâncias comunicativas, apresentadas no discurso político, enquanto vereador, 

mostram-se evidenciadas também na construção de seu discurso musical. 

As identidades construídas acabam por se assemelhar e a correlacionar 

sujeito comunicante e sujeito interpretante em um mesmo espaço discursivo. Nesse 

caso, a representação, não do vereador legitimado, mas do favelado orgulhoso de 

sua origem, sustenta o campo de uma instância cidadã que enxerga os indivíduos 

enquanto pertencentes a uma mesma comunidade, envolvidos em seu sentido 

amplo pela condição de cidadania. Aqui, o sujeito, a partir dessa concepção cidadã, 

“não se define pela origem étnica, religiosa ou mesmo geográfica, mas pela filiação 

simbólica dos indivíduos a uma mesma comunidade nacional, na qual eles se 

reconhecem porque ela é a fiadora de sua vontade de estar e viver junto” 

(CHARAUDEAU, 2013b, p. 58). 

É essa filiação simbólica que traz o discurso musical a um espaço gigantesco 

de representação e de legitimidade dessa representação. É por construir 

referenciais, sujeito a sujeito, que se tece a possibilidade de significações em um ato 

comunicativo a partir das práticas sociais musicais. Os parceiros, entendendo quais 

marcas específicas estão por traz das relações de troca do ato linguageiro, 

produzem discursos coexistentes numa comunidade musical. Assim, os campos do 

contrato de comunicação aparecem mais delimitados. 

Quanto às identidades desses sujeitos discursivos, poder-se-ia pensar: 

- Igor Kannário (músico): também no campo do “saber” e “poder fazer”, 

servindo a um mercado musical comercial, representa a imagem do favelado em 

ascensão, que chegou à fama, mas que ainda reflete suas origens. 
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- A massa/povo/fãs: definido socialmente como adepto a algo ou a alguém, 

que tem admiração, representando o “poder viver”, que confia na representação e 

credita nele um ideal de superação na vida. 

Por outro lado, construindo esses sujeitos a partir das finalidades discursivas 

emanadas em cada uma, teríamos um sujeito comunicante (EUc) a partir de Igor 

Kannário que enuncia, canta, representa, constrói imagens e, principalmente, capta 

um público que, persuadido pelo imaginário social de semelhança, se deixa atrair. 

Esse mesmo sujeito interpretante (TUi), na figura da massa/dos fãs, quer se ver 

representado, seguir e sustentar o imaginário do EUc, alimentando a necessidade 

de este sujeito enunciar para e em nome do povo. 

Nessas instâncias, o campo midiático aparece como grande suporte para a 

realização e execução desses discursos. Embebidos por essa sedução comercial, 

os parceiros do ato comunicativo são lançados a contextos e situação em que sair 

do desconhecido e alcançar os holofotes da fama transformam o espaço de 

comunicação propício a interstícios de representações e identidades coletivas e 

individuais; a práticas sociais concretas em atos linguageiros diversos. 

 

Diante dessa situação, toda instância que quer entregar sua 
mensagem aprende a construir alvos abstratos, categorias de público 
que correspondem menos a classes que variam conforme a atividade 
social do que a grupos de indivíduos de comportamentos opostos, 
atitudes imaginadas, imaginários suputados pelas pesquisas. [...]  
Pode-se dizer que a instância midiática encontra-se em duplo 
dispositivo: de exibição que corresponde à busca por credibilidade, e 
de espetáculo, que corresponde à busca por cooptação. 
(CHARAUDEAU, 2013b, p. 62-63) 

 
 

Assim sendo, o contrato de comunicação musical, estando na ordem do 

imaginário social, não se caracteriza como fictício, mas, sobretudo, como um grupo 

de representações que, conjuntas, delimitam práticas discursivas e transferem ao 

ato comunicativo uma possibilidade de relações que cheguem a um consenso, ao 

ideal de compreensão e significação capazes de tornar a situação de comunicação 

significativa a seus sujeitos.  

Correlativamente a isso, fica evidente que, para a TS, a atividade linguageira 

não existe se por ela não se produzirem sentidos e significados e, para que isso 

aconteça, os papéis, as identidades, a partir do que fora estabelecido em seus 
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contratos de comunicação, precisam se orientar a partir das finalidades e instâncias 

de produção discursivas desse ato comunicativo. Construir estratégias que tornem 

essa premissa possível tem sido o principal objetivo dos discursos aqui trabalhados; 

o musical e o político. 

Dessa forma, sustentamos a ideia inicial da linguagem, do discurso, do ato de 

linguagem, da situação, do contexto e do contrato de comunicação ao afirmarmos, a 

partir de Charaudeau (2012), que estes não existiriam se não os fossem motivados 

pelas entidades identitárias que, como objeto da construção do discurso, faz-nos 

entender quanto poder há por traz das palavras e o quanto elas podem significar se 

analisadas em seu contexto. 

É partindo dessa perspectiva que teceremos a seção seguinte no intento de 

entender as identidades e imagens de si (Ethé) apresentadas e construídas por Igor 

Kannário a fim de, em consonância à Teoria Semiolinguística, analisar esses 

discursos musical e político, de modo a observar como as estratégias discursivas e 

linguageiras utilizadas contribuem para a formação de seus Ethé. 
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3 ANÁLISE DOS DISCURSOS: A CONSTRUÇÃO DOS ETHÉ DE IGOR 

KANNÁRIO 

Os atos linguageiros são os mais evidentes traçados para a construção de um 

Ethos discursivo. Não é apenas pelo seu falar que o enunciador deixa transparecer 

sua força diante daquilo que diz. A imagem que ele faz de si e a impressão que essa 

imagem produz no seu destinatário influenciam diretamente o poder de persuasão 

de seu discurso. Ao fazer uso da palavra, automaticamente, o sujeito coloca-se em 

condição de produzir uma imagem de si. Isso não implica que ele mesmo teça 

comentários que construam seu autorretrato, evidenciando características ou feitos 

que o enalteçam. Basta apenas que se dirija a um sujeito-destinatário, dentro de um 

contexto linguageiro, que suas imagens implícitas se apresentam na construção do 

Ethos. 

O modo então com que se apropria do seu dizer faz com que o sujeito-

enunciador construa uma representação fiel de si, que leva o seu sujeito-

interpretante a deduzir, a partir dos índices discursivos, qual imagem de si se é 

possível abstrair, estabelecendo entre ambos uma relação de proximidade que 

confere ao discurso um poder de adesão (AMOSSY, 2016). É dentro desse plano 

discursivo que os sujeitos, ao delimitarem seus espaços de diálogo, estabelecem 

contratos comunicativos a fim de sustentar essa interrelação que, 

consequentemente, provocaria aceitação/representação ante a tudo o que for dito. 

Nessa relação, o sujeito comunicante/enunciador apropria-se de seu discurso 

de modo a fornecer aos sujeitos interpretantes/destinatários elementos – visados – 

implícitos e/ou explícitos que os levem a formular Ethé que melhor se adequem às 

posições e/ou papéis que assumem. Isso se evidencia ainda mais quando se trata 

de uma figura pública que tende a se moldar para adequar aos novos espaços 

discursos dos quais se fará como referência. 

 Assim sendo, partiremos de alguns discursos – musicais e político – a fim de 

entender a construção dos Ethé de Igor Kannário. Pretende-se, nesta seção, 

observar como é construída a imagem do sujeito discursivo Igor Kannário - Ethé 

discursivo de cantor e de vereador – e quais são as estratégias discursivas e 

linguageiras utilizadas que contribuem para essa construção. Para tal, utilizaremos 

três discursos musicais e um discurso político para orientarem nossa análise. 

Tomamos essas letras e o pronunciamento como discurso por acreditarmos, assim 
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como Charaudeau (2011, p. 4), que “não se trata mais de uma combinação de 

unidades em nível transfrástico, mas, de uma dimensão para além da frase, uma vez 

que o sentido de discurso resulta de uma multiplicidade de fatores de ordem 

contextual”. 

O corpus foi escolhido dentro do que chamamos de “‘linguística do discurso’, 

orientada para a descrição dos usos e das significações sociais, com um corpus, por 

definição aberto, e que pressupõe um sujeito operador de categorias ‘sócio-

discursivas’ e portador de um imaginário social” (CHARAUDEAU, 2011, p. 4). 

Optamos por três letras (vistas aqui como discurso por seu contexto de produção) 

que fizeram sucesso dentro dos períodos ápices da carreira do Igor Kannário. Duas 

publicações nos anos de 2012-2013, quando deu início à carreira solo e fora eleito 

revelação do carnaval de Salvador – “Aba Reta” e “Na humildade pedindo respeito” 

– e uma em 2017 – “Favela Popstar” -, ano em que assume Câmara de Vereadores 

de Salvador. 

Por entender que “o discurso é um percurso de significância que se acha 

inscrito num texto, e que depende de suas condições de produção e dos locutores 

que o produzem e o interpretam” (CHARAUDEAU, 2011, p. 6), é que escolhemos 

esse corpus, uma vez que conferimos ao tempo e espaços discursivos em que 

foram produzidos marcos importantes para a carreira do sujeito aqui em análise. 

Assim, partindo também dessa relação, traçamos uma análise que se norteará, 

primeiramente, pelos discursos musicais e, a posteriori, pelo discurso político. Não 

que uma não esteja imbricado no outro, porém, acreditamos que essa organização 

didática facilitará nossa visão do sujeito e dos Ethé construídos. 

Partindo dessa lógica e das relações de significância permitidas ao discurso 

na AD, faz-se necessário apresentarmos inicialmente em quais contextos 

situacionais esses discursos foram produzidos e quais sujeitos discursivos foram 

projetados, a fim de conceber significados a essa produção. Para a TS, em 

Charaudeau (2011, pp. 7-8), atentar-se para a “situação de comunicação: a natureza 

da identidade dos parceiros do ato de linguagem, a finalidade da situação, os 

dispositivos e as circunstâncias materiais desta última” é entender que contratos de 

comunicação precisam ser estabelecidos e bem configurados quando se pretende 

analisar algum discurso. 

Apresentados e delimitados na seção anterior, os contratos de comunicação 

norteiam e regem a situação comunicativa de modo a analisar os espaços internos e 
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externos de todo ato linguageiro. Assim sendo, projetam-se sujeitos comunicantes 

(EUc) e interpretantes (TUi) que detém a finalidade discursiva, e sujeitos 

enunciadores (EUe) e destinatários (TUd) que se articulam no plano do dizer. 

Por esse contexto, estabelecemos sujeitos discursivos para o primeiro 

discurso materializado na letra “Aba Reta” – 2012/2013 – que representem, além 

desses sujeitos, os espaços e tempos discursivos do ato linguageiro. Abaixo, 

apresenta-se o referido discurso. 

 

Aba Reta 
Igor Kannário 

 
Se meu traje te incomoda 
Lá no gueto eu tô na moda 

Se minhas gírias te ofendem 
Todos lá me compreendem 
Meu caráter anda comigo 

Quem vê cara, não vê coração 
O que é que aba reta tem a ver com ser ladrão? 

 
Só queria entender, alguém pode explicar 

O que tem de errado com meu jeito de andar 
Sou da periferia, mas também sou irmão 

Preconceito gera violência 
Se ligue na ideia, negão! 

 
Aba reta e um bermudão 

Mão na cabeça, deve ser ladrão 
Tá de terno e paletó 

O cara é santinho, primo do major 
Coloquei minha Cyclone e a Kenner no pé 

Pegada segura que é da ralé 
Quando essa gente vai entender 

Minha roupa não muda o meu jeito de ser! 
 

 

Aqui, o sujeito-comunicante (EUc), reconhecido pelo próprio sujeito-

enunciador (EUe) (Igor Kannário), como ser da periferia, destina-se a um sujeito-

interpretante (TUi) e a um destinatário (TUd) distante do seu locus discursivo, uma 

vez que não o reconhece em sua identidade. Marca evidente na utilização do 

advérbio “lá”. “Lá no gueto eu tô na moda” e “Todos lá me compreendem” apontam 

para TUi e TUd distantes da realidade a qual está inserido e, principalmente, do 

Ethos de subalternidade por ele defendido. 
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O discurso vai se construindo e se moldando a partir de um espaço de trocas 

em que o sujeito-comunicante se revela artisticamente para o mundo e, a partir de 

então, questiona a nulidade de sua identidade frente ao novo mundo que passa a 

conhecê-lo. Recortam-se elementos imagéticos que conferem ao seu discurso 

proximidade com os sujeitos aos quais pretende representar e com os quais se 

identifica. No excerto recortado acima, podemos observar algumas marcas 

linguísticas que levam o sujeito-interpretante a construir essa representação, esse 

agrupamento. 

Ao se referenciar ao “gueto” enquanto espaço onde os “iguais” se vestem e se 

entendem na moda com aquilo que vestem, temos a representação social de um 

grupo. Nesse caso, a construção imagética que se apresenta, a partir do discurso, é 

a relação de “gueto” à tribo. No dizer de Igor Kannário, o “gueto” seria então a 

representação de um grupo – conjunto de pessoas – que, independente de residirem 

ou não em um determinado ambiente coletivo, busca se identificar a partir de suas 

vestimentas e de suas gírias (reforçado em “todos lá me compreendem”). O que vai 

de encontro ao que se definiria por gueto no século XVI, na Europa, como 

agrupamento de pessoas por uma mesma condição à margem dos grandes centros 

(ZALUAR; ALVITO, 2006). 

Para o sujeito-comunicante em questão, não se trata de conceitos bem 

definidos e formulados historicamente. Trata-se de uma representação. A imagem 

do gueto aparece como representativa daqueles que se vestem igual e que 

apresentam a mesma maneira de falar. Evidenciado, deiticamente, quando ele 

retoma os questionamentos e suscita: “o que tem de errado com meu jeito de 

andar”. Fala-se, portanto, de “jeitos”, modos, estilo de vida. 

Isso não o distancia de suas origens sofridas e arquivadas em seu imaginário. 

Na sequência discursiva, ao dizer “sou da periferia, mas também sou irmão”, o 

sujeito sustenta um discurso rememorador, isto é, constrói-se nesse terno “periferia” 

a representação de sua infância e adolescência. Nesse imaginário, o lugar de 

violência passa a ser lembrado. Marca que se evidencia com a utilização da 

conjunção “mas”. Ele é subalterno, do espaço violento, daquele cenário de 

confusões, tiroteios e brigas, mas (contradizendo essa informação imagética) ele é 

irmão. Ele é do bem e, portanto, não se iguala aos muitos violentos que residem 

naquele espaço. Com essa junção de discursos, torna-se ainda mais forte a 

marcação discursiva de “gueto” enquanto uma tribo, um agrupamento de pessoas 
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que se juntaram por um estilo de se vestir e por uma linguagem própria de se 

comunicar. 

Essa ideia apresenta-se demarcada por todo o discurso presente nessa letra. 

A “aba reta e um bermudão”, “minha cyclone e a kenner no pé”, tornam-se marcas 

registradas do grupo “gueto”. Aqueles que não entendem ou que não se enquadram 

nesse coletivo acabam por menosprezá-los e, consequentemente, atribuir novas 

imagens: “deve ser ladrão”, “é da ralé”, configuram essa visão do exterior ao grupo e 

que os tornam ainda mais diferentes/seletivos. Além disso, levantam a questão do 

quanto essa imagem deturpada influencia negativamente a relação desse grupo com 

a sociedade externa. “Mão na cabeça, deve ser ladrão”, traça marcas de revistas 

policiais sofridas apenas por não se vestir igual ao padrão ditado pela maioria da 

sociedade.  

Nesse excerto, o sujeito-enunciador evoca traços estereotipados ao povo da 

“periferia” (enquanto espaço de violência, já discursivizado assim por ele) que 

condicionada, por conseguinte, atitudes repressivas do poder público. Ser diferente 

é, portanto, estar sujeito às agressões policiais e ao poder excessivo que eles têm. 

Esse desabafo de repressão se evidencia no último trecho do discurso, quando ele 

diz “quando essa gente vai entender... minha roupa não muda meu jeito de ser”. 

Aqui, os sujeitos interpretante e destinatário – sociedade em geral, polícia, poder 

público - se mesclam a partir da expressão “essa gente”. Além dessa evidência, o 

sujeito-enunciador se apropria também de um outro grupo, denominado por ele de 

“terno e paletó”, para questionar o quanto a construção de estereótipos configura as 

imagens de si e fazem com que sujeitos, quiçá bandidos, sejam vistos como 

“santinhos”, e indivíduos de “aba reta e um bermudão” sejam tachados de “ladrão”. 

A partir dessas relações, percebe-se marcadamente o quanto a 

representação da “tribo” se encaixa ao discurso do “gueto”. As referências 

linguísticas utilizadas pelo enunciador não nos levam ao espaço físico, mas às 

imagens sociais de roupas e gírias que determinam grupos e fazem com que 

pessoas se sintam representadas e construam ali também sua identidade. O Ethos 

do gueto é, portanto, no discurso de Igor Kannário, a imagem de um grupo de 

pessoas que compartilham interesses e gostos (vestimentas e linguajar) e, a partir 

de então, constroem suas relações de convivência e estabelecem seus limites de 

representatividade. 
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Essa visão continua sendo acentuada nos discursos de Igor Kannário e, a 

partir do momento em que é reconhecido ao ser eleito revelação do carnaval de 

Salvador (2013), a construção do Ethos do gueto acaba sendo aperfeiçoado e 

encontra novos referenciais. Isso também se (re)constrói no segundo discurso 

proposto aqui para análise: “Na humildade pedindo respeito” (2013) – ver abaixo – e 

mostra novas formulações imagéticas a esse sujeito. 

 

 

Na Humildade Pedindo Respeito 
Igor Kannário 

 
Eu vim das ruas e Terra onde a chapa é quente e o ódio impera 
Conheço a minha quebrada e tenho respaldo em qualquer favela 

Só chego na simplicidade, na humildade, não me leve a mal 
Não aceito certas pilantragens de vários safados que pagam o pau 

Mas vim mostrar quem sacode a periferia na disposição 
Ligado nos atrasalados que mosca na pista e não pega visão 

Mas vou te dizer sangue bom 
Na rua ganhei meu respeito e fala pra todos otários que sou o Kannário 

É o Príncipe do Ghetto na Humildade pedindo respeito, é o Príncipe do Ghetto 
 

Eu já sei que o bagulho é louco, mas quem tem conceito nunca amarela 
Meu avô já dizia: camarão que dorme a onda leva 

Mas fico ligeiro e ligado com Deus do meu lado 
Jamais estou só 

Na pista vários terroristas com nome na lista, sujo pelo pó 
Ai é que eu entro em cena e viro problema pro falso, invejoso 

Sabe que a minha é essa, eu não sou de conversa, Eu Sou cabuloso 
Não sou nem melhor, nem pior, mas não tente copiar meu jeito 

Na cena pode até ter vários, mas só o Kannário 
É O Príncipe do Ghetto, Na Humildade Pedindo Respeito, É O Príncipe do Ghetto 

 

 

Esse discurso recebe maior proporção no momento em que o sujeito-

comunicante é condecorado no Carnaval de Salvador. Aqui, percebemos, então, que 

um novo contrato de comunicação passa a ser estabelecido em um outro espaço 

discursivo, mas que continua a direcionar e evocar sujeitos destinatários e 

interpretantes semelhantes. O tom de reafirmação de suas origens e de ascensão, a 

partir de agora, leva-o a se dirigir aos mesmos sujeitos, porém, com uma maior 

“agressividade” nas palavras. Não se questiona mais o porquê ser diferente, ter 

roupas diferentes e gírias. Pelo contrário, enaltece o seu jeito de ser e evidencia o 

quanto isso o torna “príncipe” – chefe da tribo “gueto” – e constrói seu Ethos de 

príncipe. 
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No enunciado “Não sou nem melhor, nem pior, mas não tente copiar meu 

jeito... Na cena pode até ter vários, mas só o Kannário É O Príncipe do Ghetto...”, a 

construção de um sujeito diferenciado daquilo que a sociedade condicionou, 

sustenta a ideia de “gueto” enquanto grupo e se apresenta reforçada na utilização da 

palavra jeito. Associada a modo, comportamento, estilo, não copiar meu jeito é a 

reafirmação identitária adotada pela sua tribo, pelo seu coletivo. “Aba reta e um 

bermudão” é o “jeito” como eles se vestem. As “gírias” são, portanto, o seu “jeito” de 

se comunicar.  

O que se apresenta de diferente nesse discurso em relação ao anterior é a 

anteposição do termo “Príncipe” a uma nova roupagem descritiva do gueto: “Ghetto”. 

Nessa reformulação, mas ainda em um contexto linguageiro de tensão, de 

reafirmação, o EUc se identifica como “Príncipe do Ghetto”, dizendo que ele agora 

chegou ao espaço de poder de fala e, portanto, pode ser o (re)presentante desse 

povo subalterno. O Ethos de príncipe não foi apropriado por ele pensando na 

hierarquia sucessiva dos reis, mas para aquele que fala por um determinado povo, 

que chefia a sua tribo. Ao adotar essa imagem, isso o conferiria, em seu discurso, o 

poder de representar esse coletivo que, até então, não podia falar. 

Nesse sentido,  

 

... há uma relação intrínseca entre o "falar por" e o "re-presentar", 
pois, em ambos os casos, a representação é um ato de fala em que 
há a pressuposição de um falante e de um ouvinte. [...] o processo de 
fala se caracteriza por uma posição discursiva, uma transação entre 
falante e ouvinte e, nesse sentido, conclui afirmando que esse 
espaço dialógico de interação não se concretiza jamais para o sujeito 
subalterno que, desinvestido de qualquer forma de agenciamento, de 
fato, não pode falar (SPIVAK, 2010, p. 13). 

 

 

Não se trata de um falar em seu significado simplista de externar palavras, 

mas fazer com que essa voz seja ouvida por todos os cantos do mundo. É quando o 

sujeito Kannário se apresenta como “re-presentante” desse grupo, confere-lhe, 

assim, agenciamento e o eleva a condição de príncipe, representante legítimo. O 

Ethos de Príncipe do Gueto seria, portanto, a imagem daquele subalterno que 

conseguiu chegar à sociedade hierarquizada e ter o poder de falar, de ecoar as 

vozes representativas de seu povo, de fazer com que o subalterno pudesse sim 

conquistar esse espaço discursivo.  
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O interessante nessa associação é que, mesmo sendo o “Príncipe do Ghetto” 

(como ele mesmo diz), a imagem do representante do povo humilde e igual a eles é 

apresentada. “Na humildade, pedindo respeito”, confronta essas duas ideias. O 

Ethos de humilde se mistura ao de príncipe (aquele que requer respeito). Ao mesmo 

tempo em que se aproxima dos seus “iguais”, coloca-os na condição de também 

subalterno a ele (EUc), uma vez que ele seria a voz dessa tribo. 

O Ethos de humilde busca, então, construir uma ideia de aproximação com o 

seu sujeito-interpretante. Se este o enxergar como indivíduo que compartilha das 

mesmas condições e que, apesar de ter galgado espaços distintos e ter chegado 

hoje à mídia, ainda assim se encontra humilde, e mereceria, pois, aceitá-lo como o 

representante com qual ele tanto se classifica. Embora o Ethos de príncipe, 

construído a partir da sua relação de poder de fala daquela tribo, apareça em 

destaque, é no fazer humilde que ele encontra seu apoio. 

É nesses espaços de tensões que as imagens vão sendo construídas e 

reconstruídas pelos próprios sujeitos do discurso. Para Amossy (2016, p. 181), 

 

...a noção de discurso une as palavras, os modos e as questões. É 
por isso que falar ou escrever sobre si não pode se separar de uma 
interrogação sobre as formas de argumentação coletiva. Eis porque 
também a argumentação é ainda mais poderosa quando é 
mascarada sob as “maneiras”, a estética, o não sei quê. As formas 
linguageiras só têm sua plena significação nesse contexto de 
tensões. 

 

 

O contexto de tensões se espalha por todo o texto discursivizado nessa letra. 

As marcas linguísticas de conflitos reforçam a imagem de periferia apresentada pelo 

EUc, enquanto espaço de violência. “Eu vim das ruas e Terra onde a chapa é quente 

e o ódio impera”, “Eu Já sei que o bagulho é louco”, “Na pista vários terroristas com 

nome na lista, sujo pelo pó”, são enunciados que reportam a essas tensões 

vivenciadas no âmbito da periferia. E novamente ele tomar para si a credibilidade de 

poder representar esse povo, uma vez que evidencia sua inclusão nesse contexto 

por meio do pronome “eu”. Aqui, reforça-se a ideia de pertencente àquelas origens – 

“eu vim das ruas e Terra...” – e que, por saber dos caminhos para os quais ela 

conduzia - “eu já sei...” – busca apagar essa imagem negativa. 
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Ao trazer o termo “favela” nesse discurso, uma nova imagem passa a ser 

discursivizada. Em “Conheço minha quebrada e tenho respaldo em qualquer favela”, 

a utilização do pronome minha se referenciando a quebrada, distancia o sujeito-

comunicante do espaço por ele identificado como favela. Ao dizer que há uma 

quebrada à qual ele bem conhece e da qual ele veio, mas que há favelas nas quais 

ele é bem aceito, lança a ideia desse novo conceito estritamente relacionado a um 

espaço geográfico e divisor territorialmente de uma sociedade. Nesse enunciado, 

começamos a perceber que, para o sujeito discursivo em questão – Igor Kannário, 

há uma delimitação real entre os termos “favela”, “periferia” e “gueto” que, por terem 

uma carga estereotipada e construída em seus imaginários, destoa de conceitos já 

antes formulados e/ou estudados. 

Para ele, esses conceitos estão tão bem delimitados que o colocam na 

condição de não se deixar influenciar por aqueles que não entendem a realidade à 

qual estão inseridos e pela qual ele se apresenta como representante. “Mas quem 

tem conceito nunca amarela” é um recorte discursivo do quanto estar amparado em 

suas definições e concepções o torna cidadão digno de lutar pelo seu povo. Aqui, 

ele se define como alguém de conceito; um alguém carregado de ideologia que o 

configura como sujeito de suas próprias definições (nesse caso, para gueto, periferia 

e favela).  

Gíria usual em alguns grupos, não amarelar significa enfrentar todas as 

adversidades de vida – em todas as áreas: financeira, pessoal, profissional, 

emocional, etc... – de cabeça erguida, sem deixar que nada nem ninguém os 

impeçam de lutar. Isso torna o seu discurso ainda mais contundente e perspicaz aos 

sujeitos-destinatários, aos quais pretende representar. Sendo conhecedor daquilo 

que defende, como portador de seus próprios conceitos, o Igor Kannário sustenta 

esse seu discurso de representação de diferentes locus e modos vivendi, como 

também percebemos no discurso a seguir; “Favela Popstar” (2016). 

 

Favela Popstar  
Igor Kannário 

 
Eu nasci na favela, jamais a favela vai sair de mim 

Sou favela popstar, favela pop 
Não fique parado, vem pro balanço, saia do canto. Sou Kannário! 

Sou favela popstar, favela popstar 
Não fique parado, vem pro balanço, saia do canto 

Príncipe do Gueto, favela popstar! 
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Eu sou a estrela que brilha e ofusca a voz que me diz não 
Carrego um país chamado favela no coração 

Se eu cheguei, você pode chegar 
Se eu cheguei, você pode 
Deve tentar vai conseguir 

É só ter fé que Deus vai te ajudar! 
Sou favela popstar, favela pop 

Não fique parado, vem pro balanço, saia do canto. Sou Kannário! 
Vou passando na quebrada com estilo e com respeito 

Sou favela, sou do gueto 
Meu cabelo platinado exigindo meus direitos 

Eu nasci na favela 
Eu sou favela popstar 

Não fique parado vem pro balanço saia do canto. 

 

 

Divulgado no período em que se candidata e vence as eleições municipais 

com representante legítimo do povo na Câmara de Vereadores de Salvador (2016-

2017), o discurso supracitado traz reflexões sobre esses conceitos definidos pelo 

Igor Kannário e, ainda mais, atrela-os a novas representações que coincidem com a 

nova posição que ele passa a ocupar. Nesse caso, os sujeitos destinatários e 

interpretantes já se apresentam diferentes dos referenciados nos discursos 

anteriores. O tom de apresentação e reafirmação identitária proposto anteriormente 

abre lugar a um discurso de superação e de incentivo. É o próprio povo ao qual ele 

diz representar assume então essa condição de TUi e TUd. É para eles que seu 

discurso é direcionado. 

“Carrego um país chamado favela no coração. Se eu cheguei, você pode 

chegar. Se eu cheguei, você pode”, traz esse direcionamento discursivo quanto a 

relação EUc/EUe e TUd/TUi. A utilização do pronome você, apresenta um sujeito 

próximo ao ser do discurso. Estar próximo tanto no dizer quanto no ser. Apesar de 

essa visão de proximidade estar explícita, o sujeito-comunicante continua a se fazer 

e a alimentar o Ethos de príncipe ao condicionar a si mesmo o poderio de carregar a 

favela; que ele a referencia novamente enquanto espaço, país. O que é interessante 

salientar é que essa favela não o pertence mais enquanto território geográfico, ela 

passa a ocupar hoje um lugar no coração. 

Assim, a favela que se discursiviza nesse enunciado não é apenas aquela 

territorial descrita anteriormente; ela é apresentada como espaço de identidade, do 

qual jamais se poderá desprender. “Eu nasci na favela, jamais a favela vai sair de 

mim”, reforça suas origens – lugar físico onde ele nasceu – e do qual carrega várias 
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lembranças, e pelo qual se refaz em seus imaginários. O advérbio jamais confronta 

duas realidades vivenciadas pelo sujeito-comunicante que o coloca em patamar de 

igualdade com os demais moradores da favela. Embora não resida mais naquele 

espaço físico, a favela continuará presente como memória em seu coração. 

Agora, esse espaço discursivo não mais é uma simples favela, mas é uma 

favela popstar; o que, numa tradução simples, traria o significado de “estrela 

popular”. Nessa condição, o Ethos de príncipe volta a se evidenciar, uma vez que 

ele se apresenta enquanto propiciador dessa transformação no ambiente da favela. 

“Eu sou a estrela que brilha e ofusca a voz que me diz não” traz essa ideia de 

supremacia no pronome eu e na utilização do verbo ser. Eu sou estrela configura um 

discurso que completa a representação de uma favela que é estrela popular. Assim, 

ser favela popstar agora é ser Igor Kannário. É seguir ao príncipe do gueto que é, 

sobretudo, favela, favela pop, favela popstar, gueto. São as múltiplas possibilidades 

identitárias do sujeito que acabam se encontrando dentro do Ethos de príncipe, por 

ele criado. 

Kannário se faz, acima de tudo, “Príncipe do Gueto” porque continua a 

discursivizar seus conceitos, seu estilo e seu jeito de falar: “Vou passando na 

quebrada com estilo e com respeito. Sou favela, sou do gueto. Meu cabelo platinado 

exigindo meus direitos. Eu nasci na favela. Eu sou favela popstar”. Nesse trecho, ele 

volta a construir as divisões identitárias do que se é e do que se quer ser. Sou 

favela, marca a sua identidade primeira, aquela que se encontra nas origens, no 

lugar onde nasceu. Isso se evidencia a frente desse dizer, quando o sujeito faz uso 

da preposição na. Nascer na favela é ter nela suas origens, sem escolhas. Sou do 

gueto e sou favela popstar recortam a uma imagem formulada pelo próprio sujeito 

que traça uma ideia de pertencimento, no qual ele se vê como esse sujeito e não 

que fora imposto por situações adversas.  

Essa visão de pertencimento continua a sustentar os Ethé de príncipe e 

humildade, uma vez que, segundo Ronsini e Silva (2008, p. 64), o pertencimento 

 

 
... passa a ser uma filiação individual não estruturada pelo sistema, 
isto é, os vínculos são naturalizados de tal modo que ser pobre, 
humilde, medianamente situado na hierarquia ou rico é uma 
consequência das habilidades pessoais e do esforço. Assim, os 
conflitos e as desigualdades são apaziguados.  
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Conflitos e desigualdades essas que, além de serem apaziguadas, alimentam 

no seu sujeito-interpretante, a possibilidade de chegar também a essa nova favela, a 

esse novo grupo, popstar. No enunciado “Se eu cheguei, você pode. Deve tentar, vai 

conseguir. É só ter fé que Deus vai te ajudar!”, a condição de poder aparece 

marcada em sua narrativa de vida. Ele, Igor Kannário, conseguiu chegar, conseguiu 

ter voz diante da sociedade que os discrimina; assim, você (TUd/TUi) também pode 

chegar. Resta-lhe o dever de tentar. O que implica que o alcance da fama só chega 

àqueles que tentam e que são motivados pela fé. Fé essa que perdura os seus 

discursos, mas que começa a ser enfatizadas a partir de sua definição enquanto 

candidato à Câmara Municipal e depois vereador eleito. Nesse sentido, é que se 

entende que “O Ethos não age no primeiro plano, mas de maneira lateral; ele implica 

uma experiência sensível do discurso, mobiliza a afetividade do destinatário” 

(MAINGUENEAU, 2008, p. 57). 

Essa mobilização se mostra ainda mais acentuada no discurso político, 

enquanto materialidade no texto, selecionado para análise neste trabalho. Nele, 

alguns Ethé são reconstruídos e tantos outros são alimentados pelo discurso do Igor 

Kannário. Proferido em 11 de Outubro de 2017, durante primeiro pronunciamento do 

vereador em sessão, o referido discurso propõe outro contrato de comunicação 

diante da nova situação e contexto comunicativos. Aqui, embora o sujeito-

comunicante seja o mesmo, o Igor Kannário, ele aparece, além de suas marcas 

identitárias, com ideias e marcas sociais do partido ao qual está veiculado. Da 

mesma forma, embora o sujeito-interpretante seja representado pelos 

parlamentares, há uma sobreposição entre TUd e TUi, uma vez que se dirige, em 

vários trechos, ao público presente e ao público eleitor; sujeitos-interpretantes da 

última letra analisada. 

Para procedermos à análise, buscamos transcrever o discurso transmitido 

pela TV Câmara de Salvador31, seguindo as orientações de Luiz Antônio Marcuschi 

(2003), uma vez que este não foi disponibilizado em texto escrito no site da CMS. 

 

...bem (+) gente’ muito bom dia (+) hoje é um dia muito especial pra mim 

(+) é a primeira vez que eu tô subindo aqui (+) na: na: bancada (+) pra 

                                            
31 Fala proferida no discurso político na Câmara Municipal de Salvador em 11/10/2017, com transmissão da TV 
Câmara. Publicado, a posteriori, em 12 de out de 2017 no YouTube, endereço 
https://www.youtube.com/watch?v=LP8J3waC10o&t=11s 
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poder me expressar’ e passar um pouco do: do:: dos meus pensamentos’ 

das minhas ideias’ e da minha trajetória (+) todo mundo sabe que eu vim’ 

da Periferia’ do bairro da Liberdade linha 8’ especificamente Avenida 

peixe:: (+) aonde o TRÁfico é intenso’ o crime  (+) as/ (+) o mundo NÉ” (+) 

aquela vida difícil que a gente sabe’ que a gente conhece’ (+) e:: eh hoje 

estou aqui’ depois de muita luta’ depois de muito preconceito’ que ainda 

continua” (+) muita discriminação’ muito julgamento’ são pessoas querendo 

desenhá:: ((sorri ironizando)) a minha caricatura sem me perguntar’ sem 

saber da minha história’ sem sa::ber (+) de onde eu vim (+) sem saber se 

eu tenho família’ se eu tenho pai’ se eu tenho mãe’ se eu tenho filho’ (+) e 

EU tenho tudo isso:: e MAIS um pouco” (+) hoje eu me sinto muito:: 

(+)orgulhoso’ de poder representar vocês’ (+) me sinto muito orgulhoso de 

esta::r aqui’ (+) e poder olha::r’ de cabeça erguida’ pra todas as pessoas 

que me:: crucificou Vivo ((sorri)) (+) que acharam que eram donos do 

mundo:’ (+) que não poderia um favelado cresce::r (+) ou ser alguém (+) ou 

até chegar a ser um palar/ um parlamentar (+) Ma:s’ eles esquecem que 

existe um Deus do IMPOSSÍVE::L” (+) que é o Deus que eu si::rvo’ que a 

minha família’ serve Que VoCÊS servem’ que os meus fãs” (+) e::eh hoj/ 

eu me pego num momento (+) que a minha mãe olha para mim e diz 

assim” (+) meu FILHO” ’ hoje o maior orgulho da minha vida’ é ser MÃE de 

Igor Kannário” (+) Aí eu pergunto ela assim // ((aplausos)) e eu pergunto” 

(+) minha velha::’ porque’’ (+) ela::’ porque muita gente disse que você ia 

morrer aos 15 anos’ que você ia ser um traficante’ que você ia morrer na::s 

droga::s (+) e hoje você tem 32 anos (+) é o artista mais popular da cidade 

de Salvador’ íncone da música baiana representante da maior PIPOCA DO 

MUNDO (+) e vereador (+) OFICIALMENTE REPRESENTANTE do POvo:: 

(+) não é mais de boca::” (+) muita gente fala::’ pergunta::’ especula::’ ah:: 

o qué que o kannário vai fazer lá dentro” (+) Eu vou fazê/’ o que ninguém 

nunca fe:z/’ ser honESTO” (+) Não meter MÃ::O nas coisas dos’outro::” (+) 

até porque’ o POvo depende de noi::s’ a gente tá aqui’ pra lutar por ele (+) 

a gente tá aqui pra briGA::R” (+) até se for para sair na mão pelo povo 

((olha para os colegas parlamentares)) a gente tá aqui pra faze::r” (++) 

mas tem que ser de verdade” (++) a verdade tem que prevalece::r’ porque 

a gente tá cansado de menTIra’ a gente tá cansado de disCU::rso’ a gente 

tá cansado de:: a maioria dos políticos ((faz sinal de aspas com as mãos)) 

(+) é só:: (+) darem atenção ao povo quando precisam’ em época de:: 

eleição’ em época de:: precisão de voto (+) e isso tirô toda a:: nossa 
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confiança:’ tirou toda a:: credibilidade que a gente poderia ter pelas 

pessoas que governam o nosso paí::s” (+) então::’ gente/ (+) independente 

de qualquer dificuldade::’ independente de:: de: qualquer discriminação’ de 

julgamento::’ nunca desista” (+) a vida é feita de sonho::s” (+) para eles se 

realizarem’ a gente tem que sonha:r’ a gente tem que quere:r (+) ma::s 

com tudo isso::” a gente tem que ter fé’ a gente tem que ter prinCÍ::pios’  a 

gente tem que ter caRÁte::r’ a gente tem que ter persoNA:lidade’ a gente 

tem que se::r hone::sto” ’  respeitar pai” e mãe” (+) a gente tem que ter 

educação::” (+) a gente tem que estudar PRA:: CARA::MBA” ’ porque um 

dos motivos hoje da população ser leSA::da” é a falta de informAÇÃO” ’ (+) 

Então aproVEI::tem ENqua::nto vocês podem estudar” (+) comam um livro 

MESMO” ’ porque a sabedoria é MUI::to importante nesse momento” (+) 

principalmente AGORA” ((bate os dedos no púpito)) o momento que o país 

está vivendo” (+) quem tá em crise não é o paí::s” ’ (+)quem tá em crise é 

POvo” (+) o POvo que tá em cri::se” (+) eu tô aqui”/ se e::u disser pra 

vocês que eu ente::ndo buLHUfas de polí::tica” EU TÔ MENTINDO” (+) 

mas eu enTE::Ndo de PO::vo ((conserta o microfone)) (+) eu enTE::Ndo::” 

de FO::me” ’ eu enTE::Ndo de falta de sAÚ::de” ’ eu enTE::Ndo:: de falta 

de E::MPREgo”/ até porque já quis trabalhar” ninguém nunca me deu 

E::MPREgo” ’ já passei fome” (+) já fui PRE::so” ’ já usei DRO::gas ((dirige-

se à plateia)) (+) inTE::Nde” (+) e nada disso le::va: a GE::Nte a luga::r 

nenhu::m” (+) são coisas da vi::da que eu não tenho vergonha de:: falar” 

HOJE::” e que:: (+) eu acho muito importante tocar nesse asSU::Nto” 

((desvia o olhar da plateia, olhando para baixo)) (+) porque eu era aquele 

moleque que eu não tinha muitos amigo::s” ’ eram pouco::s” amigos (+) 

MA::S” (+) eu me envolvi logo com o MU::Ndo” (+) com as DRO::gas” ’ com 

a bebi::da” ’ com a cocaÍ::na” ’ com a maCO::nha” (+) eh u-ma:: coi::sa que 

me tirou de tudo isso::’ foi DEU::S” ’ a MÚ::SICA” ’ e VOCÊ::S” ((sorri)) (+) 

porque DE::us me tirou das dro::gas” ’ me tirou do cri::me” ’ me deu o dom 

da composição’ da a::rte’ da música::’ da mensage::m’ (+) e voCÊ::S 

((sorri))” ’ me apresentaram pro mundo” (+) porque foram voCÊ::S que 

cantaram a minhas mú::sicas” ’ foram voCÊ::S que começaram a grita::r” ’ 

u::h é o Kanná::rio” por aí pela cidade” ’ e fez com que::/ o MU::NDO 

INTE::IRO” ouvissem a voz de voCÊ::S/ (+) A::H” (+) eu sei o que vocês 

passa::m” ’ tem muita gente que che::ga” VOCÊ::S SÃO LOU::COS” (+) aí 

você Olha pra ci::ma” ’ quando disse::rem pra vocês” ’ LOU::CO É QUE::M 

LA::SCA  DINHEIRO E  COME COCÔ::”  (+) esse é o verdadeiro 
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MALU::CO” ’ é o que la::sca dinheiro e come cocô (++) NU:Nca dei::xe 

ni::nguém apontar vocês” ’ NU::Nca dei::xe ni::nguém dizer que vocês não 

são caPA::zes (+) Sabe::” ’ é AQUE::le ditado faveleis” SA::NGUE NO 

OLho MEU VE::LHO” (+) sa::ngue no O::lho” (+) di::scerniME::Nto”/ 

amadureci-ME::Nto”/ conheciME::Nto”/ FÉ::”/ prinCÍ::pio”/ e vá pra fre::nte” 

(=) é tudo isso que eu te::nho pra falar pra você::s” (+) muito obrigado 

((aplausos)) 

 

 

Ao tomar posse do poder de fala, o sujeito Igor Kannário não se apropria 

imediatamente dessa condição. Notemos que esse seu primeiro pronunciamento 

formal acontece praticamente 10 meses após ser empossado pela CMS. Isso 

confere um planejamento – uma visada – ao seu discurso, mesmo que não 

aparente, por ter feito o pronunciamento espontâneo. É só nesse momento, em que 

pode expressar sua opinião, que o sujeito-comunicante se encontra em condições 

de representar o povo pelo qual foi eleito. Nesse sentido, “a opinião é 

intrinsicamente ligada à democracia, pois é o espaço comum onde se encontram as 

vozes que diferem” (CHARAUDEAU, 2016b, p. 42).  

Além desse poder de fala que lhe é conferido por esse espaço de 

democracia, o sujeito-comunicante conta com a oportunidade que lhe é dada para 

exercer seu direito de falar. Para Spivak (2010, p. 54), “os oprimidos, se tiverem a 

oportunidade (o problema da representação não pode ser ignorado aqui), (...), 

podem falar e conhecer suas condições”. E é então que se projeta o discurso a fim 

de se apresentar enquanto representante legal do povo e, acima de tudo, abrir 

possibilidades para que suas imagens possam ser reconstruídas. 

São diversas as estratégias linguísticas utilizadas para a formulação do Ethos. 

O que confere, ao mesmo tempo, possibilidade de emanarem vários Ethé que 

representem um mesmo sujeito discursivo, em um mesmo discurso. Isso porque os 

efeitos visados não necessariamente serão os efeitos produzidos. Quando o EUc 

realiza suas projeções discursivas para o EUe, pensando no TUd, há 

intencionalidades diversas que condicionam o ato linguageiro. Pode-se pensar em 

construir uma imagem positiva de si, mas, que ao se dirigir negativamente para o 

TUi, acabe por fazer dele também uma imagem negativa, ou vice-versa. 
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Diante do discurso político, Charaudeau (2013a) estabelece alguns 

procedimentos expressivos e procedimentos enunciativos que contribuem para 

análise do discurso de modo que percebamos quais efeitos foram produzidos para 

construção do Ethos e, consequentemente, a possibilidade de surgirem Ethé 

referentes ao sujeito discursivo. “O bem falar”, “o falar forte”, “o falar tranquilo”, “o 

falar regional”, constituem, pois, os procedimentos expressivos que buscam 

“caracterizar a enunciação da palavra em sua forma oral” (CHARAUDEAU, 2013a, p. 

168). Desse modo, as convenções de transcrição aparecem, conferindo a nós a 

visão textual da vocalidade emitida pelo enunciador durante seu ato de fala, por 

serem elementos construtivos desse processo32. 

Observar se há hesitação, alongamento temporal, palavras cortadas, pausas 

e entre outras marcações, ajuda-nos a construir perfis imagéticos (ou reais) do 

sujeito de fala, mesmo que não nos embrenhemos pelo viés da análise performativa. 

Quanto aos procedimentos enunciativos, observaremos como o sujeito-comunicante 

projeta sua fala em relação ao seu interlocutor, como ele se coloca em cena e o que 

é dito nesse ato linguageiro. Assim, pensa-se sobre a enunciação “elocutiva”, a 

enunciação “alocutiva” e a enunciação “delocutiva, respectivamente 

(CHARAUDEAU, 2013a). 

A partir desses conceitos, podemos analisar como se dá a construção do 

discurso de Igor Kannário e de que modo eles têm promovido estratégias que 

condicionem ao sujeito-comunicante a construção de imagens de si. A princípio, já 

no início do seu pronunciamento, o sujeito discursivo começa a traçar enunciações 

“elocutivas” a fim de revelar “a implicação do orador e” descrever “seu ponto de vista 

pessoal” (CHRAUDEAU, 2013a, p. 174). Ao se dirigir ao público presente na sessão 

da CMS, ele se utiliza de pronomes, advérbios e qualificados que o caracterizem, 

antes de tudo. Em, “hoje é um dia muito especial pra mim (+) é a primeira vez que 

eu tô subindo aqui (+) na: na: bancada (+) pra poder me expressar’ e passar um 

pouco do: do:: dos meus pensamentos’ das minhas ideias’ e da minha trajetória (+)”, 

os pronomes eu, mim, me, meus, minha(s), contribuem para a construção de um 

Ethos de convicção, em que seu eu se faz presente diante de tudo o que se 

pretende dizer. 

                                            
32 Vale lembrar que utilizamos apenas esses recursos, marcações linguísticas-textuais de vocalização, porque 
não encontramos o discurso já transcrito pelo site da Câmara, o que nos obrigou a proceder a transcrição 
seguindo as normas e convenções exigidas para tal processo. 
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Fazer-se enquanto figura importante e segura de seu discurso, torna-o mais 

condizente com a sua vida e com as narrativas que têm dela. Frisar a sua 

pessoalidade inicialmente no discurso é conferi-lo a credibilidade e a convicção de 

um alguém que sabe do que está falando. Além disso, enfatizá-lo com a propriedade 

de meus pensamentos, minhas ideias e minha trajetória, reforçam ainda mais essa 

questão e sustenta a prerrogativa de que “agora sim, um subalterno pode falar”. São 

as suas ideias, seus pensamentos, sua vida, que serão discursivizadas naquele 

momento e que, sem interferências hierárquicas, chegaram ao campo privilegiado 

de fala.  

Esses traços linguísticos percorrem todo o discurso pronunciado sugerindo e 

evidenciando as imagens de si que se são possíveis visualizar. Nos recortes a 

seguir, observamos a repetição desses pronomes (sempre em primeira pessoa). Ao 

dizer:  

 

“eu vim’ da Periferia’”,  
“(+) aquela vida difícil que a gente sabe’ que a gente conhece’ (+)”,  
“sem sa::ber (+) de onde eu vim (+) sem saber se eu tenho família’ 
se eu tenho pai’ se eu tenho mãe’ se eu tenho filho’ (+) e EU tenho 
tudo isso::”,  
“(+) hoje eu me sinto muito:: (+)orgulhoso’ de poder representar 
vocês’ (+)”, 
“(+) Eu vou fazê/’ o que ninguém nunca fe:z/’” 
“eu enTE::Ndo de PO::vo ((conserta o microfone)) (+) eu 
enTE::Ndo::” de FO::me” ’ eu enTE::Ndo de falta de sAÚ::de” ’ eu 
enTE::Ndo:: de falta de E::MPREgo”/” 
 

 

o sujeito, em sua enunciação elocutiva, instala outro Ethos diante do seu 

destinatário. A imagem de convicção inicialmente apresentada se une agora a uma 

visão humanizada da interlocução. Ao se apresentar e confessar sua origem, seu 

contexto de vida e suas relações proximais com o interlocutor, ele constrói um Ethos 

de humanidade, uma vez que apresentar-se como tal e igual aos que diz 

representar, mostra o quão é preocupado com o outro que o levou a se tornar seu 

representante. A convicção assegurada pela repetição constante da construção “eu 

entendo”, reforça ainda mais essa relação proximal entre os sujeitos. Se compraz 

com a dor do outro, porque também já estive desse outro lado e a conheço de perto. 

A imagem de humanidade estaria, pois, assegurada pela benevolência levantada 
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pelo EUe ao se compadecer, se sensibilizar, com a vida desse povo subalterno, do 

qual ele também fez parte, justificando o Ethos de humanidade. 

Ethos esse que acaba sendo confirmado na aproximação de sua vida com a 

vida dos eleitores/público. Quando diz: “(+) aquela vida difícil que a gente sabe’ que 

a gente conhece’”, Kannário traz o seu interlocutor para próximo de si. A gente é 

outro terno que condiciona um discurso de igualdade, em que ambos os sujeitos – 

comunicante e interpretante – aparecem com a mesma condição de dialogar, pois 

representam um mesmo espaço de coletividade. 

Isso se evidencia também quando o discurso confere ao sujeito-destinatário a 

condição de se ver ali. É o que, na enunciação “alocutiva”, Charaudeau (2013a, p. 

177) traz como “Às vezes, o político é levado a interpelar seu próprio público para 

melhor fazê-lo aderir à sua argumentação...”. Nos trechos,  

 

(+) Ma:s’ eles esquecem que existe um Deus do IMPOSSÍVE::L” (+) 
que é o Deus que eu si::rvo’ que a minha família’ serve Que VoCÊS 
servem’ 
(+) Então aproVEI::tem ENqua::nto vocês podem estudar” (+) 
(+) eh u-ma:: coi::sa que me tirou de tudo isso::’ foi DEU::S” ’ a 
MÚ::SICA” ’ e VOCÊ::S” 
voCÊ::S ((sorri))” ’ me apresentaram pro mundo” (+) porque foram 
voCÊ::S que cantaram a minhas mú::sicas” ’ foram voCÊ::S que 
começaram a grita::r” ’ u::h é o Kanná::rio” por aí pela cidade” e fez 
com que::/ o MU::NDO INTE::IRO” ouvissem a voz de voCÊ::S/ (+) 
 

 

a ênfase dada e direcionada ao público a partir do pronome vocês sustenta essa 

proximidade construída entre os sujeitos interlocutores e, consequentemente, eleva 

aqueles subalternos que não podiam falar a uma condição de falantes. Evidenciar a 

participação do destinatário tanto no discurso quando no processo de construção 

dessa história que está sendo discursivizada é, antes de tudo, alimentar além do 

Ethos de humanidade, um outro de solidariedade. Mostrar-se conhecedor e solícito à 

condição do outro enquanto coparticipante também desse processo confere ao 

sujeito-comunicante maior credibilidade em seu discurso e, sobretudo, a convicção 

de se poder colocar como representante desse povo. Convicção essa demonstrada 

pela própria reafirmação de que foram “voCÊ::S ((sorri))” ’ me apresentaram pro 

mundo””. 

Nesse sentido, ao interpelar o TUd com a prospecção de tê-lo colocado 

naquele espaço discursivo, o EUe confere ao destinatário o direito de também, por 
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meio dele, ter voz. Para o Kannário, ele não está ali simplesmente porque quis, mas, 

sobretudo, porque teve um povo que gritou seu nome e que o fez conhecido no 

mundo inteiro. É, portanto, a esse povo que ele deve uma resposta, pelo qual ele vai 

representar e, principalmente, pelo qual a voz do povo pode ecoar. Ao gritá-lo, ele 

assegura que o povo “fez com que::/ o MU::NDO INTE::IRO” ouvissem a voz de 

voCÊ::S/ (+)”. Nessa construção, legitima-se, então, o seu poder de representante.  

Para Charaudeau (2016b, p. 19),  

 

 
A fala política é onde se misturam esperanças e ações, onde se 
efetua, por conseguinte, um contrato de idealidade social entre 
dirigentes e cidadãos. Assim sendo, é preciso que ela produza um 
discurso que siga duas lógicas: uma simbólica, que coloca os 
princípios de uma vida política como fundadores dessa idealidade, ao 
falar de valores coletivos que estão a serviço do bem comum e que 
devem legitimar a ação política; e uma lógica pragmática, que 
proponha um modo de gestão do poder, e os meios que permitam 
realizar o bem-estar social, dando crédito ao projeto de idealidade 
social. 
 

 

Assim sendo, espelhar-se nos outros e se deixar espelhar pelos outros 

confere a essa ação política toda credibilidade possível que faz o Igor Kannário se 

apresentar como representante legítimo do povo subalterno. Colocando os princípios 

da vida política relacionados aos valores coletivos de modo a promover o bem-estar 

social, além de serem também constructos reais de uma campanha política, tornam-

se marcas identitárias representativas do ser. Ao se projetar na força dessa 

representação, Kannário alimenta o imaginário de idealidade social que segue 

sustentando seus Ethé de convicção, humanidade e solidariedade. “É nessa 

contradição de ‘ter a necessidade do outro’ e ao mesmo tempo ‘sentir a necessidade 

de se diferenciar do outro’ que se constrói nossa consciência identitária, ao mesmo 

tempo individual e coletiva” (CHARAUDEAU, 2016b, p. 25). 

São por essas relações que se tornam possíveis as interpretações no que se 

referem às construções dos Ethé. Por estarem no domínio das representações 

sociais, a imagem de si acaba por depender dos atos e situações linguageiras às 

quais estejam inseridos para, assim, se construírem. No campo político, isso se 

torna ainda mais evidente, porque propicia ao sujeito-interpretante se deslocar entre 

duas visões de interpretação: a do político propriamente dito e ao do discurso 
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democrático que o envolve. Ou seja, poder-se-ia construir imagens de fascínio que 

anulariam as ideias em detrimento da veneração a uma pessoa. Nesse sentido, o 

espaço discursivo abriria lugar para “uma confrontação entre imagens de 

personagens políticos” (CHARAUDEAU, 2013b, p.181). 

Aqui, já nos confrontamos com a enunciação “delocutiva” que confere poder 

ao que é dito, assegurando assim credibilidade ao discurso a partir das estratégias 

argumentativas empregadas. Ao discursar que 

 

“(+) eu me envolvi logo com o MU::Ndo” (+) com as DRO::gas” ’ com 
a bebi::da” ’ com a cocaÍ::na” ’ com a maCO::nha” (+) eh u-ma:: 
coi::sa que me tirou de tudo isso::’ foi DEU::S” ’ a MÚ::SICA” ’ e 
VOCÊ::S” 

 
 

o sujeito-enunciador busca, na relação do que é dito com o imaginário construído, 

sustentar seu discurso de credibilidade. Não haveria porque duvidar de um alguém 

que, tendo passado por todas essas situações, vivenciado de perto as mazelas 

sofridas e às quais são subjugadas o povo subalterno, não ser, portanto, o seu 

representante. É na relação proximal que o Igor Kannário vai projetando seu 

discurso. É por isso que se força, no seu dizer, as narrativas de vida como forma de 

promover a mudança daqueles que se identificam como “iguais”.  

 Por estarmos envolvidos constantemente em práticas sociais concretas, a 

necessidade de fazer trocas com outros sujeitos faz com que abracemos um mundo 

perceptível naqueles que se encontram em nós pelos mesmos valores. Assim, além 

de projetar-se a partir do outros, o que temos enquanto formação identitária, 

apegamo-nos a eles também por afetividade. “A força dos argumentos empregados 

depende mais de sua carga emocional do que de seu rigor lógico” (CHARAUDEAU, 

2016b, p.89). É a partir dessa relação que as identidades que se assemelham se 

veem representadas. 

Nessa construção, um Ethos de superação passa a ser pintado quanto à sua 

condição de sujeito no mundo e, principalmente, alimentado para que o outro se veja 

na possibilidade também de mudança de vida. Vida essa que destoa daquilo que ele 

defende e acredita como sendo o seu grupo, o seu espaço: o gueto. Ao dizer “eu me 

envolvi logo com o MUN::Ndo”, categoriza-se, para esse sujeito, uma nova 

representação de lugar. Ele se envolveu com um mundo que não é o que ele está 

hoje e tampouco o que ele quis estar. Como dito anteriormente, a reconstrução do 
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gueto enquanto espaço representativo da tribo e onde os iguais convivem 

harmonicamente, apresenta-se reforçada aqui. A descrição de um novo mundo, das 

drogas, da bebida, da cocaína, da maconha, não condiz com aquele mesmo locus 

pintado antes no discurso musical. Assim, “para surtirem efeito os Ethé dependem 

da conjugação das estratégias empregadas pelo ator político com certa demanda 

social (...) por Ethos, de forma que esta última possa reconhecer-se no espelho que 

lhe é mostrado” (CHARAUDEAU, 2013b, p. 183-184). A representação do seu povo 

se torna ainda mais evidente ao perceber que ele diz não estar mais entre àqueles 

do outro mundo. 

“Adotando a atitude do homem simples que diz a verdade nua e crua e sem 

artifícios, o locutor em primeira pessoa reativa uma imagem estereotipada” 

(AMOSSY, 2016, p.133) que passa a ser confrontada. Confrontamento esse que faz 

emergir a imagem do príncipe do gueto, uma vez que se faz representante do povo 

pela vontade de Deus e do povo. É diante dessas duas figuras que o Igor Kannário 

sustenta seu Ethos de príncipe do Gueto, sucessor do Rei (Deus) e “condecorado” 

pelo povo. Colocar-se como príncipe nada mais é, para o Kannário, do que se dizer 

merecedor de todo um reconhecimento promovido pelo próprio povo e, sobretudo, 

pelas graças concedidas por Deus ao livrá-lo das condições adversas às quais ele 

diz não pertencer (mundo) ao se referenciar ao seu grupo, à sua tribo. 

Ao marcar a presença constante de Deus e do povo para a mudança em sua 

vida, o sujeito-comunicante dá credibilidade a seu discurso por tomar como 

referencial dois poderes, teoricamente, inquestionáveis: o poder de Deus e o poder 

do povo. Na sua vida, como ele mesmo afirma, as mudanças e a ascensão só foram 

possíveis porque pôde contar com essas duas forças. Primeiro, a existência de Deus 

que, com seu poder divino, retirou-o de tudo aquilo que o fazia se distanciar de seu 

povo. Segundo, o próprio povo, aquele que o deu a condição de subir na vida e se 

fazer conhecido no mundo; “foi DEU::S” ’ a MÚ::SICA” ’ e VOCÊ::S””. 

Esse discurso corrobora, então, para que as construções de Ethé do sujeito 

comunicante em questão sejam assimiladas e se correlacionem no intento de 

mostrar um Igor Kannário que, mesmo se dividindo entre músico e vereador, não se 

distancia de sua identidade em nenhum dos contextos linguageiros aos quais esteja 

inserido. Há vários elementos que se completam e se assemelham em seus 

discursos que, além de promoverem imagens de si, asseguram que esses Ethé 

construídos não se distanciam um do outro. 
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No tocante ao elemento discursivo Deus, ele o retoma em três dos seus 

discursos aqui analisados, trazendo a mesma carga emotiva e intencional em ambos 

os casos. O Salvador, aquele que é capaz de mudar a sua vida e a vida dos seus, 

que sempre os acompanhou e A quem eles seguem, confirma a ideia de um Ethos 

religioso que tende a promover-se a partir da promoção de Deus. É por Deus e pela 

fé Nele que ele conseguiu e que os demais também poderão conseguir. 

Observemos os excertos a seguir, em que esse ponto se encontra nos discursos 

analisados. 

 

Se eu cheguei, você pode chegar 
Se eu cheguei, você pode 
Deve tentar vai conseguir 
É só ter fé que Deus vai te ajudar! 
(Favela PopStar) 
 
Mas fico ligeiro e ligado com Deus do meu lado 
Jamais estou só 
(Na Humildade pedindo respeito) 
 
(+) Ma:s’ eles esquecem que existe um Deus do IMPOSSÍVE::L” (+) 
que é o Deus que eu si::rvo’ que a minha família’ serve Que VoCÊS 
servem’ 
 
(+) independente de qualquer dificuldade::’ independente de:: de: 
qualquer discriminação’ de julgamento::’ nunca desista” (+) a vida é 
feita de sonho::s” (+) para eles se realizarem’ a gente tem que 
sonha:r’ a gente tem que quere:r (+) ma::s com tudo isso::” a gente 
tem que ter fé’ 
 

 

Neles, percebemos a coerência que existe no discurso do Igor Kannário. Em 

ambos os relatos, há a coexistência de um Deus que tudo pode e que, acreditando 

Nele, o sujeito-destinatário também passaria a poder. É a ideia da companhia, da 

ajuda mútua, do não estar só e sempre ter “alguém” em quem se possa confiar e 

amparar. A proximidade lexical com que esses discursos são proferidos evidencia a 

força do poder de Deus sob a vida daqueles que o seguem. Assim, além de reforçar 

e fazer surgir um Ethos religioso para o sujeito-comunicante, confere a ele total 

credibilidade de poder se portar como tal. 

Além disso, desperta-se no interpretante a necessidade de “querer ter fé”. 

Vendo como isso se torna elemento importante para alcançar uma maior hierarquia 

na sociedade, o dizer acaba por concretizar-se no “fazer crer”. É pautando-se no 
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elemento discursivo religioso que o sujeito credita sua representação frente àquele 

povo. Alimentar os sonhos, sustentar que eles se tornam possíveis a partir do 

momento em que acreditamos e que colocamos nossa fé acima de tudo, é uma 

estratégia afetiva que aparece constantemente marcada no discurso do músico-

vereador. 

Músico e vereador que também discorre sobre si apesar de se apresentar em 

contextos discursivos tão diferentes. A imagem do gueto enquanto representação da 

tribo à qual ele pertence, evidenciada na canção “Aba reta”, conferiu-lhe condições a 

posteriori de, também no discurso político, apresentar-se como pertencente a essa 

tribo e disseminador do bem que isso promove na vida das pessoas, fazendo-as 

mudarem de vida e nunca esquecerem de suas origens, caráter, princípios. No 

trecho da canção “Aba reta”, 

 

Se meu traje te incomoda 
Lá no gueto eu tô na moda 
Se minhas gírias te ofendem 
Todos lá me compreendem 
Meu caráter anda comigo  
Quem vê cara, não vê coração 
O que é que aba reta tem a ver com ser ladrão? 
(Aba Reta) 

 

 

e nos recortes abaixo do pronunciamento, 

 

“são pessoas querendo desenhá:: ((sorri ironizando)) a minha 
caricatura” 
 
“a gente tem que ter prinCÍ::pios’  a gente tem que ter caRÁte::r’ 
a gente tem que ter persoNA:lidade’ a gente tem que se::r 
hone::sto”” 
 

 

os discursos tornam a se encontrarem reconstruindo os Ethé de humanidade e 

convicção. Observando os trechos sublinhados e os marcados com o negrito, 

percebemos uma relação direta entre os discursos. Diz-se sobre a mesma 

informação, embora o contexto lexical se diferencie. “Se meu traje te incomoda”, é 

por isso que acabam por “desenhá:: a minha caricatura”, afirma o Kannário. A 

convicção que tece sobre o seu ser, a sua identidade, refuta toda dúvida e pré-
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desenho que vinham disseminando sobre ele. Evidência essa reforçada pela 

necessidade constante e subjacente de distinguir-se quanto a um sujeito de 

princípios, caráter, personalidade e honestidade. Virtudes essas condizentes, 

sobretudo, a pessoas que se compadecem com a realidade dos outros; são 

humanas. 

 Esses recursos linguageiros se mostram ainda mais empoderados quanto o 

dizer de Kannário se remete, além do perfil da convicção e humanidade, ao ideal de 

honestidade. Pinta-se um sujeito que busca devolver todo poder de representação 

que lhe fora concedido a partir da construção do Ethos de honestidade. Questionar o 

contexto político, sempre foi uma de suas armadilhas discursivas e, agora que ele 

também usufrui desse espaço, colocar-se como agente modificador dessa realidade 

amplia sua relação proximal com o povo subalterno, a quem se faz representar. 

 Nos trechos,  

 

Na pista vários terroristas com nome na lista, sujo pelo pó 
Ai é que eu entro em cena e viro problema pro falso, invejoso 
Sabe que a minha é essa, eu não sou de conversa, Eu Sou 
cabuloso 
Não sou nem melhor, nem pior, mas não tente copiar meu jeito 
Na cena pode até ter vários, mas só o Kannário 
É O Principe do Ghetto, Na Humildade Pedindo Respeito, É O 
Principe do Ghetto (Na humildade pedindo respeito) 
 
 
o POvo depende de noi::s’ a gente tá aqui’ pra lutar por ele (+) a 
gente tá aqui pra briGA::R” (+) até se for para sair na mão pelo 
povo ((olha para os colegas parlamentares)) a gente tá aqui pra 
faze::r” (++) mas tem que ser de verdade” (++) a verdade tem que 
prevalece::r’ porque a gente tá cansado de menTIra’ a gente tá 
cansado de disCU::rso’ a gente tá cansado de:: a maioria dos 
políticos ((faz sinal de aspas com as mãos)) (+) é só:: (+) darem 
atenção ao povo quando precisam’ em época de:: eleição’ em época 
de:: precisão de voto (+) e isso tirô toda a:: nossa confiança:’ tirou 
toda a:: credibilidade que a gente poderia ter pelas pessoas que 
governam o nosso paí::s” 
 

 

a apresentação de sua condição enquanto aquele sujeito diferenciado dos demais 

que, pela sua honestidade, está ali para representá-los. Lutar pelo povo, mas lutar 

de verdade, é o grito no qual se ecoa também a voz de todos os subalternos. É um 

discurso tão identitário que, ao proferi-lo, o sujeito-destinatário não é mais o público 



93 

 

presente, mas os seus colegas parlamentares. Nele, faz-se a cobrança e reforça que 

chegou a hora de o subalterno falar, cobrar, ter voz. 

 É nesse reconhecimento, da luta pelo coletivo, que o Igor Kannário diz 

construir sua credibilidade. Quando se comporta diferente do que ele apresenta, da 

imagem que ele construiu frente ao seu povo, é que o político se mostra descrente. 

E já que essa “credibilidade” foi perdida “pelas pessoas que governam o nosso 

paí::s”, eis que surge um alguém, do povo, para transformar essa realidade. Dar 

poder ao seu discurso é, consequentemente, alimentar seu Ethos de honestidade. 

 Levar o outro a acreditar que ele é, sobretudo, também protagonista dessa 

história é assegurar-se de que todas as imagens de si construídas conseguiriam, de 

algum modo, provocar efeitos no sujeito-interpretante. Para Igor Kannário, o seu 

discurso tem sempre que ser construído do povo, pelo povo e para o povo. 

 

Assim se passa com a construção da imagem de si, que confere ao 
discurso uma parte e importante de sua autoridade. O orador adapta 
sua apresentação de si aos esquemas coletivos que ele crê 
interiorizados e valorizados por seu público-alvo. Ele o faz não 
somente pelo que diz de sua própria pessoa (frequentemente, não é 
de bom-tom falar de si), mas também pelas modalidades de sua 
enunciação. (AMOSSY, 2016, p.126) 
 

 

 Desse modo, embora o dizer do Igor Kannário se reproduza inúmeras vezes 

na tentativa de se apresentar enquanto Kannário, príncipe do gueto, essa 

construção imagética muito se evidencia pela própria modalidade enunciativa e, 

também, por aquilo que já vem construído, interiorizado e valorizados nos seus 

interlocutores. O cuidado que o sujeito-comunicante aqui apresenta na formulação 

de seus discursos é mantê-los sempre coerentes, independente do espaço 

discursivo no qual ele esteja sendo proferido. 

 Encontrar-se em si mesmo, mas, sobretudo, nos outros, tornou o discurso de 

Kannário assimilado por um coletivo enorme do povo subalterno. Foi nessa 

estratégia da convicção, da humanidade, da solidariedade e da religiosidade que ele 

construiu seus discursos e fez com o príncipe do gueto se tornasse, então, seu 

principal Ethos. Ser Príncipe do Gueto é, para ele, a ascensão do poder, ser chefe 

da tribo, conferido por todo um povo subalterno que viu nele também uma imagem 

de si, deixando-se representar. É o povo que se vê nele e ele que se vê no povo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A humanidade, desde a sua origem, aprendeu a selecionar aqueles que mais 

lhe afeiçoavam, identificar e se diferenciar entre os mais iguais e, a partir disso, 

formar seus grupos, comunidades, sociedades. No entanto, nessa seleção (às vezes 

involuntária), muitos foram os pré-conceitos formulados diante das pessoas, de seus 

comportamentos, culturas, histórias. Assim, iniciou-se a segregação e a 

marginalização dos povos que, não se enquadrando a um padrão social 

determinado, deveriam, pois, serem postos à margem da sociedade hierarquizada. 

Foi por conta dessa evolução nos grandes centros, que as periferias foram “criadas”. 

Sem espaço para se inserirem no âmbito elitizado, as pessoas viam-se cada vez 

mais excluídas, formando, assim, suas comunidades de luta, resistência, 

representação e identidade. 

Como as questões dos subalternos sempre nos chamaram a atenção, 

causando indignação, este trabalho visou analisar como se deu a construção dos 

Ethé de Igor Kannário a partir dos discursos musicais e políticos do cantor-vereador. 

Diante disso, percebemos inicialmente que os imaginários construídos a partir das 

vivências e das representações do povo subalterno dentro da vida do sujeito Igor 

Kannário muito tem contribuído e conduzido o seu fazer e o seu dizer, alimentando 

os Ethé por ele construídos.  

Para isso, buscamos instrumentos na Análise do Discurso de vertente 

francesa, especificamente na Teoria Semiolinguística de Patrick Charaudeau, que 

servissem de base para essa análise uma vez que optamos por pensar a linguagem 

também em seu contexto linguageiro, em sua prática social, na compreensão de 

problemas socio discursivos diversificados; as representações sociais engendradas 

pela linguagem, entre outros (CHARAUDEAU, 2005, 2016). Sendo essa também 

uma das relações apresentadas pela TS, conseguimos vislumbrar nesse contexto a 

possibilidade de alcançar os objetivos traçados inicialmente para este trabalho. Além 

disso, reforçamos a escolha, a cada trecho lido e analisado, pelo sujeito da pesquisa 

por concebermos nele sujeitos e objetos de estudos possíveis à AD. 

Igor Kannário não entra como cerne desta pesquisa simplesmente por ser 

considerado pela mídia hoje um dos cantores mais populares do pagode baiano. Ele 

torna-se sujeito por entendermos a complexidade que envolve o ser Kannário e o 

quanto seus discursos têm uma força para atrair o público-alvo ao qual seu trabalho 
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é direcionado. Isso se evidencia ainda mais diante dos recortes que são trazidos na 

análise de seus discursos. É na proximidade com o outro, fazendo-o se identificar 

com ele, que Igor alimenta a construção de seus Ethé e, consequentemente, se faz 

representante legítimo do povo subalterno. 

As relações construídas entre o sujeito discursivo e o povo ao qual ele toma 

como representante, fortalece e sustenta o seu discurso, de modo a promover uma 

adesão muito grande, não só do público que o segue, como também de outros que 

se veem representados. Mesmo estando em dois contextos linguageiros 

diferenciados, música e política, o Igor Kannário não deixa de moldar seu discurso 

em um único viés. Da música ao discurso político as construções dos Ethé de 

solidariedade, humanidade, convicção, religiosidade, aparecem convergindo sempre 

para a mesma perspectiva: alimentar ainda mais o Ethos de príncipe do gueto. 

A princípio, essa construção imagética parecia-nos como uma imposição 

dada pela produção midiática a fim de fazê-lo enquanto cantor do povo. Contudo, 

com o decorrer da pesquisa, percebemos que ele se apropria das condições de 

representação alimentadas pelo próprio povo subalterno. O ser príncipe do gueto, 

para ele, é apenas uma confirmação de sua ascensão ao meio social promovida, 

principalmente, por Deus e pelo povo subalterno. Não estaria ele, sujeito 

comunicante (EUc), formulando um discurso distante do que se projetava o sujeito 

interpretante (TUi); seguia apenas identificando as estratégias representativas 

construídas pelo TUi. 

Nesse sentido, ao se pensar os contextos de produção do ato linguageiro, o 

sujeito discursivo aqui referenciado se articula em todo o ato comunicativo, 

cumprindo as perspectivas dos processos de semiotização em cada contrato de 

comunicação estabelecido, conforme propunha Charaudeau (2005). Ao passo que 

se preocupava com os princípios da alteridade, pertinência e da regulação para a 

formulação dos seus Ethé de convicção, solidariedade e humanidade, Kannário 

deixava marcado seu discurso de influência a partir deste princípio. Além disso, 

preocupava-se em moldar seu discurso a cada contexto discursivo que se 

apresentasse. 

Falamos em mudança de contexto situacional de discurso e do contrato de 

comunicação estabelecido, não das estratégias discursivas utilizadas em cada um 

deles. Isso porque o sujeito em questão mostrou-se coerente em seus dizeres e 
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articulações discursivas, fazendo de si, no discurso, um alguém idôneo aos postos 

que ocupa – músico e vereador. 

 

 
“A face é uma imagem do eu ‘delineada segundo certos atributos 
sociais aprovados e, apesar disso, partilháveis, uma vez que 
podemos, por exemplo, causar uma boa imagem de nossa profissão 
ou de nossa fé quando causamos uma boa imagem de nós mesmos’” 
(AMOSSY, 2016, p. 13) 
 

 

Embora essa não seja a visão de muitos sobre o cantor-vereador, em seu 

discurso ele torna evidente a sua boa imagem, que faz com que o título de príncipe 

do gueto lhe seja conferido pelo seu próprio povo, pela sua tribo. Além dessa boa 

imagem, ou imagem de príncipe, o Igor Kannário faz aparecer uma necessidade 

subjacente ao povo subalterno: a de ter voz diante da sociedade hierarquizada. 

Quando se alcança os espaços de fala, ele automaticamente se coloca como 

representante do povo, conferindo-lhes o direito também de ter voz. É por meio do 

Igor Kannário que os subalternos buscam espaço para falar, expor suas opiniões e, 

consequentemente, conseguirem novos espaços dentro da sociedade. Isso se torna 

ainda mais evidente, agora, no encerramento deste trabalho, quando o vereador se 

lança em nova campanha eleitoral para o cargo de Deputado Federal (vindo a ser 

eleito com mais de 40mil votos). Esse dar voz ao subalterno aparece marcado em 

emblemas de sua nova campanha: #empoderamentodafavela e 

#oempregadodopovo.  

É nesse empoderar-se que os subalternos estão buscando forças e alicerce. 

É nesse fazer pelo poder que as representações estão crescendo, conquistando 

massas e, acima de tudo, fazendo representantes. Eles clamam por espaço. Eles 

pedem para deixarem sua voz ecoar. Eles chamam a atenção para que sejam 

ouvidos, mesmo que esse espaço dialógico de interação entre os sujeitos (que 

representa e representado por ele) não se concretize para o sujeito subalterno que, 

desinvestido de qualquer forma de agenciamento, de fato, não pode falar. Neste 

trabalho, iniciamos esse processo de, a partir da construção dos Ethé de um sujeito 

específico, mas de tamanha representatividade ao povo subalterno, abrir espaços 

para que essas vozes possam ser ouvidas.  
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Esse grito não se acaba ou se vê satisfeito nessas páginas. Contudo, já se 

apresentam como uma porta para que novos trabalhos possam ser pensados e 

construídos no intento de contribuir para que novas identidades e imagens de si 

possam ser construídas dentre os mais diferenciados espaços e contextos socio 

comunicativos e discursivos. “É o príncipe do gueto, na humildade, pedindo 

respeito”33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
33 Trecho da música “Na humildade, pedindo respeito”, Igor Kannário.  
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