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1 INTRODUÇÃO 
 
 

Esse trabalho surge de um questionamento sobre os modos de comunicação que 
circulam entre jovens moradores de comunidades carentes. E parte do pressuposto da 
necessidade de criação de códigos verbais por parte desse grupo, código esse que os 
jovens lançarão mão em ocasião das interações sociais diretas dentro desse contexto 
grupal. 

A pesquisa objetivou identificar, analisar e mapear as gírias, partindo dos 
problemas: quais os significados das gírias utilizadas entre os jovens de comunidades 
carentes? Qual a influência da gíria na construção da identidade grupal de jovens de 
comunidades carentes? O que as gírias utilizadas expressam sobre o grupo investigado? 
Para alcançar tal objetivo foi realizado um levantamento das gírias e de seus 
significados objetivando construir um atlas das gírias desses jovens. 

Acessar as gírias produzidas no interior do grupo tem, nesse trabalho, o fim de 
compreensão dos modos de produção das relações sociais que são construídas 
cotidianamente. 

As gírias, ultimamente, tem sido alvo de estudos de diversos campos científicos, 
podemos citar como exemplos, principalmente as ciências da linguagem e as ciências 
sociais. Ela tem sido considerada, nessas investigações, como um importante elemento 
de ligação social dos grupos sociais minoritários. Ela pode ser entendida como um 
conjunto de códigos linguísticos que reforça a identidade de um grupo, a partir da 
criação de neologismos que caracterizam elementos importantes daquela coletividade e 
dão sentido a seus objetos sociais compartilhados. Especificamente no que diz respeito 
aos grupos em desvantagem social, a gíria apresenta também um sentido de resistência à 
cultura dominante, por grupos em desvantagem social entendem-se todos aqueles que se 
encontram em condições de desigualdade e, em conseqüência, desvantagem dentro jogo 
das relações sociais. O estudo desses grupos se justifica a partir da necessidade da 
compreensão das diversas possibilidades de um continuum inserção/exclusão na vida 
social. 

Preti (1983) destaca a importância da gíria, em grupos sociais excluídos, pois, na 
perspectiva do autor, é através delas que esses grupos demonstram sua visão e 
julgamento da sociedade que os marginaliza. Esta é a razão pela qual o vocábulo gírio é 
acessível apenas a uma minoria. O autor destaca esse aspecto de resistência cultural 
citado anteriormente ao entendê-la como uma resposta à posição marginal que esses 
grupos se encontram. (Esse código exclui aqueles que nos excluem!!!) 

O mesmo autor posteriormente desenvolveu um estudo no qual ele realizou 
levantamento em diversos grupos sociais. Nessa investigação Preti (2000) afirma que “a 



gíria constitui um vocabulário (não uma língua, porque não tem sintaxe)” (p. 218) Ele 
categorizou grupos que socialmente mais usam gírias em: droga, crime, homossexual e 
vida de rua. Os resultados do levantamento realizado pelo autor reforçam a noção de 
que as gírias são elementos importantes em grupos que são colocados à margem da 
sociedade. 

Mapear os significados de códigos linguísticos criados no interior de grupos 
sociais e relacioná-lo as questões sociais de emergência desse fenômeno tem sido o 
objetivo dos trabalhos que se utilizam da metodologia do atlas linguístico. Enfim, o 
atlas linguístico tem por objetivo levantar as relações entre os aspectos linguísticos e 
sociais. Na presente pesquisa ele tem por finalidade levantar o modo próprio da 
comunicação pelas gírias. 

Esse trabalho parte do pressuposto defendido por Henriques e Pereira (2002) ao 
afirmarem que: “O acervo lingüístico de uma comunidade espelha a própria história da 
mobilidade sócio-espacial do homem.” (p.88). Quanto aos aspectos de mobilidade 
social encontradas nas comunidades carentes dos grandes centros urbanos pode-se 
observar a limitação tanto física quanto social desses espaços. Esses limites impostos à 
comunidade carente são defendidos por Bauman (2001) ao postular que o gueto (aqui 
entendido como comunidade carente) possui uma dupla característica confinamento 
espacial e confinamento social. Essas são condições suficientes para entendermos a 
necessidade da construção, por parte desses grupos, de um código linguístico, a partir de 
sua realidade e que realmente espelha o duplo confinamento citado por Bauman. 

Através da investigação dos modos de falar dos jovens podem ser observadas as 
impressões que são deixadas pelas interações realizadas nos diversos espaços da cidade 
e, particularmente, no espaço social das comunidades carentes, essa espacialidade 
atravessa os sujeitos sociais ao criar lugares de identificação e de exclusão. Investigar as 
trocas sociais que ocorrem nas comunidades de grandes metrópoles contemporâneas 
parte da consideração de que esses lugares significam uma concentração das relações 
sociais marcadas pela diferença e multiplicidade de sentidos que circulam em uma 
cultura. Compreender as diferenças e as condições de produção do fenômeno é 
acompanhar um processo de negociação que não ocorre de forma simples e natural, mas 
ocorre em um clima de tensão produzido por um distanciamento entre as tentativas de 
integração e a exclusão observada nas práticas sociais. 

 
A dificuldade de construção da diferença no espaço público não é algo 
simples, pois vivemos numa sociedade que procura ser democrática, 
através da afirmação dos princípios da igualdade e da liberdade. 
Apesar de hoje se falar tanto em igualdade e aceitação de diferenças, o 
acolhimento sentimental da diferença não existe na prática. (Castro et 
al, 2006,p.446) 

 
 Todo jogo inclusão/exclusão possui reflexos no espaço social urbano nas 
grandes metrópoles, que hoje possuem configurações semelhantes e problemas 
parecidos. A vida social vem acontecendo, cada vez mais, nessas aglomerações. Em 
função de sua importância, o espaço urbano e a cidade são temas que tem gerado 
diferentes problematizações nas ciências sociais contemporânea. A seguir serão 
apresentadas algumas considerações relevantes para essa discussão a fim de podermos 
analisar a contexto da cidade onde essas trocas comunicativas se dão. Para Flores e 
Campos (2007) a “cidade é uma instância significativa na “desordem” do mundo 
contemporâneo. É nela que, por assim dizer, a vida acontece”. (p. 267) 
 É nas cidades que a vida urbana ocorre e ela não é um todo unificado, ela pode 
ser pensada como uma colcha de retalhos cujos pedaços são constituídos de materiais 



diferentes, mas que estão alinhavados e formando um todo complexo que serve ao seu 
propósito, entretanto podem apresentar desgaste e rupturas em seu alinhave. 

Segundo Santos (2002), uma importante referência em nossa pesquisa, a cidade 
grande é, ainda, “um enorme espaço banal, o mais significativo dos lugares” (p. 322). É 
o mesmo autor, afinal, que justifica: “Cada lugar é, à sua maneira, o mundo” (p. 314), 
para complementar, mais adiante: “a localidade se opõe à globalidade, mas também se 
confunde com ela” (p. 321). 
 O espaço urbano é o lugar da convivência com a diferença e onde o conflito 
pode se dar. Na década de setenta as ciências sociais já ressaltavam a diversidade que 
ocorre nesses ambientes. Lefebvre (1974) considerou que a cidade é o “espaço das 
diferenças”. Por mais que a diversidade aparente uma convivência entre diferentes, essa 
calma é apenas aparente. A diversidade assusta e gera estranheza, para Castro et al 
(2006) “a convivência com aquele que é diferente aparece como condição sine qua non 
para a vida na cidade, que, para todos, apresenta-se como uma experiência de 
confrontos inevitáveis com aqueles que são iguais, por similaridade de gostos, 
aparências ou pertencimentos comuns, e outros, os quais sentimos como distantes e 
estranhos.” (p.438) 

Cassab (2001) problematiza as relações que se dão na cidade defendendo que 
elas representam a síntese das sociedades globalizadas, onde a tensão entre o local e o 
global se materializa e que seu espaço é marcado pelas memórias e principalmente pela 
luta pela realização de projetos de vida. 

Esses jovens investigados, ao criarem formas específicas de comunicação, se 
diferenciam e criam formas de resistência à uniformização da cultura urbana. Gomes 
(2005) defende que “há como visualizar formas de resistência a ordem hegemônica dos 
valores urbanos e contra-hegemonia mediante avaliação crítica do mundo urbano, 
desenvolvimento de meios populares próprios de interação de informação além dos 
medias eletrônicos uniformizadores e falas de resistência.” (p.2) 

Cassab (2001) chama a atenção para a cartografia alternativa criada a partir de 
focos de resistência que emergem nas trocas diárias do diversos grupos sociais ao 
defender que o espaço urbano ocupado pelos denominados excluídos desenha na cidade 
feições que estão fora das demarcações de territórios feitas na cartografia dominante. 
 O campo teórico que justifica e no qual esse estudo se encontra fundamentado é 
a sociolinguística. Ela investiga o entrelaçamento entre língua e sociedade ao “se ocupar 
da incidência das forças sociais sobre os estratos fonológicos, morfológicos, sintáticos e 
semânticos das línguas.” (Elia, 1987, p. 40) 
 Segundo Calvet (2002) ela investiga a correlação entre as variantes lingüísticas e 
as categorias sociais. (p. 103) Essa relação de interdependência também é destacada por 
Joyce (1993) ao defender que “A sociolingüística revela o papel ativo da língua na 
formação do grupo social e das identidades individuais.” (p. 209) 

A justificativa desse estudo se fundamenta na idéia de que “Um traço definidor 
da identidade do grupo (etnia, povo) é a variedade lingüística assumida e, desse modo, 
qualquer atitude em relação aos grupos com determinada identidade pode, na realidade, 
ser uma reação às variedades usadas por esse grupo ou aos indivíduos usuários dessa 
variedade, uma vez que normas e marcas culturais dos falantes se transmitem ou se 
sedimentam por meio da língua, atualizada na fala de cada indivíduo.” (Aguilera, 2008, 
p. 106) 
 Não foram encontrados estudos que tivessem levantado as gírias produzidas por 
jovens carentes, moradores de favelas, entretanto cabe aqui destacar o estudo e 
conclusões desenvolvidos por Araújo (2008), quando investigou a linguagem 
fragmentos de interações de chats, abrigando sob o rótulo de linguagem proibida ou 



marginal todos os vocábulos que se associam à gíria, à obscenidade, à blasfêmia, ao 
palavrão e à grosseria, sejam eles utilizados nos nicknames dos internautas ou na 
conversação realizada nesses ambientes virtuais, descobrindo que a análise permite que 
se apontem algumas conclusões preliminares. Em primeiro lugar, a linguagem usada nas 
interações virtuais em sala de chat, independentemente da categoria temática das salas, 
não apresenta índices lexicais que permitam um estudo de signo de grupo, uma vez que 
não é simples delimitar um grupo restrito que se diferencie pelo uso de uma gíria que 
lhe seja peculiar. Assim sendo, essa translocação de grupo para outros ambientes não 
modifica somente o que seria considerado um tabu lingüístico, mas também a própria 
noção do que seja um grupo. (p. 329) 
 
 
 
2 MÉTODO 
 
 
2.1 Problemas da pesquisa 
 
- Qual o significado das gírias utilizadas entre os jovens de comunidades carentes? 
- Qual a influência da gíria na construção da identidade grupal de jovens de 
comunidades carentes? 
- O que as gírias utilizadas expressam sobre o grupo investigado? 
 
 
2.2 Hipóteses 
 
- Os significados das gírias giram em torno do cotidiano vivenciado pelos jovens na 
comunidade e variam conforme o contexto. 
- As gírias têm função de economia lingüística e também tem um forte componente 
identitário. 
- As gírias expressam o cotidiano vivenciado nas comunidades carentes, refletindo a 
violência a qual esse grupo é submetido. 
 
 
2.3 Amostra: Participaram dessa investigação 140 Jovens na faixa etária de 12 a 19 
anos de ambos os sexos, com média etária de 15 anos, sendo 61 do sexo masculino e 79 
do sexo feminino, estudantes de três escolas públicas pertencentes a três comunidades 
carentes: Niterói (Morro do Estado), Rio de Janeiro (Rocinha), Belford Roxo (São 
Bernardo) 
 
 
2.4 Procedimento de análise dos dados: Os dados foram coletados através de um 
questionário semi-estruturado, no qual havia um levantamento das gírias utilizadas, 
assim como eram questionamentos sobre a importância da gíria para si mesmo e para o 
grupo. Os dados coletados foram submetidos à análise de conteúdo segundo os 
princípios de Bardin (1977). 
 
 
 



3 RESULTADOS 
 
 Os dados foram organizados em tabelas nas quais constam as freqüências e as 
porcentagens. 
 
Tabela 1: Motivos alegados pelos entrevistados para falar gíria 
Categorias N % 
Economia/facilidade 31 17.91 
Influência do grupo 20 11.56 
Costume 19 10.98 
Gosto pessoal 18 10.40 
Natural/normal/cotidiano 16 9.25 
Bem estar 11 6.36 
Criação de um código grupal 9 5.20 
Mania 9 5.20 
Inserção no grupo de amigos 8 4.62 
Não falo 7 4.05 
Não sabe 6 3.47 
Forma de expressão 6 3.47 
Falta de palavras 3 1.73 
A linguagem formal é chata 3 1.73 
Não gosta 2 1.16 
Moda 2 1.16 
Outros 3 1.73 
Total 173 100 
 
 Os entrevistados apontaram que as gírias têm como maior função uma economia 
lingüística no grupo. Essa tendência pôde ser observada nas respostas dos entrevistados 
a partir das idéias ilustradas a seguir: “Por que é mais fácil do que falar a palavra toda.” 
(15 anos, feminino); “Para reduzir a palavra.” (14 anos, masculino). Outra tendência que 
pode ser destacada é o fato da gíria ser utilizada pela influência do grupo que aparece 
nas categorias criação de um código grupal e inserção no grupo de amigos, de modo 
amplo a influência do grupo na gíria. Essas idéias podem ser expressadas através das 
idéias de: “Preciso dela para poder me relacionar e gastar com meus amigos.”(17 anos, 
feminino); ‘Porque no morro, geral fala.”(16 anos, masculino)  

Esses dados comprovam a hipótese da importância da gíria para a identidade 
grupal desses jovens. 
 Tanto nas categorias: economia, facilidade, gosto pessoal e influência do grupo, 
apontam para características próprias da faixa etária entrevistada (adolescência). O 
percentual significativo de “não sabe” ou “não falo”, podem demonstrar falta de 
implicação em questões que a princípio não compreendem ou não querem compreender 
(“coisas de adulto”). Falta esta, demonstrada também na solicitação e na orientação para 
o preenchimento dos questionários. 
 O conjunto de motivos alegados para o uso das gírias demonstra a naturalidade 
com que ela é tratada pelos jovens como algo cotidiano e peculiar ao grupo, ou seja, 
algo que pertence ao ser jovem. 
 
Tabela 2:  A importância da gíria no grupo de amigos dos entrevistados 
Categorias n % 
Não tem importância 55 36.42 
Criação de um código grupal 20 13.25 
Identidade Grupal 17 11.26 



Facilita a comunicação/economia 15 9.93 
Costume 12 7.95 
Diversão 12 7.95 
Não sabe 7 4.64 
Legal 5 3.31 
Bem estar 3 1.99 
Amigos não falam gírias 3 1.99 
Outros 2 1.32 
Total 151 100 
 

Há uma controvérsia nos resultados, pois os motivos (categorias) 
economia/facilidade e influência grupal foram apontados como principais para o seu 
uso. Já quando a pergunta se ramifica para “a importância do uso das mesmas no 
grupo”, a maioria dos jovens afirma que não há nenhuma importância. No entanto, 
outro grande número aponta a identidade e o código grupal como sendo os fatores de 
maior importância para o grupo. A partir desse dado pode-se inferir que a maioria que 
identificou como sem importância o uso de gírias, não percebe essa importância pois 
elas estão naturalizadas no seu dia-a-dia. 
 
Tabela 3: Atlas dos significados das gírias mais usadas entre os jovens. 
 Gíria n % 
Tá ligado Presta atenção, está entendendo 45 8.59 
Já é Sim, agora, confirmação 43 8.21 
Qual é? Cumprimento, oi, legal,  31 5.92 
Cão Mentira, briga, problema 25 4.77 
Qual foi? O que está acontecendo? Reprovação,  

algo que não gosta, por está olhando? Briga 
19 3.63 

É nós! Todos, destaque do grupo, estamos certos 18 3.43 
Tranqüilidade Tudo bem? legal,maneiro 17 3.24 
Mano Irmão, parceiro, colega 12 2.29 
Bolado Estressado, chateado. Bravo 11 2.10 
Vacilão Pessoa que faz algo errado, mentiroso 11 2.10 
Valeu Obrigado 10 1.91 
Tipo assim Explicação de algo 10 1.91 
Marca um dez Esperar, ficar um pouco mais 10 1.91 
Sinistro Algo estranho, absurdo, interessante, legal 9 1.72 
Maneiro Legal 9 1.72 
Se liga Presta atenção 8 1.53 
Bagulho doido Perigo, coisa doida, dificuldade 7 1.34 
Sem neurose Coisa sem noção, sem palhaçada 6 1.15 
Já era Não 6 1.15 
Beleza Tudo certo, tudo bem 6 1.15 
Aff Coisa sem nexo 5 0.95 
Na moral Maneiro 5 0.95 
Bagulho Coisa 5 0.95 
Mane Pateta, idiota 5 0.95 
X9 Quem entrega alguém, fofoqueiro 5 0.95 
Fechamento Parceiro, irmão, estar ao lado 5 0.95 
Fala aí Iniciar uma conversa 5 0.95 
Ui Pessoa bonita passando 5 0.95 
Pou Por exemplo, poxa, espanto, que pena! 5 0.95 
Demais Você é legal, gostar de algo, aprovar 4 0.76 
Fessora Professora 4 0.76 



Braço Amigo 4 0.76 
Fala sério Nada a ver, desconfiança. 4 0.76 
Parada Qualquer coisa 4 0.76 
To de bob Estou á toa 4 0.76 
Pangaré Idiota, bobo, sem graça 4 0.76 
Cara Qualquer colega 4 0.76 
Parceiro Amigo 3 0.57 
Zoar Se divertir, diversão 3 0.57 
Pica Um cara bom 3 0.57 
Leque Moleque 3 0.57 
Caraca Algo interessante, surpresa 3 0.57 
Viado Amigo 3 0.57 
Sangue bom Pessoa boa 3 0.57 
Down Burro 3 0.57 
Sem sal Sem graça 3 0.57 
Sequelado Maluco, sem noção 2 0.38 
Neurose Pessoa que se destaca 2 0.38 
Filé Garoto bonito 2 0.38 
Maior Vacilão Reprovação 2 0.38 
Tudo em cima Tudo legal 2 0.38 
Papo cabeça Conversa interessante 2 0.38 
Tô gastando Tirar onda, se destacar 2 0.38 
Poia Pessoa lerda 2 0.38 
Dá o papo Fala mais 2 0.38 
Favelado Bagunceiro 2 0.38 
Babadeira Coisa legal 2 0.38 
Esculachar Humilhar 2 0.38 
Outros Xxxxxxxx 83 15.85 
Total  524 100 
 
 A análise das gírias indica que de um total de 524 gírias puderam ser observadas 
que: 
 
 
- Na classificação/diferenciação entre positivas e negativas 
Positivas: 349  66,60% cumprimentos, identidade do grupo, 

ênfase no diálogo, expressão de algo 
positivo. 

Negativas: 175  33,40%  reprovação, xingamentos, intimidação. 
 
- Na classificação quanto à função: (não foi feita uma classificação completa, entretanto 
foram destacadas certas tendências) 
 
Ênfase no diálogo 114 (21,75%) 
Cumprimentos 38 (7.25%) 
Qualificação de outras pessoas (positiva ou 
negativa 

103 (19.65%) 

 
 
 
 
 



4 DISCUSSÃO DOS DADOS 
 
 

Os significados das gírias utilizadas entre os jovens de comunidades carentes 
servem aos cumprimentos entre os elementos do grupo, servem à identidade do grupo, 
enfatizam o diálogo entre os elementos do grupo, expressam algo positivo, qualificam 
outras pessoas assim como servem à reprovação de atitudes, comportamentos e 
situações, são utilizadas como xingamentos e também são elementos de intimidação. 

Dentro dos contextos investigados a gíria atua na construção da identidade 
grupal desses jovens e eles têm ciência dessa função. 
 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 

As gírias encontradas refletem a realidade vigente, entretanto em sua maioria, 
representam um elemento de ligação entre esses jovens. A maior parte das gírias é 
utilizada para dar uma ênfase positiva no diálogo e para cumprimentos característicos 
dos jovens. A identidade social desses jovens, apesar de toda a exclusão à qual estão 
submetidos, se constrói nesse movimento que pode ser entendido como de resistência à 
violência imposta pela posição à margem na qual vivem. Os movimentos de resistência 
cultural são importantes e a variedade dos modos de falar dos diversos grupos sociais 
deve ser compreendida e respeitada. 
 
 
6 Referências Bibligráficas 
 
 
AGUILERA, V A Crenças e atitudes lingüísticas: o que dizem os falantes das capitais 
brasileiras. Estudos Lingüísticos, São Paulo, 37 (2): 105-112, maio-ago. 2008 
 
ARAÚJO, J C. Chats na WEB: A linguagem proibida e a queda de tabus. Linguagem 
em (Dis)curso – LemD, v. 8, n. 2, p. 311-334, maio/ago. 2008 
 
BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977. 
 
BAUMAN, Z. Comunidade: A busca por segurança no mundo atual. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Editora, 2003. 
 
CALVET, L. J. Sociolingüística; Uma introdução crítica. São Paulo: Parábola, 2002. 
 
CASSAB, M A T. Jovens Pobres e o futuro: a construção da subjetividade na 
instabilidade e na incerteza. Niterói: Intertexto, 2001. 
 
CASTRO, L R.; MATTOS, A R; JUNCKEN, E T; VILLELA, H A M.; MONTEIRO, R 
A P. A Construção da Diferença: Jovens na Cidade e suas Relações com o Outro. 
Psicologia em Estudo, Maringá, v. 11, n. 2, p. 437-447, mai./ago. 2006 
 
ELIA, S. Sociolingüística. Rio de Janeiro: EDUFF, 1987. 
 



FLORES, M B R.; CAMPOS, E C. Carrosséis urbanos: da racionalidade moderna ao 
pluralismo temático (ou territorialidades contemporâneas) Revista Brasileira de 
História . São Paulo, v. 27, nº 53, p. 267-296, 2007 
 
GOMES, R D. Uma Metrópole Invisível: As relações comunicativas da juventude rural 
do sertão pernambucano com a juventude urbana nordestina em São Paulo na 
construção do discurso e do imaginário da metrópole. Intercom – Sociedade Brasileira 
de Estudos Interdisciplinares da Comunicação XXVIII Congresso Brasileiro de 
Ciências da Comunicação, 2005. 
 
HENRIQUES, C. C.; PEREIRA, M T G. Língua e transdisciplinaridade: Rumos, 
conexões e sentidos. São Paulo: Contexto Acadêmica, 2002. 
 
JOYCE, P. O inglês do povo: Língua e classe na Inglaterra (1840-1920) In. 
Linguagem, indivíduo e sociedade. (Burke, P.; Porter, R.) São Paulo: Editora da 
Universidade Estadual Paulista, 1993 
 
LEFEBVRE, H La production de l’espace. Paris:Anthropos, 1974. 
 
PRETI, D. A linguagem proibida: um estudo sobre a linguagem erótica. São Paulo: 
T.A. Queiroz, 1983. 
_________Transformações do fenômeno sociolingüístico da gíria. Revista da Anpoll, 
n. 9, p. 213-226, Jul./Dez. 2000. 
 
SANTOS, Milton. A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção. São 
Paulo: Editora da USP, 2002. 


