
A
giria é a marca característica da linguagem de um
grupo social. Torna-se difícil analisar esse fenô-
meno sob um enfoque geográfico, embora possa

afirmar-se que a gíria é predominantemente um voca-
bulário urbano. Mas, de qualquer ponto geográfico que
se parta, a gíria estará sempre ligada a um grupo social
diferente. E na maior variedade das situações de inte-
ração da cidade que ela surge como um importante re-
curso de expressividade.

Sendo um instrumento de agressividade no léxico,
a gíria está mais ligada à linguagem dos grupos social-
mente menos favorecidos ou de oposição a um contex-
to social. Ela pertence a um grupo e, por isso, seu estu-
do pressupõe, inicialmente, considerações a respeito das
relações entre língua e grupo social.

Das muitas e discutíveis definições de grupo já propos-
tas pelos sociólogos a propósito desse fenômeno social,
Paul B. Horton & Çhester L. Hunt, na obra Sociologia
(McGraw-Hill, 1980) se referem ao conjunto de pessoas
que possui a consciência da interação conjunta, não im-
porta o tamanho do grupo. Essa consciência pode ma-
nifestar-se, entre outras marcas, pela língua.

A língua é só uma entre outras formas de compor-
tamento, um entre outros modos de realização das ati-
vidades culturais praticadas pelo grupo. Como essas
formas de comportamento, a língua varia no interior
de uma sociedade de tal maneira que os indivíduos que
têm entre si laços mais estreitos de convívio, relações
de maior e mais durável intimidade, apresentam mo-
dos de falar muito semelhantes (ou quase idênticos),
que os distinguem de outros indivíduos.



informalidade
Quando esses comportamentos

contribuem para a formação de uma
consciência de grupo; quando os in-
divíduos fazem dessas marcas grupais
uma forma de se autoaflrmarem na
sociedade, dizemos que essas mar-
cas constituem signos de grupo. Por
exemplo, a moda característica de
grupos; a apresentação pessoal (ma-
quiagem, cabelos etc.); o vocabulário
gírio pelo qual se comunicam.

Força própria
No caso específico da língua ou,

mais precisamente, do léxico, damos
o nome de gíria de grupo ao vocabu-
lário de grupos sociais restritos, cujo
comportamento se afasta da maio-
ria, seja pelo inusitado ou pelo confli-
to que estabelecem com a sociedade.
Inusitados são, por exemplo, os gru-
pos jovens ligados à música, às diver-
sões, aos esportes, aos pontos de en-
contro nos shoppings, à universidade;
conflituosos ou violentos são os gru-
pos comprometidos com as drogas e
o tráfico, com a prostituição, o roubo
e o crime, com o contrabando, o am-
biente das prisões, entre outros.

Quando esses grupos sociais res-
tritos, por meio de contato com a
sociedade, vulgarizam seu compor-
tamento e sua linguagem, perde-se o
signo de grupo. No caso da gíria, ela
se incorpora à língua oral popular,
tornando-se o que costumamos cha-
mar de gíria comum, ou segundo estu-
diosos mais ortodoxos, simplesmente
parte do vocabulário popular.

A gíria é uma das fontes expres-
sivas da língua e se dissemina não
só entre as classes menos favorecidas

Dicionários e sites
resgatam a fala das ruas

A gíria é velha companheira do
Brasil. "Piriguete", por exemplo, dá a
entender uma mulher assanhada (ou
"a perigo", com muito mais nuances do
que os sinônimos de "perigo" diciona-
rizados). O mesmo se dá com "truta",
que na periferia eqüivale a "camarada",
porém de forma mais subjetiva e meta-
fórica. Ou ainda a "bafão", do francês
bas fond, com origem entre gays e
lésbicas, que significa "escândalo" ou
"acontecimento espalhafatoso".

A linguagem informal, calcada na
oralidade, há muito margeia o registro
escrito do idioma, com vocábulos e
expressões que nem sempre chegam
aos dicionários.

Não chegavam. Agora, livros, dicio-
nários, sites e blogs nacionais dedicam-
se à catalogação de expressões que, de
outro modo, desapareceriam sem rastro.

ou os falantes jovens. Como voca-
bulário de grupo, surge também en-
tre os diversos grupos sociais, desde
que possa constituir marca identifi-
cadora deles.

Hoje, com a grande divulgação
da informação, a gíria se vulgariza
rapidamente, assim como rapida-
mente se extingue e é substituída por
novas formas. Essa efemeridade é das
características mais presentes no vo-
cabulário gírio e, de certa maneira,
identifica-o com a grande mobilida-
de de costumes da época contempo-

0 dicionário informal, site colaborativo
criado em 2006, é exemplo de como a
rede pode catalisar a experiência de
vários grupos sociais. E acaba de ser
lançado o Michaelis Dicionário de Gírias
Inglês-Português (Melhoramentos), com
mais de 2 mil verbetes dedicados à lin-
guagem das ruas. Longe de ser um mero
registro de estrangeirismos, a obra in-
dica que as gírias estão mais presentes
do que nunca em nossa cultura, como
em textos de internet, filmes, programas
de TV e letras de músicas.

Para resgatar a discussão, Lín-
gua traz nestas páginas uma análise
de Dino Preti, lingüista e especialista
em l inguagem oral urbana, que
reproduz o teor de uma palestra
proferida em julho, num seminário
da Academia Bras i le i ra de Letras.
(Edgard Murano)

rânea. E, talvez por essa dinâmica,
é que a gíria se tornou tão usada em
nossos tempos.

Nos ambientes em que a esco-
la atua mais decisivamente, a gíria
tem reduzido a sua presença, pois os
falantes procuram expressar-se mais
dentro do vocabulário culto. Ainda
assim, seria temerário afirmar que
a gíria está ausente do vocabulário
dos falantes cultos, embora estes
estejam mais atentos à adequação
entre sua fala e a situação de inte-
ração, o que faz com que se substi-
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tua o vocábulo gírio por um culto
ou menos estigmatizado.

Em sua maioria, as gírias são a al-
teração de sentido de um vocábulo
já existente na língua. E, muito co-
mumente, o original é tomado em
sentido contrário. Quer dizer: a gí-
ria, em geral, é uma etapa na histó-
ria do vocábulo.

Há um processo dinâmico na re-
novação da gíria que, quase sempre,
é efêmero. Quando um vocábulo da
gíria de grupo se torna conhecido
e, por isso, há necessidade de subs-
tituí-lo por outro, podem ocorrer
três possibilidades:

1) o vocábulo volta ao vocabu-
lário comum;

2) o vocábulo desaparece, tor-
nando-se um arcaísmo gírio;

3) o vocábulo se liga a outros vo-
cabulários de grupo, com modifica-
ção de sentido.

O filme Tropa de Elite: retrato das gírias
dos morros e dos policiais cariocas

O percurso
semântico do

vocábulo gírio
mostra que ele se
torna um recurso

importante
para expressar

sentimentos
como crítica,

ironia, ridículo,
desprezo e humor

Tomemos como exemplo a his-
tória do vocábulo "bárbaro", cujo
sentido, no vocabulário comum, é
de "cruel", "desumano", "grosseiro".
Nos anos 60, passou a ter um sentido
contrário: "ótimo", "muito bonito",
na gíria da música da Jovem Guar-
da. Posteriormente muito usado co-
mo gíria, vulgarizou-se, perdeu sua
condição de signo de grupo e pas-
sou à condição de gíria comum. Per-
dido o sentido criptológico, secreto,
seu uso acabou declinando e, hoje,
tornou-se um arcaísmo gírio.

Outro vocábulo, "lagartixa", saiu
do vocabulário comum para a gíria
de grupo dos punguistas, com o sen-
tido de "fila de ônibus". Depois emi-
grou para a gíria de presidiários com
o sentido de "sentinela da guarita". A
história desses vocábulos demonstra
que sua etapa como gíria é transitó-
ria. De uma fase criptológica, secre-
ta, vulgariza-se pelo uso abusivo, e
retorna à linguagem comum ou tor-
na-se um arcaísmo gírio.

44



REVISTA LÍNGUA

O percurso semântico do vocábu-
lo gírio mostra que ele se torna um re-
curso importante para expressar sen-
timentos como crítica, ironia, ridícu-
lo, desprezo, humor (não raro, humor
negro, como "presunto" para cadáver,
na linguagem marginal, o que rompe
com o respeito que a morte tem pa-
ra a sociedade em geral). A gíria ser-
ve, também, para marcar denúncia,
oposição aos valores tradicionais.
Essas características podem ser
consideradas recursos de agressivi-
dade na conversação, no sentido de
que agridem o uso comum.

A própria maneira como vocá-
bulos conhecidos do léxico comum
se apresentam alterados em sua for-
ma gíria demonstra atitude de agres-
são à língua, que é, por excelência,
uma instituição tradicional. Assim,
"militar" propiciou a gíria "milico";
"malandro", "malaco"; "loteria", "lo-
teca"; "delegado", "delega".

Mundinho
Na sua origem, os vocábulos gí-

rios demonstram que há, muitas ve-
zes, uma forma de se relacionar a gíria
com a visão que o falante expressa do
mundo em que vive. Nesse processo
de designação subjetiva, os vocábulos
expressam os sentimentos, as atitudes
em face do meio em que o falante vi-
ve, o julgamento crítico e a represen-
tação do mundo. Daí se poder consi-
derar a gíria como um dos instrumen-
tos verbais na luta de classes.

Essa perspectiva pode ser ob-
servada em metáforas como "gru-
de" para comida, gíria nascida no
vocabulário de detentos e, depois,
vulgarizada para "comida dos ope-
rários", em que semas depreciativos
como "repulsa", "condenação", "crí-
tica" se associam ao sentido respei-
toso de alimento.

Enquanto isso, "jumbo", nome de
antiga rede de supermercados, no-

Noel Rosa: "A gíria que o nosso morro
criou bem cedo a cidade aprendeu e usou"

meia na gíria penitenciária, por pro-
cesso metonímico, os saquinhos de
comida levados à prisão pelos fami-
liares do preso. Nessa denominação
predominam os semas de "boa qua-
lidade", "sabor", "luxo". "Jaula" para
"cela", em que o detento se autono-

em geral ligada às classes mais altas.
As classes economicamente mais

altas também podem constituir fon-
te criadora de gírias. Assim, no mun-
do das danceterias noturnas, com
freqüentadores abonados, surgem gí-
rias como "almôndega" para o gru-
po de dançarinos que, literalmente,
se "amassam" na pista de dança e
lembram a carne moída e amassada
dos conhecidos bolinhos. E a "gíria

meia um animal na sociedade e as-
sume posição de julgamento, de crí-
tica em relação às condições em que
vive; ou "piranha" para "prostituta",
em que a profissão é circunscrita à
obsessão pelo dinheiro e compara-
da à voracidade da piranha.

Muitos dos vocábulos gírios tor-
nam-se conhecidos fora dos limites

do grupo em que são gerados
e acabam por incorporar-se
à linguagem popular, parti-
cularmente ao vocabulário

ias classes mais populares
ou das dos grupos jovens,
sempre dispostos a mar'
car sua oposição à lin-

guagem culta, dos adultos,
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POR EDGARD MURANO

O surgimento da internet criou uma
nova era na propagação das gírias. Não
só porque as disseminou com rapidez
no ambiente virtual. Muitas palavras e
expressões, comuns na comunicação
oral, foram parar em páginas virtuais.
Vocábulos que desapareceriam antes
que se ouvisse falar deles, barrados pelo
critério dos dicionários, hoje são tema
de sites e blogs, reunidos em verbetes
redigidos com ajuda dos internautas.

Um dos mais badalados na catalo-
gação de gírias e expressões populares
é o Dicionário inFormal [www.diciona-
rioinformal.com.br], lançado em 2006
pelos irmãos Marcelo e Fernando Mu-
niz. O domínio traz 16,5 mil palavras,
muitas com mais de uma definição, o
que, ao todo, contabiliza 21 mi regis-
tros. Embora seus verbetes gerem, em
certos casos, dúvidas quanto à exati-
dão, a forma colaborativa de construir
o conteúdo apresenta a incrível média

Marcelo e Fernando, do informal: registro on-line de termos rejeitados por dicionários

de 1,2 milhão de acessos por mês.
A idéia surgiu no mestrado de Marcelo

na USP de São Carlos, em 2002, quando
trabalhava no Núcleo Interinstitucional de
Lingüística Computacional, responsável
pela criação do corretor ortográfico do Mi-
crosoft Word (programa editor de textos).

- Trabalhava com léxicos computacio-
nais, que nada mais são que dicionários

eletrônicos. Mas neles eram removidas
as palavras de baixo calão e os palavrões.
Pensei em um site com palavras rejeita-
das e, em 2006, tive tempo e dinheiro
para investir na idéia - diz Marcelo,

Ele queria um dicionário gratuito,
informativo e engraçado, sem perder
de vista o controle de qualidade sobre
as contribuições de usuários.

do mundinho", criptológica, fecha-
da, compreensível só para freqüen-
tadores do mundo noturno.

Nesse sentido, a televisão, o rá-
dio, o jornal e o cinema, sempre que
tomam por alvo de sua produção cer-
tos grupos sociais, costumam escara-
funchar seus costumes e sua lingua-
gem. Assim, vimos a gíria de margi-
nais dos morros cariocas e a dos po-
liciais, retratada no filme Tropa de
Elite (2007), de repente surgir em
conversas das grandes cidades onde
a película foi exibida.

Aliás, já na década de 30, a pro-
pósito desse trânsito da linguagem

dos morros para a linguagem urba-
na, um compositor brasileiro famo-
so, Noel Rosa, assim se expressava
no samba O Cinema Falado: "A gíria
que o nosso morro criou / bem cedo
a cidade aprendeu e usou".

Dos morros

E preciso, porém, insistir que
não há uma gíria geral que se possa
denominar de gíria da periferia ou
da cidade. O que há são grupos so-
ciais que criam determinadas gírias
que, a princípio restritas, depois se
espalham pelo convívio social com
outros grupos e se generalizam.

Assim, antes de se falar em gíria
do Rio de Janeiro ou de São Paulo, ou
de qualquer outra região do país, seria
necessário especificar o grupo social a
que a gíria se refere. Por exemplo: gíria
dos freqüentadores das praias do Rio
ou a do verão nas praias fluminenses,
ou a gíria dos apregoadores da Bolsa
de Valores de São Paulo. Portanto, de-
vemos sempre ligar a gíria a um grupo
quando desejarmos pesquisá-la.
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