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RESUMO 

 

 

Cada indivíduo possui uma gama (maior ou menor) de papéis sociais que entram em ação nas 

relações interpessoais de acordo com o contexto em que elas ocorrem. Uma das formas de 

constatação deste processo é pela observação dos usos e práticas linguísticas dentro de 

comunidades que, assim como atitudes sociais, implicam em consequências, até mesmo para 

aqueles indivíduos que não participam de um determinado diálogo ou discurso em que é 

emitido determinado juízo de valor, mas que fazem parte da comunidade referida pelo falante. 

Estes reflexos e consequências são investigados em textos (orais e escritos) de MV Bill – um 

rapper reconhecido nacionalmente por suas composições, interpretações e atividades de cunho 

sociocultural – com o objetivo de identificar se seus diferentes posicionamentos sociais 

(compositor, cantor, escritor e documentarista, mas ao mesmo tempo negro e morador de 

favela), refletidos em seus usos linguísticos, afetam a formação de opinião dos leitores de suas 

obras e espectadores de seu documentário sobre as personagens principais: os falcões. Estilo, 

monitoramento e contexto social são analisados conjuntamente sob a ótica da 

Sociolinguística, especificicamente Penelope Eckert (estilo e credibilidade) e William Labov 

(monitoramento de fala). A escolha por MV Bill como indivíduo analisado derivou-se da 

exposição de alguns de seus papeis sociais bastante distintos (por vezes opostos) em três 

livros e em um documentário desenvolvidos em parceria com o produtor musical Celso 

Athayde. Nesses textos, que compõem os corpora deste trabalho, o rapper revela seu amplo 

conhecimento linguístico, sem medir as implicaturas sociais de seus usos. Uma análise 

qualitativa é realizada focando os traços do ―favelês‖ e do ―carioquês‖ estratificados 

socialmente, extraídos tanto de textos escritos quanto orais, estes últimos analisados com base 

em uma transcrição ortográfica adaptada, em que foram destacadas as realizações das 

consoantes /S/ e /R/, clusters consonantais, redução da terminação -ndo (gerúndio) em -n[ø]o, 

marcas de concordância e de conjugação verbal; colocação pronominal; e elisões que ocorrem 

na oralidade não aplicáveis à forma escrita. A problemática destrincha-se com a definição do 

que significam, dentro da língua, estes usos e com o apontamento de quais são suas 

implicações. 

 

 

Palavras-chave: estilo, identidade, monitoramento, estigma, prestígio. 



ABSTRACT 

 

 

Every individual has a (bigger or smaller) range of social parts that take action among the 

interpersonal relations, according to the context in which they happen. One way of finding out 

this process is through the observation of linguistics uses and practices inside of communities 

that, as well as social attitudes, imply consequences, even to individuals that did not 

participate of a given dialog or discourse in which is issued certain value judgments, but that 

are part of the community referred by the speaker. These repercussions and consequences are 

studied in MV Bill‘s – a well known rapper in Brazil because of his compositions, 

interpretations and sociocultural activities – oral and written texts, aiming to identify if his 

many social addresses (composer, singer, writer and documentary filmmaker, but at the same 

time black and slum dweller), reflected in his linguistics uses, somehow affect the opinion 

formation of the readers of his books and viewers of his documentary about the main 

characters: the ―hawks‖. Style, linguistic monitoring and social context are analyzed 

conjunctly in this paper that has as a theoretical reference an overview of Sociolinguistics 

authors, based upon – essentially – on the confrontation of concepts from Penelop Eckert 

(style and credibility) and William Labov (speech monitoring). The election of MV Bill as the 

chosen individual to be analyzed derived of the exposure of some quite different social parts 

(opposites, sometimes) in his three books and a documentary, developed in a partnership with 

the musical producer Celso Athayde. In these texts, which make up the corpora of this study, 

the rapper reveals his extensive linguistic knowledge, without measuring the social 

implicatures of their uses. A qualitative analysis is applied to socially stratified traces of 

"favelês‖ and ―carioquês‖, extracted both written and oral texts. The oral texts were analyzed 

based on an adapted orthographic transcription in which were highlighted the performance of 

the consonants /S/ e /R/, consonant clusters, reduction of the ending -ndo (gerund) in -n[ø]o, 

concordance and verbal conjugation marks, pronoun placement, and elisions that occur 

commonly on speech but do not apply to written form.The issue is unraveled with the 

definition of what these language uses mean and with the appointment of what are their 

implications. 

 

Keywords: style, identity, monitoring, stigma and prestige. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Permeando pelos meandros da estilística, monitoramento de fala e variação 

linguística, este estudo analisa as formas de linguagens usadas pelo rapper, compositor, 

escritor e documentarista MV Bill em suas obras – Cabeça de Porco (2005), Falcão – 

meninos do tráfico (2006) e Falcão – mulheres e o tráfico (2007) – e no filme – documentário 

Falcão – meninos do tráfico (2006), os quais abordaram como temática central a vida de 

falcões, bem como as finalidades e os resultados provocados por seus posicionamentos sociais 

refletidos no uso linguístico. ―Falcões‖ são crianças ou jovens que têm como tarefa avisar a 

seus superiores a chegada da polícia ou de um indivíduo estranho à favela, com o objetivo de 

proteger o tráfico de drogas. Para exercer tal função, passam as noites acordados em pontos 

estratégicos das favelas, observando a movimentação local. Segundo um dos falcões 

entrevistados: ―Falcão? Para mim significa aquele que tá no tráfico noturno. Que não dorme. 

Parece um passarinho que não dorme à noite‖ (FALCÃO, 2006, informação verbal de um 

falcão – todos os jovens tiveram suas identidades preservadas). 

Dentro do material selecionado, foram feitos recortes nos textos, optando por formar 

os corpora apenas com trechos em que a fala de MV Bill é explícita, para que sua mobilidade 

social e linguística fossem estudadas e seus efeitos compreendidos.
1
 

Todo este material teve origem na intenção de Celso Athayde e MV Bill em expor 

para além dos limites das favelas a realidade dos jovens envolvidos no mundo do crime. O 

início da coleta de materiais deu-se em 1998, com a captura de imagens reais de jovens 

trabalhando no tráfico de drogas para serem utilizadas na produção do clipe da música 

Soldado do Morro
2
, lançada por MV Bill no mesmo ano. Tal canção conta ―a história de um 

falcão que fica em cima de uma laje, narrando as mazelas do dia a dia e seu desejo de viver 

diferente da vida que ele está levando naquele momento‖ (FALCÃO, 2006, informação verbal 

de MV Bill). 

Para que o acesso ao atual conteúdo das obras fosse possível, os 

autores/documentaristas necessitaram da abertura de diversos canais de comunicação
3
 com 

                                                 
1
 Informações mais aprofundadas sobre a exploração dos corpora serão encontradas no capítulo sobre a 

metodologia de pesquisa. 
2
 Letra da música vide Anexo A. 

3
 Não se entende aqui o uso da linguagem como a comunicação em si. Compreende-se, porém, que a linguagem 

é um elemento de extrema importância no processo de comunicação, especialmente no caso das entrevistas feitas 

por Athayde e MV Bill com os falcões, já que muitos fatores situacionais não os favoreciam, como o fato de não 
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membros do tráfico nas favelas e, para isso, utilizaram-se do fato de terem nascido e crescido 

dentro de comunidades como estas, no Rio de Janeiro; usufruíram de um amplo conhecimento 

linguístico, pois necessitavam se comunicar com dois grupos distintos: seus entrevistados – 

moradores das favelas que dispunham de poucos anos de estudos e utilizavam vocabulário, 

expressões e posicionamentos próprios para a comunicação entre si – e um público 

intelectualizado – alvo para o consumo das obras e do DVD.  

Uma das formas de atingir um desses grupos foi a fama artística de MV Bill que, por 

ser ídolo de grande parte dos membros do tráfico, teve portas abertas para a execução das 

entrevistas: 

Conversei com parte dos garotos, e quando falei que o Bill viria gravar comigo, 

todos ficaram felizes, inclusive a diretoria. Antes dessa reação deles, eu estava com 

o pé atrás porque, em outras ocasiões, já tinha visto alguns jovens cochichando com 

companheiros e reclamando dos seus chefes porque davam ao Bill muito acesso às 

suas favelas. (ATHAYDE; MV BILL, 2007, p. 19-20, declaração de Celso Athayde) 

 

Fatores como este beneficiaram a dupla a conseguir entrevistas e registros de 

imagens, o que, logo de início, já indica a alternância entre os ―locais linguísticos‖ – ou 

―endereços sociais‖ para Eckert (2004), conceito que será explorado mais adiante – em que 

MV Bill se posicionou a cada entrevista, diante de cada uma de suas personagens e situações, 

levando à aproximação e ao distanciamento da identidade daquele grupo e da comunidade 

―favela‖ em geral.  

Fazem parte do agrupamento de membros do tráfico de drogas os falcões, aviões, 

endoladores, donos de boca de fumo etc. Nas favelas, no entanto, há ainda outras pessoas que 

coexistem (ou não) a esta atividade e convivem pacificamente com ela, como esposas, amigos 

e familiares. Apesar destes últimos não terem um vínculo direto com a atividade, a 

proximidade ao tráfico os induz a compreender as circunstâncias que englobam este meio de 

sobrevivência. Isto fica claro especialmente nas entrevistas da obra Falcão – mulheres e o 

tráfico (2007), presentes nos corpora desta dissertação. 

Desta forma, o caminho para esta pesquisa estende-se por um estudo focado no 

monitoramento de fala de MV Bill, a formação de estereótipos e de uma identidade linguística 

do grupo por ele retratado, com o objetivo de refletir sobre o preconceito linguístico 

ocasionado ou não contra este grupo pelo próprio documentarista. Apenas MV Bill será 

                                                                                                                                                         
serem membros do tráfico de drogas, ou ainda de disporem de condições socioeconômicas mais favoráveis do 

que a de seus entrevistados, podendo, assim, intimidá-los. Entende-se por língua, aqui, a expressão da totalidade 

das variedades linguísticas e, por isso, ela é parte primordial do processo de comunicação. Como a maioria dos 

conteúdos dos corpora analisados se dá como entrevistas "pingue-pongue", há poucos elementos externos à 

língua no processo comunicacional em questão. 
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estudado nesta pesquisa por realizar grande parte das entrevistas com os falcões, por conceder 

uma entrevista sobre o trabalho desenvolvido em que é possível capturar uma boa quantidade 

de material para análise e também por deixar bastante indefinida sua identidade linguística e 

social: por vezes coloca-se como membro do grupo (negro e morador de favela), mas, ao 

mesmo tempo, ausenta-se dele, seja pelo fato de ser artista (cantor de rap, escritor e 

documentarista) ou por fazer questão de distinguir-se dos participantes do tráfico de drogas. 

Celso Athayde não sofre a mesma análise na presente pesquisa devido à sua participação 

menos evidente em diversos momentos das obras, por já não viver mais em uma favela, bem 

como pelo fato de ser um indivíduo menos conhecido publicamente e, portanto, (por hipótese) 

menos permeável em diversas situações em comparação ao rapper. 

A relevância deste estudo para a Sociolinguística também se dá pelo fato de essas 

comunidades refletirem uma identidade linguística peculiar e aparentemente bastante 

semelhante em todo o território nacional
4
. Para comprovar tal afirmação, faz-se necessário 

destacar uma expressão empregada por MV Bill no documentário, a qual surgiu da 

necessidade de criação de um novo termo que expressasse a peculiaridade supracitada, 

referindo-se ao emprego popular do português nas favelas, maneira pela qual se comunicam 

os entrevistados presentes nas obras: o ―favelês‖ (FALCÃO, 2006, informação verbal de MV 

Bill). Essa expressão, empregada pelo rapper em uma entrevista veiculada na sessão de 

―extras‖ do documentário, aparece na seguinte situação: ―Ele[ʃ] [falcões] andam com 

a[R]ma[ʃ] de fabricação i[ʃ]raelense, americana, russa e pra te[ø] aquele[ʃ] fuzi[ʒ] precisa, 

no mínimo, sabe[ø] fala[ø] ingrê[ʃ]. Esse[ʃ] maluco[ʃ] só falam favelê[ʒ], não sabem nem 

fala[ø] o po[R]tuguê[ʒ].‖ (FALCÃO, 2006, informação verbal de MV Bill) 5. Uma discussão 

mais aprofundada sobre o ―favelês‖ poderá ser conferida no capítulo 5. 

A partir deste ponto, nota-se a permeabilidade e a maleabilidade de Bill ao transitar 

por entre os diferentes setores e hierarquias sociais e linguísticas retratadas nas obras, 

expostas durante o contato com seus interlocutores (as personagens e o público 

espectador/leitor).  

                                                 
4
 Trata-se aqui de uma comunidade de fala, e não comunidade linguística. Pode-se considerar que esta última 

seria a comunidade de língua portuguesa, por exemplo, envolvendo não só as favelas, como todo o Brasil e, a 

depender da ponderação, até mesmo os outros países que se utilizam da língua portuguesa. Enquanto as 

comunidades de fala têm imbuídas particularidades sociais: são grupos que compartilham não apenas a mesma 

língua, mas também regras quanto ao seu uso. 
5
 As marcações gráficas desta citação (negrito, grifo em vermelho e o emprego de símbolos para uma transcrição 

ortográfica adaptada), assim como se verá em diversos outros trechos desta dissertação, são grifos meus e 

ganharão significação mais adiante, nos capítulos de análise. Os símbolos fonéticos foram empregados de acordo 

com suas correspondências sonoras prescritas pelo IPA (2001). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_glotal_sonora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_sonora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_sonora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_glotal_sonora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_sonora
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Nos relatos e entrevistas expostos nas obras e no documentário, é claramente 

observável a diferença nos discursos, a depender de quando, onde, em que situação e com 

quem os autores/documentaristas se comunicavam, variando segundo seus interesses e 

objetivos, transitando explicita e comodamente entre a norma standard da língua portuguesa e 

o ―favelês‖ – complementado com traços oriundos do tráfico de drogas –, o que se verá com 

mais profundidade no capítulo 3. Mesmo sem revelar se possui ou não conhecimentos 

teóricos, ao observar as três passagens a seguir, fica clara a variação linguística nos textos de 

MV Bill: 

 
Depois de um tempo, o Forte também sumiu. Só que antes, ele me procurou e me 

disse que queria muito trabalhar conosco, mas que o valor que nós pagávamos não 

dava para sustentar sua família, que era ele, a mulher e o seu filhinho. Eu me senti 

um merda, percebi que ia perder uma alma por não ter como manter sua dignidade 

no trabalho, porque não podia pagar o que ele precisava. A gente só podia pagar 

pouco mais de um salário, mas era pouco pra ele. É pouco para todo mundo. 

– Negão, só queria te pedir duas coisas antes de ir embora. 

– Dá teu papo, irmão – respondi na linguagem da boca. 

– Me empresta um dinheiro para eu comprar um isopor e refrigerantes para 

eu vender? 

– Já é... Vê lá com o Celso e diz que eu mandei pegar. E a outra coisa, qual 

foi Mané? 

– Eu queria que um dia você levasse eu e meu filho no circo do Beto 

Carreiro. (ATHAYDE; MVBILL, 2006, p. 215. Grifos meus) 

 

 Nesta passagem, o rapper deixa claro seu deslocamento social consciente ao 

determinar que deva usar a ―linguagem da boca‖ para comunicar-se propriamente com seu 

interlocutor. 

No próximo trecho, Bill exibe novo posicionamento: está estabelecendo um diálogo 

na favela, mas falando com um DJ e não com um membro do tráfico. Por isso, aproxima-se 

mais da norma standard (ao menos na transcrição do diálogo, retratando a diferenciação na 

forma de falar entre os dois, além do desconhecimento do rapper de um item do vocabulário 

gírio do agrupamento pelo qual permeia): 

 
Tinha vários malucos e duas minas. Olhei pro DJ, que não se abateu; os caras não 

falaram com ele, só as minas. E eles não me reconheceram porque estava chovendo 

e frio nesse dia e eu estava de touca e camuflado. Eles passaram e eu perguntei quem 

eram as minas que estavam acompanhando o bonde... 

   – A morena eu não conheço não, a loira é pica!   

– Como assim? 

– Ela é pica, é manda-chuva aqui. 

– Ah, tô ligado, o Celso me falou dela, da pelada que aconteceu aqui, é ela 

mesmo? 

– Isso mermu, é a mulher do homi... (ATHAYDE; MV BILL, 2007, p. 30. 

Grifos meus) 
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A seguir, mais do que na citação anterior, MV Bill revela sua preocupação com a 

linguagem devido ao poder que a interlocutora exerce na favela em que estava: 

 

Eu chamava ela de ―tu‖ para não correr o risco de chamá-la de você e tomar uma 

dura dela, ou chamar de senhora e ser inconveniente. Nem precisei perguntar se ela 

tava ligada nos meus passos. A conversa estava ficando mais animada e eu ficando 

preocupado. Não se conversa animadamente com mulher de bandido e, por saber 

disso, para finalizar, perguntei sobre a final do campeonato. (ATHAYDE; MV 

BILL, 2007, p. 36. Grifos do autor) 

 

O uso do ―tu‖ no texto acima aparece de maneira diferente da tradicional em algumas 

regiões do país, pois não necessariamente MV Bill se encontra no Rio de Janeiro, Rio Grande 

do Sul ou Pernambuco (alguns dos estados brasileiros que ainda apresentam grande incidência 

desse uso pronominal). Na ocasião, o rapper optou por usar o ―tu‖ como forma de 

distanciamento ao invés do ―você‖, já que na maior parte do país o pronome ―tu‖ já caiu em 

desuso, não apresentando mais os efeitos de aproximação que se propunha anteriormente. 

O problema identificado na movimentação social de Bill – que vai desde sua livre 

circulação e moradia na Cidade de Deus (conjunto habitacional atualmente conhecido por 

suas características de favela, no Rio de Janeiro), até a permeabilidade pelos locais de mais 

alto status da cultura nacional e amizade com grandes nomes da música brasileira, tais como 

Caetano Veloso e Djavan – surge justamente no conflito de ideias quanto ao preconceito 

sofrido pelos falcões retratados: 

1. O rapper se propõe a mostrar àqueles que não têm acesso como é a vida das crianças e 

jovens que atuam no tráfico de drogas das favelas brasileiras por meio de um olhar ―interno‖ 

(como ele próprio denomina sua visão sobre o assunto), com a intenção de evitar a incitação 

do preconceito e da criação de estereótipos estigmatizados sobre seus entrevistados. Para MV 

Bill, suas imagens e textos representam a verdade sobre aquela realidade e expõem a tristeza 

daqueles que estão envolvidos nela, sem qualquer intenção de incriminá-los por participarem 

de uma atividade ilícita.  

2. Em contraposição, a elaboração de uma imagem fechada sobre os falcões, a fim de 

apresentar as características que os tornam membros do tráfico, e a explicitação de como suas 

vidas seguem a partir desta decisão, por si só já formam uma imagem estereotípica que, por 

sua vez, servirá como base para a criação de juízos de valor sobre estes jovens. 

A proposta de MV Bill, definitivamente, não é aderir ainda mais elementos negativos 

às vidas dos falcões. Segundo relato presente no documentário, sua intenção é mostrar às 

pessoas que vivem distantes das favelas e do exercício do tráfico de drogas as razões pelas 
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quais tais indivíduos agem de determinadas formas. Sua finalidade não é defender a prática, 

mas mostrando ao leitor/espectador o que leva tais jovens participar da atividade ilícita. Para 

muitos, os falcões, por serem tão novos, poderiam optar por outros caminhos. O rapper 

explica que essa escolha não é tão simples para eles, pois há muitos outros fatores envolvidos, 

como a ausência da figura paterna, baixa renda, grande número de irmãos etc.  

Há mais elementos do que se possa imaginar interferindo na criação de concepções 

sobre os entrevistados. Além das questões sociais conhecidas e abordadas pelo autor, há 

também realizações linguísticas – as quais estão sempre atreladas a fatores sociais –, que 

deixam marcas, mesmo sem o falante demonstrar intencionalidade. É neste ponto em que Bill 

é analisado nesta dissertação, com o objetivo de compreender se sua permeabilidade social – 

tanto na esfera do tráfico de drogas quanto nas altas camadas da ―nobreza‖ cultural brasileira 

– interfere em seus posicionamentos linguísticos nas obras e no documentário, o que 

possivelmente pode promover o preconceito linguístico contra o grupo retratado, além de 

ampliar o estigma sobre o estereótipo pré-concebido sobre eles (em diversos momentos 

ratificado por meio de imagens e declarações), o que vai de encontro com a sua proposta de 

trabalho na pesquisa que desenvolveu com os falcões. 

Para chegar a esta conclusão, é preciso analisar alguns pontos: o conhecimento e o uso 

de recursos linguísticos sofisticados por MV Bill, ou seja, de meios que demonstrem sua 

capacidade de permear por diferentes ―endereços sociais‖, sendo legitimado em todos eles 

(enquanto os falcões aparecem apenas na posição de traficantes de drogas e membros de 

favelas); a sua variação por diferentes estilos; e o do monitoramento de seus textos (tanto 

escritos quanto orais), que impactam na identidade sociocultural do grupo ao ser exposto. Tais 

conceitos serão trabalhados mais especificamente nos capítulos 3 e 4, de referencial teórico, e 

analisados sobre os corpora nos capítulos subsequentes. 

A já mencionada ―multipresença‖ do rapper – observável nas entrevistas que realizou 

e nos depoimentos que concedeu em todo o seu trabalho – que reflete seu conhecimento sobre 

a identidade linguística das comunidades do tráfico de drogas nas favelas brasileiras, bem 

como sua ciência sobre os usos da norma padrão da língua portuguesa foram os principais 

fatores que possibilitaram sua permeabilidade e o seu alcance a diferentes segmentos sociais, 

não esquecendo também de seu reconhecimento artístico, devido a suas composições e 

interpretações musicais, e político, pela militância a favor da melhoria da qualidade de vida 

dos jovens moradores de favelas. 

Esta dissertação, em toda sua extensão, varia entre recorrências sociais e linguísticas, 

já que ambas demonstraram estar intrinsecamente ligadas e dependentes uma da outra. Como 
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subsídio para demonstrar esta conexão e compreender a movimentação linguística e social de 

MV Bill, foram selecionadas entrevistas feitas pelo rapper com falcões e pessoas diretamente 

influenciadas pelas atividades do tráfico, além de transcrito um depoimento concedido na 

seção de extras do documentário Falcão – meninos do tráfico (2006), no qual expõe opiniões, 

relata as etapas de execução da pesquisa, revela descobertas e levanta propostas. Este 

depoimento é a principal base de conteúdo oral, já que não se teve acesso ao conteúdo 

gravado que subsidiou as obras. Mesmo que houvesse a obtenção do material, a pesquisa se 

tornaria inviável no âmbito do Mestrado, já que ele compreende oito anos de gravações. 

É importante destacar a relevância desta pesquisa para a compreensão de fenômenos 

da atualidade atrelados à realidade das favelas brasileiras e, consequentemente, dos falcões, 

alocados à margem da sociedade. Apesar das críticas que possam ser tecidas quanto às 

abordagens de MV Bill, ressalta-se o grande valor da iniciativa do rapper em lançar mão de 

seu poder social para, de alguma forma, auxiliar no crescimento e desenvolvimento destes 

jovens, que fazem parte de uma comunidade crescente no Brasil, especialmente nos centros 

urbanos. 

Apesar de as obras selecionadas retratarem o cotidiano de um agrupamento restrito 

(exclusivamente das bocas de tráfico) em uma comunidade maior (favela), a compreensão 

linguística entre os indivíduos que transitam entre ambas, como mencionado anteriormente, é 

mútua e, por isso, as características linguísticas que aparentemente estão vinculadas à 

atividade de comercialização de entorpecentes, acabam estendendo-se por toda a comunidade. 

O próprio MV Bill expõe seus conhecimentos linguísticos sobre o funcionamento social desta 

atividade, apesar de impor distanciamento em diversos momentos, como em: ―Eu comecei a 

tirar da cartola o meu favelês. O maluco riu e esticou a mão pra mim. Eu não somente estendi 

o braço como cheguei bem perto dele, para oferecer toda a minha coragem‖ (ATHAYDE; 

MV BILL, 2007, p. 41, declaração de MV Bill), e em  

 
Já fazia tempos que eu não ia na favela; meu único contato com ela era via noticiário 

da televisão, quando os canas entravam e matavam gente, ou quando os caras da 

boca desciam o morro e penduravam cabeça de gente nos postes, ou quando faziam 

blitz nas ruas próximas. (ATHAYDE; MV BILL, 2007, p. 47, declaração de MV 

Bill) 

 

O principal objetivo, aqui, é identificar se os diferentes posicionamentos sociais do 

rapper (compositor, cantor, escritor e documentarista, mas ao mesmo tempo negro e morador 

de favela) – refletidos em seu uso linguístico – afetam a formação de uma opinião externa 

sobre os falcões, ou seja, se o uso de recursos linguísticos mais sofisticados por MV Bill, 
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além do monitoramento de seus textos (tanto escritos quanto orais) – que explicita a 

existência de identidades linguísticas e de uma linguagem especial das comunidades do 

tráfico de drogas nas favelas brasileiras, além de também se aproximar da norma standard 

urbana da língua portuguesa –, para permear e atingir diferentes segmentos sociais, impactam 

(positiva ou negativamente) na identidade sociocultural do grupo retratado em sua obra. 

Assim, ao se expor junto e separadamente do grupo social retratado, MV Bill, implicitamente, 

chama a atenção para seus próprios usos da linguagem, pois sua mudança comportamental 

diante de situações provoca também a adoção de estilos de linguagem distintos. 

Os objetivos específicos desta dissertação são: 

a) Analisar alguns traços fonológicos, gramaticais e sintáticos nos textos orais e escritos de 

MV Bill que apontem os endereços sociais do rapper nos corpora, para viabilizar sua 

descrição como tipo social; 

b) Comparar trechos coincidentes das obras e do documentário em que MV Bill aplica seus 

conhecimentos do ―favelês‖ e da norma padrão; 

c) Averiguar como e quando o rapper transita na aplicação da língua portuguesa durante o 

contato com entrevistados e leitores/espectadores; 

d) Refletir sobre o que o ―favelês‖ representa socialmente, tanto para o grupo que o aplica 

cotidianamente, quanto para o que o reprime; 

e) Analisar a importância da linguagem especial dos falcões na formação de uma identidade 

linguística; 

f) Verificar a existência de estigma ou preconceito no uso linguístico de MV Bill, por meio da 

comparação de seus endereços sociais no decorrer de suas falas. 

O interesse pela execução desta pesquisa teve início a partir do destaque dado por 

Celso Athayde e MV Bill ao uso linguístico dos indivíduos entrevistados – seja na forma de 

emprego pronominal e na conjugação verbal com desvios à norma padrão, ou na utilização do 

falar ―favelês‖, o qual tem relações intrínsecas com a identidade do grupo –, mas que, ao 

mesmo tempo, deixou de lado o impacto causado pelos seus próprios usos nas entrevistas e 

relatos. Este destaque, feito por meio de marcas gráficas na transcrição e pela tentativa de 

aproximação da palavra escrita à palavra oral, exacerba pré-concepções dos 

autores/documentaristas. 

Estabelecer uma relação entre o emprego da oralidade e as alterações feitas nos textos 

escritos de ambas as partes (entrevistadores e entrevistados) permitiu a averiguação de 

intenções conscientes e inconscientes de MV Bill por meio da combinação dos estilos 

linguísticos praticados e a materialidade, profundidade e natureza dos assuntos abordados. 
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Para tanto, foram utilizados os textos presentes nas três obras de MV Bill e Celso Athayde, 

além de uma transcrição ortográfica adaptada de um depoimento do rapper presente nos extras 

do documentário. Nesse testemunho, MV Bill fala sobre as entrevistas realizadas nas favelas, 

relata acontecimentos decorrentes de suas pesquisas e esboça impressões sobre cenas que viu 

e vivenciou. A importância desse registro está no fato de ser a única fonte originalmente oral 

que se teve acesso para a presente pesquisa e revela – como se verá no capítulo de 

procedimentos metodológicos – mudanças de lugar social, a depender do assunto abordado e 

de seus interlocutores. 

Tendo como subsídios tais textos orais, também não se pode deixar de lado a 

compreensão de traços regionais – nesse caso o ―carioquês‖ – para que não haja confusão 

entre a linguagem regional e o ―favelês‖, foco desse estudo. O capítulo 2, onde há a 

contextualização do assunto e das obras utilizadas como corpora, propõe uma aproximação a 

essa realidade sociolinguística. O fato de MV Bill ser carioca e de tanto a cidade como o 

estado do Rio de Janeiro terem suas imagens bastante atreladas a gigantescas favelas incitam 

a necessidade de realizar uma separação quanto aos usos linguísticos dos dois âmbitos, o que 

não revela dificuldade, pois as marcas registradas na língua expõem um determinado 

cotidiano, estilo de vida e conhecimento de mundo. Como se verá no capítulo 3, a partir de 

algumas concepções teóricas, língua e sociedade constroem-se mutuamente. 

Penelope Eckert e William Labov são as principais fontes de referência bibliográfica a 

embasar esta dissertação. No capítulo 4, as duas diferentes concepções de estilo foram 

utilizadas para propor a análise dos textos de MV Bill. É no entendimento de Eckert, porém, 

que o ponto de vista sociolinguístico dessa pesquisa melhor se enquadra. 

O capítulo 5, além de trazer o discernimento metodológico que se tomará na 

sequência, também apresenta traços do ―carioquês‖ e do ―favelês‖, caracterizando-os e 

distinguindo-os. O capítulo 6 analisa os resultados dos endereços sociais delimitados pelo 

rapper – já do ponto de vista eckertiano – em seus usos linguísticos, assim como também o 

sentido contrário dessa relação sociedade/língua.  

Para começar, portanto, é necessário compreender a natureza social dos corpora, o que 

será feito no capítulo a seguir: Contextualizando MV Bill e os falcões. 

 



2 CONTEXTUALIZANDO MV BILL E OS FALCÕES 

 

 

 Este capítulo apresenta uma síntese sobre quem são os autores/documentaristas aqui 

abordados, uma breve biografia de MV Bill – o qual é analisado como indivíduo social –, 

além de um retrato social dos falcões. A intenção é fornecer subsídios para a compreensão do 

contexto em que se apresentam os indivíduos, as situações relatadas e os locais que envolvem 

os corpora desta dissertação.  

 

2.1 Falcões: a natureza dos corpora 

 

A canção Soldado do Morro, que deu início à pesquisa de Celso Athayde e MV Bill, 

relata e descreve a vida de um falcão. Seu videoclipe foi ilustrado com a realidade de jovens 

como a personagem retratada na música. Tal iniciativa, segundo o rapper, surgiu ao perceber 

que sua letra provocava uma reação mais exaltada do que esperava do público: 

 
Em algun[ʃ] lugare[ʃ] que a gente tocava no Rio de Janeiro, a[ʃ] pessoa[ʃ] na 

platéia cantava mai[s] alto do que eu que tava com o microfone na mão. Aí, a gente 

começou a pe[R]cebe[ø] que aquela música ao mesmo tempo que ela era nossa 

realidade, minha, parecida com a do Celso, ela também representava a realidade de 

um montão de gente que tava cantan[ø]o ali, que a maioria do[ʃ] show[s] era em 

favela[ʃ]. E a gente decidiu ilustra[ø] essa música com um videoclipe. Na época a 

gente tinha o videoclipe de uma música chamada Traficando Info[R]mação e da 

oura A noite, ma[s] essa música Soldado do Morro, me[ʒ]mo ela, me[ʒ]mo sem 

se[ø] uma música radiofônica, a gente decidiu faze[ø] o videoclipe. (FALCÃO, 

2006, informação verbal) 

 

 Apesar de irem às favelas com o objetivo de encontrar materiais para a produção de 

um único videoclipe, Athayde e MV Bill, ao se depararem com uma realidade extrema 

(crianças e jovens trabalhando com atividades ilícitas e falecendo, devido a elas, ainda com 

pouca idade), perceberam que ali havia uma fonte riquíssima para uma pesquisa muito mais 

extensa, além de abrir caminhos para que organizações não-governamentais, sediadas nas 

favelas recebessem atenção e auxílio, a partir do momento em que seus vídeos passassem a 

ser acessíveis ao público em massa. 

 Foram oito anos de viagens, entrevistas e entradas em favelas de diversos estados e 

regiões do país, capturando imagens e áudios. Em suas obras, porém, observam-se alguns 

relatos feitos a partir da memória de ambos os autores. Isso ocorreu, majoritariamente, ao 

retratarem situações de perigo, que não lhes foi permitido ligar a câmera ou relatos de um 

passado anterior ao desenvolvimento da pesquisa. 
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 A primeira divulgação do videoclipe de Soldado do Morro foi em uma festa 

promovida por seus autores na Cidade de Deus (Rio de Janeiro), com convidados ilustres do 

meio musical e milhares de membros da comunidade. O resultado do evento, segundo MV 

Bill, foi bastante positivo. Entretanto, posteriormente, lhe rendeu a acusação de apologia ao 

tráfico de drogas. Mesmo assim, ambos decidiram continuar com o trabalho, especialmente 

por notarem a importância daqueles relatos para as comunidades retratadas, pois explicitavam 

uma realidade que não é comum a todos no Brasil. 

 
Ma[ʒ], eu, ao contrário do que o momento sugeria, talve[ʒ] eu também nem tenha 

noção do que que tava fazen[ø]o, ou tenha noção, sim, ao invé[ʒ] de recua[ø], a 

gente deu um passo à frente. Eu disse na me[ʒ]ma emissora e pra outro[ʃ] jornai[ʃ] 

que a gente iria continua[ø], que a gente não entendia aquilo de fo[ɾ]ma, a gente 

entendia que não tava fazendo nenhum crime, cometendo nenhum crime, que a 

gente não tava sendo fora da lei, que a gente não tava sendo conivente com crime 

nenhum, po[R]tanto a gente iria continua[ø], me[ʒ]mo que isso cu[ʃ]tasse minha 

libe[R]dade ou até me[ʒ]mo minha vida. Não em tom desafiado[ø], ma[ɦ] no tom 

de quem não deve nada me[ø]mo, de quem não tá temendo, não tá cometendo 

crime algum. (FALCÃO, 2006, informação verbal) 

 

 Os autores/documentaristas encontraram características muito semelhantes pelas 

favelas de todo o Brasil, o que lhes possibilitou estabelecer relações a todo o momento. Nas 

entrevistas, é possível perceber, inclusive, opiniões bastante semelhantes entre os jovens que, 

segundo o rapper, seguem um mesmo modelo social: ―geralmente negro, pobre, morado[ø] 

de favela, com família desestruturada‖ (FALCÃO, 2006, informação verbal). 

 A partir desta observação, anos após o lançamento do videoclipe Soldado do Morro, 

com muito mais imagens e depoimentos coletados, foram elaborados outros materiais 

extraídos desta mesma realidade, a seguir mencionados. 

 

2.2 MV Bill: um indivíduo social 

 

 MV Bill é o codinome de Alex Pereira Barbosa, nascido em 3 de janeiro de 1974, na 

Cidade de Deus, onde vive até hoje. Segundo a biografia do rapper, divulgada em seu site, 

 

Bill é um apelido de infância, referência a ―Rato Bill‖ – desenho de um rato que 

vinha em figurinhas de chiclete durante a Copa do mundo de 82. O apelido MV 

aparece por volta de 1991, quando escuta Public Enemy – grupo de Nova Iorque 

muito politizado – e lê as biografias de Malcolm X e de Zumbi dos Palmares. A 

partir daí, passa a conscientizar os moradores de sua comunidade, através de 

conversas e do rap. Algumas senhoras evangélicas da Cidade de Deus, ao verem 

como o cantor transmitia a mensagem popular das favelas e suas críticas aos 

problemas sociais, batizaram-no como Mensageiro da Verdade. (MV BILL, 2010) 
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Sua atual influência musical provém do rap e do hip hop norte-americanos da década 

de 1980, apesar de ter sido introduzido no ramo musical por seu pai, compondo e cantando 

sambas. Foi apenas na década de 1990 que começou a conquistar reconhecimento profissional 

ao participar da coletânea de talentos do rap brasileiro Tiro Inicial e, posteriormente, ao lançar 

seu disco CDD Mandando Fechado. Assim como em seus trabalhos atuais, suas primeiras 

canções como rapper já retratavam o cotidiano do meio onde vivia, revelando uma realidade 

cruel. Esse mesmo disco foi remasterizado, recebeu um novo nome (Traficando Informação) 

e ganhou outras três faixas no ano seguinte (De Homem pra Homem, Sem Esquecer as 

Favelas e Soldado do Morro), quando também decidiu inovar no videoclipe da última canção: 

 
a gente não queria faze[ø] um vídeo que fosse uma ficção, que a gente pegasse 

pessoa[ʃ] e botasse a[R]ma[ʃ] na mão dela[ʃ] e ela[ʃ] encenassem aquele mundo, 

po[R] conta da nossa convivência, né, da nossa vivência, nossa entrada dentro do[ʃ] 

gueto[ø], dentro da[ʃ] favela[ʃ] do Rio. A gente queria faze[ø] um videoclipe em 

que tivesse o[ʃ] próprio[ʃ] cara[ʃ] me[ø]mo, a[ʃ] própria[ʃ] pessoa[ʃ] que vivem 

da vida da[ʃ] droga[ʃ]. (FALCÃO, 2006, informação verbal) 

 

Sem perceber, o rapper estava iniciando, com essa produção, quase uma década de 

pesquisas pelas favelas, que lhe renderam ameaças de indiciamento por apologia ao tráfico de 

drogas e ao crime e diversas entradas e saídas da prisão ao longo dos anos.  

Por meio das diferentes maneiras que usa a língua e ―brinca‖ com a linguagem em 

seus trabalhos (intencionalmente ou não), identifica-se que o escritor/documentarista assume 

diferentes papéis sociais e, por isso, emprega diversos estilos a seu favor, mostrando 

movimento social através dos usos linguísticos. 

Ao relatar o seu uso da linguagem como agente essencial de penetração nas 

comunidades do tráfico de drogas, MV Bill também revelou uma de suas estratégias, a qual 

denominou de ―técnica da humildade‖:  

 

[...] nunca chega[ø] num luga[ø] pra fala[ø], como de co[ʃ]tume, ma[ø] chega[ø] 

pra ouvi[ø]. Tipo, sai[ø] do luga[ø] de palco me[ɦ]mo, de a[R]tista, e me coloca[ø] 

no luga[ø] de platéia, e passa[ø] a se[ø] a platéia daquele monte de a[R]tista[ø] que 

vive naquele palco que ninguém que[ø] i[ø] lá assi[ʃ]ti[ø] o show dele[ʃ]. 

(FALCÃO, 2006, informação verbal) 

 

Ao dizer ―nunca chegar num lugar pra falar, como de costume‖, o autor coloca-se em 

um local social de ―formador de opinião‖. Em um depoimento da obra Falcão – mulheres e o 

tráfico (2007), Celso Athayde reforça esta imagem social atrelada a MV Bill. Sem a intenção 

de desmerecer seu próprio trabalho, demonstrou a importância de ter consigo o ídolo de seus 
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entrevistados para permear pelas comunidades do tráfico: ―Conversei com parte dos garotos, e 

quando falei que o Bill viria gravar comigo, todos ficaram felizes, inclusive a diretoria‖ 

(ATHAYDE; MV BILL, 2007, p. 19). 

Em contrapartida, o mesmo MV Bill inclui-se também, sem hesitar, como membro da 

comunidade daqueles que entrevistou – não como traficante de drogas, mas morador de favela 

e pobre –, o que fica aparente com o emprego da primeira pessoa do plural e da expressão a 

gente como pronome, evidenciando, assim, os meios para a permeabilidade supracitada: ―Se 

nó[ʃ], o[ʃ] favelado[ʃ], não pude[R]mo[ʃ] faze[ø] dinheiro com essa miséria que foi 

he[R]dada, melho[ø] di[ʃ]tribui[ø] co[R]da[ʃ] pra gente se enfo[R]ca[ø]‖ (FALCÃO, 

2006, informação verbal).  

MV Bill demonstra ser capaz de discernir a maneira de posicionar-se linguisticamente 

a partir de pistas deixadas por seus interlocutores, sejam elas linguísticas ou sociais. 

Consequentemente, por ser uma pessoa bastante conhecida no Brasil, a maneira encontrada 

tanto para chegar a estes grupos quanto para inserir-se neles foi através da língua, 

empregando-a da forma que melhor lhe conviesse, de acordo com a situação e seus 

interlocutores. 

 

2.3 A relevância social das pesquisas e das obras de MV Bill e Athayde 

 

 De acordo com os autores, as obras e o documentário têm a intenção de elaborar e 

divulgar um retrato construído por uma visão interna do tráfico de drogas nas favelas 

brasileiras, formulado por moradores de favela, que convivam com tal realidade, uma 

produção para pessoas de dentro e de fora da comunidade. Deve-se ressaltar que Celso 

Athayde já não reside mais em favelas e, MV Bill, apesar de ainda morar na Cidade de 

Deus, o faz por opção e tem garantia de segurança, derivada de seu reconhecimento 

profissional. 

 Apesar das ressalvas, a pesquisa executada durante os oito anos tem a proposta de 

contribuir socialmente, em diversos âmbitos e aspectos, para a melhora na qualidade de vida 

dos indivíduos retratados, seja direta ou indiretamente. 

 Em diversas entrevistas com falcões, MV Bill evidenciou em suas perguntas a 

recorrência da violência derivada das incursões policiais nas favelas para combater o tráfico 

de drogas. O que expôs, intencionalmente ou não, foi a denúncia do abuso policial, seja ele 

físico ou financeiro. Nos diálogos, é bastante recorrente o emprego dos termos ―arrego‖ – 
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―corrupção, suborno, acordo feito entre policiais e traficantes de drogas nas bocas em prol 

do bom funcionamento da atividade, pacto clandestino entre traficantes e policiais‖ 

(ATHAYDE; MV BILL, 2006, p. 249) – e ―baculejo‖ – revista policial agressiva – nos 

episódios em que os jovens relatam momentos em que foram pegos em seus esconderijos de 

trabalho portando entorpecentes. Esses usos – e em contraposição, a não existência de 

termos positivos para ações policiais – revelam que, para os jovens do tráfico, a polícia não 

representa segurança, mas agressividade, deslealdade (por terem como principal arma a Lei) 

e insegurança. Alguns diálogos, como o trecho a seguir, revelam tais sentimentos: 

 
Bill: Então, os canas não são tão ruins assim? 

Rogerinho: Os polícia são safados, se eles vêm de arma na mão, eles matam, dá 

tiro pra acertar. São safados. 

Bill: Mas a partir do momento em que eles deixam você ir embora, na confiança, 

mesmo você devendo dinheiro, então é porque eles também confiam em você... 

Rogerinho: Isso aí, é, eu vou dar o dinheiro a eles... 

Bill: E se não der? 

Rogerinho: Pô, se não der o dinheiro, se os cana me pegarem de novo, vão me 

machucar mais ainda, vão me levar de dura, pra me forjar. Tem que se entocar bem 

entocado e juntar o dinheiro, até fazer e mandar. (ATHAYDE; MVBILL, 2006, p. 

113-115. Grifos do autor) 

 

Ressalta-se aqui que, segundo os autores, este tipo de tratamento ocorre 

independentemente da idade do traficante. Seja ele um falcão menor de idade ou o dono da 

boca com mais de 30, 40 anos, o uso de força física e psicológica e o acordo corruptível estão 

sempre presentes. 

 Outro destaque dos escritores/documentaristas é o modelo de jovem envolvido nesses 

problemas. Ao apresentar a criança ou o adolescente que trabalha para o tráfico, MV Bill 

(como mencionado na seção 2.1) faz uma descrição bastante estereotipada, mas que, segundo 

ele, é o real retrato de um falcão, o qual possui não apenas problemas advindos da deficiência 

financeira, mas também a ausência da figura paterna, o que geralmente ocorre devido à morte 

em trabalho para o tráfico ou abandono dos familiares. Além disso, o rapper relata: 

 

Na[ʃ] fala[ʃ], aí, você[ʃ] pe[R]cebem que o pai inexi[ʃ]te. Já têm filho[ʃ]. Ele[ʃ] 

sabem que a linha final é no máximo ao[ʃ] dezoito ano[ʃ]. Se viverem, é cadeia. Se 

chegarem a essa idade, provavelmente serão mo[R]to[ʃ]. E sabem que seu[ʃ] 

filho[ʃ] serão seu[ʃ] futuro[ʃ] sucessore[ʃ]. (FALCÃO, 2006, informação oral) 

 

 Também é constante nas falas dos entrevistados o culto ao consumismo. São 

frequentes os comentários quanto às posses, como motos e roupas de grifes. Segundo MV 
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Bill, isso se deve à baixa renda das famílias, o que não permite a aquisição de bens de 

consumo, anunciados sedutoramente nos comerciais e programações televisivas.  

Tal realidade reflete em seu comportamento social e, consequentemente, em suas 

atitudes linguísticas. Um exemplo é o episódio, retratado no documentário, no qual crianças 

são filmadas brincando de ―polícia e ladrão‖ – um jogo similar ao ―pega-pega‖ –, mas com 

adaptações para as vivências destas crianças: os ladrões são traficantes, e o jogo não consiste 

apenas em pegar os participantes do time adversário, mas de maltratá-los fisicamente, 

pressioná-los, corrompê-los e condená-los, assim como ocorre cotidianamente com os 

membros do tráfico nas favelas: seus pais, vizinhos, amigos etc.  

Há um vasto número de gírias e termos próprios da comunidade, como ―X-9‖ 

(delator), ―bagulho‖ (entorpecente), ―arrego‖ (suborno) e ―amigo‖ (integrante da mesma 

facção), que correspondem às atividades dos traficantes, cultuada desde cedo pelas crianças 

que veem como única possibilidade de sustento da família o trabalho na boca. O emprego 

deste vocabulário específico expõe a realidade vivida pelo grupo, podendo, assim, por meio 

dele, concretizar a prática do preconceito linguístico por aqueles de fora da comunidade. 

 Esse quadro se repete em cada exposição dos falcões: o tráfico atrai jovens por ser a 

única opção que estes meninos encontram como forma de auxiliar nas finanças da casa, pois 

nenhuma empresa legal contrataria pessoas com menos de 14 anos e, ainda assim, na 

condição de aprendizes, muitos destes jovens mostram sua descrença quanto à ascensão 

salarial em um trabalho legal. Com amigos envolvidos na atividade ilícita do comércio de 

entorpecentes, acabam por iniciar as atividades como falcões para, além de adquirir uma 

renda, almejar um posto de maior confiança e rentabilidade no tráfico, sem a necessidade de 

anos de estudo completos, por exemplo. No entanto, muitos acabam mortos em confrontos – 

seja com a polícia ou com traficantes (de outra facção, por vingança dentro do grupo etc.) – 

ou presos. Esta trágica sequência de agressividades repete-se sem qualquer tipo de pudor: 

 

Bill: Você fala que tem inimigos, caras de outras facções. Lá tem meninos como 

você que devem achar a mesma coisa. Quer dizer, de quem é essa guerra? 

Falcão: Porra, de quem é essa guerra? Nem sei dizer de quem é essa guerra. Eles 

tentam tomar o nosso ponto de venda. Eles crescem o olho na nossa venda, e a gente 

não pode deixar eles invadir a nossa área para arrumar o dinheiro que nós arruma. 

Isso vem vindo de geração. É o que eu falei, entra uns, entra outros. Tem uns que 

arruma problema, dá golpe, pode trair nós ou caguetar para a polícia. Ou pra outro 

cara, que vem vindo de outras facção. Guerra é assim. Uma área que foi nossa dá 

golpe de estado. Daqui a pouco, eles dão um ataque na gente, a gente tem que se 

mandar da nossa área por causa deles, depois de fazer de tudo pra gente voltar pra 

nossa área, expulsar eles. 

Bill: E o custo disso, são vidas humanas? 

Falcão: É, né? Tem que defender o nosso território... (ATHAYDE; MV BILL, 

2006, p. 153-162. Grifos do autor) 
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Apesar do conhecimento de que a prática do tráfico de drogas custa vidas de pessoas 

envolvidas ou não nele, estes jovens permanecem na atividade, pois acreditam não haver 

nada melhor para si em se tratando de trabalho, já que a maioria não concluiu nem mesmo a 

educação básica: ―Falcão: Pô, meu salário de hoje. Ganha bem quem teve estudo, uma 

inteligência boa pra trabalhar e ganhar um dinheiro bom. Agora, quem não teve estudo tem 

que se contentar com o salário que tem. Salário mínimo merda de hoje em dia‖ (ATHAYDE; 

MV BILL, 2006, p. 153-162. Grifos do autor). 

 Atrelada a esta atitude quanto a suas vidas profissionais, está a miséria, embutida em 

todos os aspectos da vida de um ser humano que vive em condições semelhantes a dos 

falcões. Como única garantia na vida dessas pessoas, MV Bill defende que se a miséria é a 

única herança das pessoas por ele retratadas – moradoras de favela, de alguma forma ligadas 

ao tráfico de entorpecentes –, elas deveriam poder tirar proveito disso. Para o 

autor/documentarista, a miséria pode e deve ser utilizada para ganhar dinheiro. Segundo ele, 

toda sua obra tem a intenção não de apenas divulgar a realidade dos falcões, mas de chamar a 

atenção da sociedade para que aqueles que se sensibilizarem com a causa – seja iniciativa 

pública ou privada – auxiliem de alguma maneira estas crianças e jovens, pois muitos deles 

não deixam o tráfico por não conseguirem enxergar outra via de sustento. O retorno que Bill 

promete dar aos entrevistados é o investimento financeiro na organização a qual está 

envolvido, chamada Central Única das Favelas (CUFA), na promoção de cursos e oficinas 

ligados a arte e ao esporte majoritariamente
6
.  

Em um comparativo com o filme Cidade de Deus (2002), MV Bill afirma que o 

documentário por ele produzido tem uma contrapartida para a comunidade retratada, 

diferentemente do filme que leva o nome do conjunto habitacional, que, segundo ele, ampliou 

os estereótipos, a discriminação e o estigma em relação aos moradores da localidade: 

 
E eu moro aqui, eu tava ven[ø]o de pe[R]to os reflexo[ʃ], automático, na hora, que 

era da incu[R]são policial mai[ʒ] violenta, se senti[R] mai[ɦ] legitimada pra 

entra[ø] de fo[R]ma violenta dentro da comunidade; patrõe[ʒ] di[ʃ]pensando 

                                                 
6
 ―A CUFA – Central Única das Favelas – é uma organização sólida, reconhecida nacionalmente pelas esferas 

políticas, sociais, esportivas e culturais. Foi criada a partir da união entre jovens de várias favelas do Rio de 

Janeiro – principalmente negros – que buscavam espaços para expressarem suas atitudes, questionamentos ou 

simplesmente sua vontade de viver. A organização tem o rapper MV Bill como um de seus fundadores, este que 

já recebeu diversos prêmios devido à sua ativa participação no movimento Hip Hop. Em 2004, a UNESCO o 

premiou como uma das dez pessoas mais militantes no mundo na última década. Além dele, a CUFA conta com 

Nega Gizza, uma forte referência feminina no mundo do Rap, conhecida e respeitada por seu empenho e 

dedicação às causas sociais. Nega Gizza é também diretora do HUTÚZ, o maior festival de Rap da América 

Latina, que é produzido pela CUFA.‖ (CUFA, 2010) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_glotal_sonora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_glotal_sonora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_sonora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_glotal_sonora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_glotal_sonora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_glotal_sonora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_sonora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda


26 

 

empregada[ʃ] doméstica[ʃ] ao de[ʃ]cobrirem que a Cidade de Deu[ʃ] era daquela 

fo[R]ma que o filme demon[ʃ]trou; joven[ʃ] perden[ø]o a[ø] namorada[ʃ] que 

moram fora do gueto e que acharam que a Cidade de Deu[z] era violenta pra 

continua[ø] namoran[ø]o aquela[ʃ] pessoa[ʃ]. (FALCÃO, 2006, informação 

verbal) 

 

Apesar de a miséria assombrar todos envolvidos com o tráfico de drogas, alguns 

demonstram não tomar atitudes para melhorar sua própria situação. O comodismo se sobrepõe 

à luta em prol de melhores condições de vida, como relata Marlete, uma das entrevistadas de 

MV Bill na obra Falcão – mulheres e o tráfico (2007), a qual revela que, apesar da miséria, 

nunca gostou de trabalhar e, por isso, não se esforçou para tanto: 

 
Bill: E depois que ele [o marido] morreu, como a sua vida ficou? 

Marlete: A gente vivia de favor dos outros. Eu fazia uns serviços, mas, pra falar a 

verdade, nunca gostei de trabalhar em casa de família, então não conseguia arrumar 

emprego... então, se ganhava o bastante pro gás e pro cigarro, pra mim tava bom... o 

resto... os outros ajudava, meus filhos nunca passaram fome, eram pequenos, sempre 

alguém ajudava... o que eu ia fazer se era assim?... Eu tinha vergonha de depender 

dos outros, mas a gente acostuma, se acomoda a pedir... (ATHAYDE; MV BILL, 

2007, p. 229-235. Grifos meus) 

 

 Mais adiante no diálogo entre MV Bill e Marlete, revela-se o vínculo desta mulher 

com o tráfico de drogas: seus filhos tornaram-se donos de uma boca e ela, como não 

trabalhava, assessorava-os no que fosse necessário. Portanto, observa-se que não apenas 

jovens meninos, mas diversos moradores da favela, veem a comercialização de entorpecentes 

como uma opção de obtenção de renda concreta, cada qual com suas razões para participar 

desta atividade ilícita, mas sempre com a finalidade de melhorar a receita familiar e encontrar 

um escape da miséria. 

 Apesar de muitos verem o tráfico como único recurso para essa superação, ao 

decidirem participar de uma atividade criminosa, pensam apenas nas consequências 

imediatas, como morte e prisão, esquecendo-se de que tantas outras estão implicadas neste 

contexto, como a perda do direito de ir e vir, por exemplo: 

 
Bill: Mesmo ele [o marido] estando nessa vida [do crime], vocês podiam sair juntos, 

passear fora da favela, fazer um programinha tipo família? 

Priscila: Ó, só teve uma vez na minha vida toda, durante o tempo que eu fiquei com 

ele, que nós saímos, e mesmo assim foi pro BarraShopping. Aí nós pegamos eu, ele 

e meu filho... ficamo lá, compramo o que tinha que comprar... pra sair não dava 

não!... Tudo pra ele era pó... e eu só pinchado, os home tão aí... os home vai me 

pegar... Toda vez eu reclamava: até quando? (ATHAYDE; MV BILL, 2007, p. 193-

199. Grifos meus) 
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Se as mulheres retratadas na obra de MV Bill e Celso Athayde não escolheram o 

tráfico como profissão sabendo do perigo por ele envolvido, questiona-se, portanto, por que 

persistem na vida de casadas com homens criminosos, mesmo sabendo da perda da própria 

liberdade e do risco que elas e seus filhos correm a partir das práticas de seus maridos? Ao ser 

questionada, a entrevistada acima, Priscila, diz que a atração por criminosos nas favelas tem 

relação com a posse de armas. Até mesmo os falcões, em entrevistas do documentário, 

revelam que aqueles que não possuem qualquer tipo de arma de fogo são esnobados pelas 

moças. Para elas, a posse de armamentos é sinônima de status. 

 Como consequência do estereótipo positivo que a entrevistada supracitada agrega à 

imagem de um jovem portando uma arma, sua posse e seu uso são cada vez mais desejados 

nas favelas brasileiras. Para obter acesso a elas sem custos, muitos se envolvem no tráfico de 

drogas que, além de lhes proporcionar uma renda mensal, lhes dará status pelo porte e pelas 

companhias com quem estarão circulando e a quem estarão servindo. 

 Possuir uma arma de fogo implica em seu uso e a possibilidade de cometimento de 

assassinatos, o que passa a ser visto com normalidade: 

 

Bill: Essa arma aí, tu sabe mexer nela? Como se aprende a mexer nelas? 

Falcão: É olhando. Não sei mexer, a rapaziada mais experiente ensina a travar, 

destravar, estratégia de dar tiro, a maneira de segurar na arma, não deixar a arma 

disparar. 

Bill: Já deu tiro em alguém? 

Falcão: Já, um montão. 

Bill: Por que você fez isso? 

Falcão: Porque essa pessoa errou pra receber isso. Não atirei nela à toa. 

Bill: Diz um dos casos... 

Falcão: Um dos casos era um cara de um grupo de outra quebrada. Aí veio aí 

boiando, a gente pegou. Viram que ele era inimigo. Na área onde ele morava lá, os 

pessoal queria ter um comércio, tinha que pagar pra ter um comércio lá. E ele, né? 

Expulsou um montão de amigo lá onde ele morava. Oprimiu pessoas, obrigava o 

pessoal a pagar dinheiro. E dar o dele. A mexer com mulher dos outros, a se meter 

com gente de família. (ATHAYDE; MVBILL, 2006, p. 153-162. Grifos do autor) 

 

 O diálogo acima revela a naturalidade da atitude responsiva com agressão física e 

intenção de matar para membros do crime, o que não se deve generalizar para toda a 

sociedade em que esta comunidade está inserida (favela), obviamente, demonstrando suas 

peculiaridades comportamentais. Esta conduta faz parte da realidade dos membros do tráfico, 

como forma de defesa e por isso é tomada com normalidade por eles, pois se tornou uma 

prática cotidiana. 

Tal conduta molda o retrato deste agrupamento social, que sofre com o desemprego e, 

consequentemente, com problemas de moradia, alimentação, educação e saúde. Para os 
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criminosos, o risco de sofrerem repressão do estado e da polícia por exercerem uma atividade 

ilícita é praticamente ignorado, pois ao receberem um ―cargo‖ no tráfico, se sentem úteis, 

tanto para a família (sustento) quanto para a comunidade (segurança). 

 
Hoje parece que, todo momento conversan[ø]o com ele[ʃ], ele[ʃ] saben[ø]o que a 

mo[R]te é uma coisa que tá ao lado, tá muito próximo, eles ainda assim preferem 

vive[ø] pouco como alguém do que vive[ø] a vida inteira como ninguém, e a 

mo[R]te ela parece, a vida nesse[ʃ] lugare[ʃ] onde impera a[ʃ] coisa[ʃ] que são 

ruin[ʃ], o de[ʃ]caso, a falta de educação, a desigualdade, a vida parece apena[s] um 

detalhe, po[R] mai[ʃ] que ela esteja rondan[ø]o do lado, ainda assim ela não é 

suficiente pra assu[ʃ]ta[ø] esse[ʃ] joven[ʃ]. Se a mo[R]te não consegue assu[ʃ]tá-

lo[ʃ] eu tô convencido de que ele[ø] não têm medo absolutamente de nada. 

(FALCÃO, 2006, informação verbal) 

 

Todo este contexto social impacta na linguagem desses indivíduos, tanto na formação 

de um vocabulário próprio (ressemantização de termos devido à escassez de vocabulário para 

explanações mais aprofundadas, por exemplo), quanto na estrutura linguística por eles 

utilizadas (aqui se remete à heterogeneidade sistemática [cf. LABOV, 1973]).  

Por ser notável a diferença no uso da linguagem por MV Bill nos corpora ao 

entrevistar falcões (estabelecendo uma relação de proximidade) e ao dar depoimentos para seu 

público espectador/leitor (demonstrando o seu conhecimento e uso estilístico variável da 

linguagem, explícito no distanciamento imposto sobre a atividade retratada), a seguir se verão 

os embasamentos teóricos de diversos pesquisadores da Sociolinguística a respeito desta 

alocação dos tipos sociais, conteúdo que será aplicado ao estudo sobre os reposicionamentos 

do rapper. A partir desse levantamento também se refletirá, fundamentadamente, sobre as 

possíveis consequências que os indivíduos entrevistados podem sofrer a partir da variação de 

emprego linguístico. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_glotal_sonora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_glotal_sonora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_glotal_sonora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_glotal_sonora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda


3 LÍNGUA E SOCIEDADE 

 

 

 As atitudes linguísticas estão atreladas às atitudes sociais de qualquer indivíduo, é 

inevitável. Por isso, por meio de uma análise dos textos produzidos por um indivíduo, é 

possível identificar indícios de pertencimento a certas categorias sociais, sua idade, suas 

intenções, seus pretextos, enfim, quem é ele em uma escala hierárquica na sociedade, pois seu 

falar e seu escrever são marcados por traços que podem ser identificados em suas atitudes 

dentro de um grupo, são correspondentes. Esse é o foco de estudo da Sociolinguística, que, 

mais precisamente, ―estuda a língua em uso no seio das comunidades de fala, voltando a 

atenção para um tipo de investigação que correlaciona aspectos linguísticos e sociais‖ 

(MOLLICA, 2003a, p. 09). 

 Nessa ramificação de estudos linguísticos, há a compreensão da existência de 

heterogeneidade dentro de um elemento aparentemente padronizado como a língua (LABOV 

2008), pois se entende que, mesmo inseridos dentro de uma comunidade de fala com 

características específicas, os indivíduos também colocam em prática características pessoais 

únicas, o que promove e permite a existência de variações na língua, mesmo sendo ela regida 

por um padrão comum a todos que participam de um agrupamento. Apesar das singularidades 

exercidas pelos indivíduos, elas permanecem dentro de uma redoma de compreensão, com a 

finalidade de que os textos produzidos sejam inteligíveis para todos aqueles que dividem as 

mesmas características de fala. Assim sendo, Mollica (2003a, p. 11) afirma que ―cabe à 

Sociolinguística investigar o grau de estabilidade ou de mutabilidade da variação, diagnosticar 

as variáveis que têm efeito positivo ou negativo sobre a emergência dos usos linguísticos 

alternativos e prever seu comportamento regular e sistemático‖. 

 A Sociolinguística foca o estudo em agrupamentos menores dentro de um todo, 

comunidades com características sociais, culturais, políticas e econômicas específicas, as 

quais emolduram o modo como seus componentes usam a língua que lhes é dada em um 

ambiente macro. 

 O estudo sociolinguístico de um determinado grupo, trabalhado em conjunto com as 

características particulares desta mesma comunidade – neste caso, os traficantes de drogas que 

vivem em favelas brasileiras –, permite mostrar aos mais conservadores a importância de não 

atar a língua apenas às formas normativas, para assim despertar-lhes e convencer-lhes de que 

realmente existe um elo entre língua e sociedade. Isso porque tal ligação age a favor da 
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compreensão e interpretação do significado das mensagens de pessoas de diversos grupos 

sociais e culturais. 

  
Os seres humanos não vivem só no mundo objetivo, ou só no mundo da atividade 

social como normalmente se admite, mas vivem quase totalmente à mercê da língua 

específica que se tornou o meio de expressão para a sua sociedade. É bem ilusório 

imaginar que alguém possa fundamentalmente ajustar-se à realidade sem o uso da 

linguagem e que a língua seja apenas um recurso qualquer para resolver problemas 

específicos de comunicação ou reflexão. O fato é que o ‗mundo real‘ é, em grande 

parte, construído inconscientemente sobre a base dos hábitos linguísticos do grupo. 

Não existem duas línguas, por mais semelhantes que sejam, que possam ser 

consideradas como representantes da mesma realidade social. Os mundos em que 

vivem as diferentes sociedades são mundos distintos e não apenas um só e mesmo 

mundo, ao qual se teriam aposto etiquetas diferentes. (SCHAFF, 1949 apud 

BIDERMAN, 2001, p. 110. Grifos do autor) 

 

Apesar da formação de estereótipos de características diversas, cada comunidade 

possui uma realidade pontual, sustentada pela prática repetitiva de seus elementos culturais, 

sociais, linguísticos etc., os quais mantêm esta realidade viva e renovada. Alguns deles, 

variando de acordo com a comunidade, acabam marcando a identidade do grupo. Segundo 

Kupstas (1997, p. 17), a identidade de um grupo é formada por características ―próprias e 

exclusivas‖, englobando aspectos físicos, morais, concretos e abstratos. A autora destaca 

ainda que os fatores que determinam a identidade de certa comunidade são ―diferenças sutis e 

difíceis de conceituar‖.  

Vale lembrar que, apesar das diferenças interpessoais e variantes de grupo para 

grupo, os seres humanos possuem habilidades, como a interpretação, o que os permite acesso 

a uma vastidão de culturas, conhecimentos e vivências. Em contrapartida, sua bagagem prévia 

de saber também pode acarretar na interpretação errônea de um fato, um diálogo ou mesmo de 

uma palavra. ―[...] a própria percepção que o indivíduo tem da realidade, de certa forma, é 

pré-moldada pelo sistema linguístico que ele fala, pois as categorias existentes nessa língua o 

predispõem para certas escolhas de interpretação do real‖ (BIDERMAN, 2001, p. 110). 

Tal consideração explica o fato de MV Bill e Celso Athayde terem se preocupado – 

em todas suas obras – com a compreensão, ou seja, a maneira que seus leitores e espectadores 

absorveriam o material produzido. Para tanto, contextualizaram situações, explicitaram 

sentimentos e até mesmo elaboraram um glossário a fim de que seus interlocutores-alvo 

chegassem a uma conclusão próxima do que foi planejado pelos autores/documentaristas.  

Há características implícitas – como o ambiente em que é aplicado o enunciado, a 

entonação da voz do falante e a expressão corporal, também envolvidas no processo de troca 

de informações – que podem dificultar ou facilitar a compreensão dentro de um sistema de 
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comunicação, vinculadas a questões culturais. ―Esse contato entre língua e realidade irá 

determinar a linguagem como reflexo da realidade e, sobretudo, como força geradora da 

imagem de mundo que o indivíduo possui‖ (OLIVEIRA, 2001, p. 109). É importante ressaltar 

que tal comportamento é resultado do aprendizado que o indivíduo obteve em sua 

comunidade, bem como de suas habilidades desenvolvidas dentro de normas sociais, 

culturais, linguísticas, políticas etc., podendo ser diferente quando aplicado em outro âmbito. 

Nesse capítulo, as noções de norma, variação e estereótipo demonstrarão, com base 

em teorias, a relação entre língua e sociedade, prevista nos estudos sociolinguísticos. 

 

3.1 As concepções de norma 

 

A palavra norma, muitas vezes, é empregada como sinônimo de regra, regulamento. 

No entanto, no âmbito da Sociolinguística ela possui muito mais conteúdo semântico 

impregnado em seu uso. Por isso, ao tratar de normas linguísticas, na tentativa de conceituá-

las, é preciso primeiro verificar se está clara a existência de diferenças abismais entre língua e 

gramática, assim como também a ciência de que não se podem fundir as normas relativas a 

textos falados e escritos (independente das normas em que estejam inseridos). 

Na obra Norma culta brasileira: desatando alguns nós (2002), Faraco percorre as 

diferentes nomenclaturas dadas às normas linguísticas, apontando para maior ou menor 

neutralidade social entre elas. O que o autor faz é persistir em um sistema classificatório para 

tentar explicitar divergências em cada posicionamento linguístico. Arriscando-se a esclarecer 

confusões terminológicas, o autor separa os altos usos da língua, ou seja, o heterogêneo grupo 

de variações prestigiosas do português brasileiro, em quatro normas: culta, padrão, gramatical 

e curta. A primeira também é denominada por Faraco como comum ou standard. A segunda 

refere-se à construção social e histórica homogeneizadora das línguas em geral, ou seja, um 

padrão para reunir um agrupamento (forçado ou não) de usuários. A norma gramatical é a 

maneira como o autor denomina a norma standard dos gramáticos. Segundo Faraco, essas 

normas, diferentemente do que se pensa, não mais seriam repressoras. Faraco ainda destaca a 

existência de algumas novas gramáticas e dicionários flexíveis a ponto de aceitar variações. 

Por último, a norma curta, seria um conjunto de preceitos dogmáticos, que cultuam a política 

do certo/errado, não permitindo desvios. 

 

O conceito de NORMA tem desempenhado um papel importante no 

desenvolvimento da teoria linguística voltada para os padrões habituais e coletivos 

de comportamento linguísticos, que definem, tanto os grupos dentro da comunidade 
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de fala, quanto a posição do indivíduo dentro dos diversos estratos sociais. À 

heterogeneidade real do comportamento linguístico dos indivíduos contrapõe-se a 

homogeneidade artificial do padrão normativo ideal. (LUCCHESI, 2002, p. 63) 

  

Faraco nomeia ―norma standard‖ de três formas: culta/comum/standard. No entanto, 

aqui, será utilizada apenas a nomenclatura standard para a concepção acima citada, tanto pela 

alta carga prestigiosa imbuída à lexia culta, quanto devido à aproximação semântica das 

palavras comum e normal, com a finalidade de afastar-se o entendimento de normal da 

significação de normativo: ―Por NORMAL se entende o que é habitual, costumeiro, 

tradicional dentro de uma comunidade, já o adjetivo NORMATIVO remete a um sistema 

ideal de valores que, não raro, é imposto dentro de uma comunidade‖ (LUCCHESI, 2002, p. 

64). 

De outro lado, Lucchesi (2002) propõe uma classificação que, apesar de parecer 

contraproducente, haja vista sua defesa em prol da diversidade, possui critérios que podem 

resolver a tendência homogeneizadora das categorizações: para o autor, a realidade linguística 

brasileira, apesar de heterogênea, é polarizada em norma culta e norma vernácula (ou 

popular), mas com a ressalva de que dentro destas duas esferas existe um continuum 

heterogêneo, o que permitiria englobar, por exemplo, vernáculos diferentes, como o dos 

falcões e o do público leitor das obras de Athayde e MV Bill. O rapper, por sua vez, se 

demonstra apto a ir e voltar dentro deste continuum, pelo fato de dispor diversos 

posicionamentos sociais legitimados por diferentes comunidades de prática e de fala. Faraco 

(2008, p. 39-45) também atenta para a existência de várias normas dentro de cada comunidade 

linguística, nenhuma delas estática: ―o desejo de se identificar com outro(s) grupo(s) ou a 

própria pressão das redes de relações sociais externas ao grupo podem levar os falantes a 

buscar o domínio de outra(s) norma(s)‖ (FARACO, 2008, p. 43). 

Nem sempre este ―desejo‖ pode ser concretizado. Variar por entre normas 

linguísticas demanda um grande conhecimento dos usos da língua. Diferentemente de MV 

Bill – que participa de reuniões formais com executivos do mundo da música, mas também 

dialoga com membros do tráfico de drogas –, os falcões não demonstram dispor desta 

flexibilidade. Faraco (2008, p. 39) ratifica esta afirmação: 

 

Há, obviamente, grupos de falantes que não dominam ou dominam precariamente 

determinadas normas. Um bom exemplo disso é a situação dos falantes de cultura 

intrinsecamente urbana. Em geral, eles só conseguem reproduzir as normas rurais 

por meio de estereótipos. Outro exemplo é a situação de falantes pouco (ou mal) 

escolarizados que não dominam (ou dominam apenas precariamente) a norma da 

escrita formal. 
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Definitivamente, seja o ato de conceituar ou classificar normas linguísticas, ambos 

são bastante complexos. Na introdução de seu texto Língua, história & sociedade: breve 

retrospecto da norma-padrão brasileira (2004), Marcos Bagno complica ainda mais esta 

questão que, por si só, tem limites extremamente tênues, confusos e exageradamente (ou 

ingenuamente) subdivididos. Bagno afirma que, com o intuito de evitar as ambiguidades da 

expressão norma culta, utiliza no decorrer de seu texto duas classificações para ela (que por 

vezes podem ser tomadas como opostas): 

 

(a) norma padrão, para o ideal abstrato de língua ―certa‖ da tradição normativo-

prescritiva, e (b) variedades cultas, para os conjuntos de regularidades detectáveis 

no uso efetivo da língua por parte dos ―falantes cultos‖ – cidadãos com escolaridade 

superior completa – em suas interações sociais. (BAGNO, 2002, p. 179. Grifos do 

autor) 

 

Tal classificação também é citada por Faraco (2008), pois este foi um dos critérios do 

Projeto NURC (Norma Linguística Urbana Culta) – referência nos estudos linguísticos do 

português brasileiro – para selecionar os usuários da língua portuguesa urbana brasileira 

―pertencentes ao grupo dos ‗cultos‘, ou seja, dos usuários da ‗boa linguagem‘‖ (FARACO, 

2008, p. 48. Grifos do autor). 

A questão de ―norma‖ é estudada por centenas de autores, que tentam esclarecer o 

assunto de acordo com suas visões e referências, mas as conclusões continuam sem clareza 

suficiente. Faraco (2002, p. 58-59) lista alguns problemas sobre a temática no Brasil: 

 

 Primeiro, a forte tendência em se reificar e fetichizar a norma-padrão, isolando-a 

de seu contexto social, cultural e histórico; 

 Segundo, a identificação do padrão com o conteúdo dos compêndios gramaticais 

excessivamente conservadores, o que tem inúmeras consequências negativas e 

perturbadoras para a efetiva padronização linguística do país, em especial pelo 

que esses compêndios têm de artificial e anacrônico; 

 Terceiro, a atitude normativista que toma o padrão como homogêneo e estático 

(não admitindo, por isso, a variação e a mudança) e se põe a caçar ―erros‖ em 

toda parte, atribuindo aos falantes uma entranhada ignorância linguística e um 

irresponsável descaso pela língua; 

 E, por fim, a suposição de que o padrão é apenas um certo conjunto de estruturas 

e que fragmentá-lo numa taxonomia de formas e listas de regras é o modo 

adequado de realizar seu estilo. 

 

A solução para os itens desta lista, de acordo com o autor, está no estabelecimento de 

―uma crítica da atitude normativista‖ (FARACO, 2002, p. 59), o que aparenta ser de extrema 

dificuldade colocar em prática, já que, como se verá a seguir, esta tendência taxonômica na 

linguística está embrenhada em todos os seus campos. Os estereótipos são um claro exemplo 
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deste movimento qualificador e quantificador que resulta na rotulação, tanto social quanto 

linguística, intrinsecamente atrelada ao campo da variação. 

 

3.2 Variação linguística: a noção de erro e a formação de estereótipos linguísticos 

 

Ao abordar a diversidade existente nos âmbitos que formam o universo 

comunicacional, não se pode deixar de tratar do estudo de variação linguística. Neste ponto 

torna-se necessário iniciar frisando uma frase que Bagno emprega muito em seu discurso: ―O 

‗erro‘ é uma invenção dos seres humanos‖ (BAGNO, 2007, p. 61. Grifos do autor). De acordo 

com o autor, a partir do momento em que o enunciado é compreendido – já que os 

significados e sons pronunciados foram assimilados pelo receptor da mensagem e, portanto, 

cumpriram a missão de compor uma manifestação linguística coerente –, não se deve taxar 

como erro, mas, possivelmente, um desvio de alguma norma. Assim sendo, entende-se que as 

nuances nas formas como as pessoas se comunicam em suas comunidades, seja utilizando um 

vocabulário rebuscado, seja empregando tempos verbais de maneira diferente do que prega a 

gramática normativa, nada mais são do que variações linguísticas.  

As expressões utilizadas por cada pessoa, o grupo em que elas se enquadram ou 

gostariam de se encaixar, o tempo em que passaram por uma educação formal, bem como o 

nível de formalidade utilizado na elaboração de um texto – seja ele oral ou escrito – 

influenciam profundamente na escolha e no emprego de uma variedade linguística, no caso 

dos corpora aqui analisados, o ―favelês‖. Segundo Naro (2003, p. 43), o uso de diferentes 

variações é situacional: ―[...] uma única pessoa pode escolher uma forma mais conservadora 

numa situação formal, preferindo outra forma mais atual em conversa informal‖.  

A variação linguística pode ser dividida entre variantes diatópicas, que remetem à 

regionalidade, e variantes diastráticas, vinculadas à estratificação social. Esta última tem mais 

destaque neste estudo, pois se verificou que, apesar da distância entre as favelas em que foram 

gravadas as imagens do documentário, há grande semelhança entre elas no que se refere ao 

vocabulário do tráfico – inserido no ―favelês‖ – e as formações frasais empregadas nos 

diálogos, com pouca influência do regionalismo. 

Quanto à variedade vinculada a questões geográficas, é interessante observar, 

especialmente na produção Falcão – meninos do tráfico (2006), a fraca intervenção espacial 

nos aspectos lexicais. Apesar de os documentaristas Celso Athayde e MV Bill terem entrado 

em contato com jovens de favelas de diferentes estados brasileiros, que nem mesmo fazem 
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fronteira, obtiveram um material linguístico bastante coeso – comprovado pelas palavras 

criadas e ressemantizadas que acabaram por serem usadas da mesma maneira em diversas 

partes do país –, especialmente em relação ao emprego de gírias e expressões próprias da 

atividade praticada pelos documentados. 

O vocabulário e as expressões utilizadas restritivamente dentro de um grupo – como 

a comunidade da favela, e dentro dela a comunidade do tráfico de drogas – têm grande força 

de rotulação. Aspectos linguísticos passam a ser atrelados a características sociais nem sempre 

condizentes com a realidade, muitas vezes negativas, resultando na estereotipia de indivíduos 

e comunidades. 

Segundo Labov (2008, p. 360), ―Estereótipos são formas socialmente marcadas, 

rotuladas enfaticamente pela sociedade‖ (grifos do autor). Para Preti (1983, p. 155), a 

estereotipia é um ―perigoso processo de simplificação da realidade, impedindo as reações 

individuais‖. Ao mesmo tempo em que ela reúne (agrupa), também separa, pois estabelece no 

outro um contraponto, um oposto, uma negação. A simplificação, a rotulação, a classificação 

e a redução de objetos, pessoas e fatos mundanos tornaram-se lugar comum nos repetitivos 

hábitos humanos.  

Este tipo de atitude pode tanto favorecer quanto prejudicar o alvo da rotulação. O 

estereótipo não é apenas um conjunto de características reais, mas uma carga de juízo social 

que se aplica a tudo e a todos, durante todos os momentos do dia, de acordo com concepções 

comuns dentro de cada agrupamento. Tanto a negatividade quanto a positividade do processo 

de estereotipagem estão na estratificação social. No caso dos falcões, por exemplo, uma carga 

totalmente contraproducente recai sobre sua ―função laboral‖, pois está vinculada ao mundo 

da ilegalidade, do crime e da marginalidade social. 

Esses valores dificilmente são modificados com o passar do tempo, e quando o são, 

demoram décadas ou até séculos para que sejam aceitos. São valores transmitidos de geração 

para geração, incitando o medo, a repulsa, o desprezo, a indignação etc. – todos estes 

sentimentos sem nem mesmo experimentar, vivenciar ou observar –, mas muito dificilmente 

promovendo um movimento de recategorização. De acordo com Preti (1983, p. 155), é 

comum a simples repetição das concepções já existentes, ―sem o necessário julgamento crítico 

individual‖. O autor conclui que estereótipos são ―atitudes ligadas a um mecanismo de defesa 

da sociedade‖ (PRETI, 1983, p. 159).  

A estereotipagem é, portanto, o não reconhecimento de que o mundo – e tudo aquilo 

que faz parte dele – varia e muda constantemente, tal como a linguagem. E este rótulo que 
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permanece intacto por muito tempo acaba por ficar cada vez mais distante daquilo que 

pretende retratar.  

 
As mais sutis e penetrantes de todas as influências são as que criam e mantêm o 

repertório de estereótipos. Dizem-nos tudo sobre o mundo antes que o vejamos. 

Imaginamos a maioria das coisas antes de experimentá-las. E a menos que a 

educação nos tenha tornado agudamente conscientes, essas preconcepções governam 

profundamente todo o processo da percepção. (LIPPMAN, 1970, p. 156 apud 

PRETI, 1983, p. 155) 

 

 Desta forma, os estereótipos levam ao estigma e ao prestígio, à classificação do que é 

bom ou ruim, promove a ascensão ou o declínio na estratificação social. A própria noção de 

norma, trabalhada na seção anterior, aponta para a formação de estereótipos.  

Apesar de se apresentarem contra a rotulação homogeneizadora das classificações 

linguísticas, Faraco (2008) e Bagno (2007) também criam categorias para viabilizar suas 

explicações. O primeiro, em consciência desta discussão, tenta eximir-se da responsabilidade 

ao afirmar: 

 
A questão terminológica continua, porém, a nos desafiar: como encontrar 

qualificações de baixo teor valorativo e que façam justiça à nossa realidade 

linguística? Bagno (2003: 63ss.) propõe que se use variedades prestigiadas (em vez 

de norma culta) e variedades estigmatizadas (em vez de norma popular). [...] Como 

contribuição à busca da melhor terminologia, usaremos no texto os três adjetivos em 

sequência alternativa: norma culta/comum/ standard. (FARACO, 2008, p. 64. Grifos 

do autor) 

 

Infortunadamente, dentro do padrão de análise atual, será difícil encontrar 

apreciações sem alguma ferramenta classificatória. O próprio uso de Faraco de norma 

culta/comum/standard, por si só demonstra essa cultura de coordenações sistemáticas. 

A partir de características linguísticas utilizadas com frequência pelo grupo, pode-se 

começar a moldar uma imagem daquele que a emprega em seu cotidiano. O próprio termo 

―favelês‖ já impõe algumas pré-concepções relacionadas à palavra favela, tais como local 

onde vivem pessoas de baixa renda, ou ainda área onde criminosos residem. É este tipo de 

concepção que dá origem aos estereótipos, o que, no entanto, nem sempre corresponde à 

realidade do indivíduo ao qual se refere, seja esta realidade social, linguística, cultural ou 

econômica. Quando MV Bill faz a afirmação ―[...] esses ‗malucos‘ só falam ‗favelês‘, não 

sabem nem falar o português‖ (FALCÃO, 2006, informação verbal de MV Bill. Grifos meus) 

sobre os falcões, por exemplo, cria e divulga em cadeia nacional um estereótipo linguístico 

que incita o preconceito inclusive naqueles que não participam do tráfico, mas que são 

residentes de favelas. 
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Apesar de realizarem algumas confusões e generalizações apressadas, como a 

supracitada, os autores, por meio da pesquisa realizada em diversos estados do Brasil, 

comprovaram in loco nas obras não apenas o vínculo entre o estereótipo e a realidade dos 

falcões, mas também a existência de características bastante semelhantes em todos os locais 

pelos quais transitaram durante a pesquisa: 

 
Ao contrário do que eu mesmo imaginava, de ter muitas diferenças, o que eu 

encontrei foram muitas semelhanças também. Acabava modificando o material 

bélico, o tipo de arma, o tipo de droga, as gírias, mas o modelo social de jovem era 

sempre parecido: geralmente negro, pobre, morador de favela, com família 

destruída. (FALCÃO, 2006, informação verbal de MV Bill)  

 

Ainda segundo MV Bill, outros fatores recorrentes na vida destes jovens e crianças, 

que complementam as características acima mencionadas são: a ausência paterna (pai que 

abandonou a família ou foi morto); mãe solteira, que trabalha durante todo o dia e possui 

baixa remuneração; jovem que passa a trabalhar para ajudar nas finanças domésticas, 

tornando-se chefe da família; expectativa de vida que não ultrapassa os 18 anos. A sedução 

dos falcões por bens materiais e a já mencionada falta de recursos financeiros para sustento da 

família os leva a abandonar os estudos e a entrar no tráfico de drogas, pois apenas em uma 

atividade ilícita há a possibilidade de empregar indivíduos tão jovens. 

É da soma desses elementos que resulta o estereótipo estigmatizado sobre os falcões, 

abarcado de características socialmente estigmatizadas, que surge o preconceito contra o 

grupo, vigorando não apenas nas relações socioculturais e econômicas, mas também no 

âmbito linguístico. 

 
O modo de comunicação das pessoas desprovidas de prestígio econômico e social 

tende a ser coletivamente avaliado como estigmatizado. A forma estigmatizada é 

interpretada como inferior, em termos estéticos e informativos, pelos membros da 

comunidade discursiva. Assim, criam-se consensos quanto ao caráter estigmatizado 

dos usuários de framengo, pobrema e homi. A forma estigmatizada é objeto de 

comentário jocoso ou rejeição explícita na comunidade discursiva. É registrada 

como vício ou erro nas gramáticas escolares e nos manuais de descrição, estudo e 

ensino da língua. (VOTRE, 2003, p. 52. Grifos do autor) 

 

Estes são exemplos explícitos de estereótipos negativos que acabam sendo utilizados 

como exemplo de erro ou de desvio na vida cotidiana de maneira preconceituosa. No entanto, 

nem tudo na linguagem que é estigmatizado é negativo em todos os âmbitos. Muitas vezes, 

características linguísticas marcantes de um grupo, rejeitadas por tantos outros, têm valor 

neutro ou até mesmo positivo dentro da comunidade em que é empregado, pois faz parte – de 

maneira inconsciente – da identidade linguística do agrupamento. Um exemplo é a diferença 
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de status de um criminoso dentro da favela e no ―asfalto‖. No primeiro local, um criminoso 

pode ser respeitado devido ao seu alto quoeficiente de poder. Enquanto fora da favela, seus 

atos são considerados apenas negativamente. 

 

3.3 Identidade, monitoramento e estilo 

 

O estigma e o preconceito linguístico ultrapassam os desvios de um uso culto ou 

padrão da língua. Além das questões gramaticais, ambas as atitudes negativistas atingem 

também o uso vocabular – incluindo especialmente os termos gírios –, apesar de cada grupo 

ou indivíduo possuir diferentes motivações sociais seus usos.  

De acordo com Camacho (2000), alguns grupos se utilizam de linguagens especiais 

como recurso comunicacional restritivo, criando neologismos para acompanhar a ampliação 

das necessidades expressivas, e a exigência de sigilo, como no caso de grupos de 

adolescentes, marginais e criminosos. Os falcões se enquadram esses três grupos que, segundo 

Camacho, buscam o sigilo em seus falares, o que, provavelmente, impulsiona o emprego de 

gírias (pensando em termos pertencentes a uma determinada linguagem especial) na oralidade 

deste grupo. No entanto, não necessariamente, o ―favelês‖ será classificado como linguagem 

especial, pois sua composição ultrapassa o âmbito lexical. 

MV Bill emprega itens gírios do tráfico de duas maneiras diferentes: com 

naturalidade (que envolve questões da necessidade expressiva), devido a sua ligação à favela 

e consequente proximidade daqueles que empregam esta linguagem, mas também como 

recurso de monitoramento de fala, já que em diversas entrevistas presentes em suas obras 

precisou adequar-se aos entrevistados, com o objetivo de ser bem aceito para obter as 

informações das quais necessitava. Dessa forma, observa-se que o rapper varia o registro 

linguístico empregado, a fim de atingir diferentes grupos. 

Preti (1984, p. 03) afirma que ―quanto maior for o sentimento de união que liga os 

membros do pequeno grupo, tanto mais a linguagem gíria servirá como elemento 

identificador, diferenciando o falante na sociedade e servindo como meio ideal de 

comunicação, além de forma de auto-afirmação‖. Ainda segundo o autor, não apenas na gíria, 

mas no léxico de uma comunidade como um todo, é possível compreender de que forma a 

língua de determinado grupo se comporta, bem como suas modificações para se adequar às 

novas realidades sociais, as quais necessitam de recursos comunicacionais. Para ele, o 

conjunto de palavras empregado em um agrupamento linguístico ―passa a ser a expressão da 
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própria história dessa comunidade, de sua estrutura e ideologia, das normas sociais que a 

regem‖ (PRETI, 1983, p. 59). 

É nesta movimentação e renovação da língua que certas formas destacam-se sobre 

outras, delineando uma relação de estigmas e privilégios entre as variáveis, as quais têm seus 

valores sociais modificados com frequência. O que em determinada época era de apreço 

social empregar linguisticamente, anos depois, com o alcance expandido e desgastado da 

variante, o falante que a empregar pode, ao contrário, colocar-se em uma posição socialmente 

desfavorável. 

Alkmim (2000) cita Bright (1974) para abordar sobre diversidade linguística: 

segundo a autora, as variações são compostas por aspectos das identidades de cada um dos 

interlocutores, fatores do contexto social em que decorre a interação, além do julgamento das 

ações e atitudes linguísticas dos envolvidos na comunicação. Segundo Calvet (2002, p. 65), 

―as atitudes linguísticas exercem influências sobre o comportamento linguístico‖. 

Ao tratar de identidade, Bogo (2008, p. 35-36), a partir de uma visão sociológica, diz 

que as identidades cultivadas pelos grupos – sejam elas identidades sociais, linguísticas, 

biológicas, culturais, políticas etc. – são criadas a partir da necessidade de diferenciação, por 

meio de recursos criativos. ―Obviamente, é a existência da cultura que possibilita o 

aparecimento da identidade‖ (BOGO, 2008, p. 59). 

Como a questão identitária está intrinsecamente atrelada a uma imagem/sentimento 

grupal, um falante qualquer tem a capacidade de percorrer diferentes identidades, podendo ser 

reconhecido como legítimo ou ilegítimo pelo grupo em questão. A maneira que um usuário da 

língua se utiliza para obter essa permeabilidade variacional está vinculada ao estilo linguístico 

que emprega em seus textos (orais ou escritos), ou à atenção dada à sua fala, também 

denominada ―monitoramento de fala‖ (autores oscilam no emprego destes conceitos). 

Relacionando essa questão aos corpora desta dissertação, observa-se que é entre a 

variação empregada pelos moradores das favelas visitadas e diversos entrevistados envolvidos 

no tráfico de drogas por um lado, e a variação idealizada pelos autores daqueles que seriam 

seus leitores e espectadores de outro, que transitam os textos de MV Bill. O uso dessas 

variedades e suas consequências sociolinguísticas implicam este estudo dos estilos 

linguísticos e do monitoramento de fala do rapper. 

A partir desta dependência situacional, a linguagem mostra-se totalmente atrelada ao 

contexto em que é empregada e, por isso, a importância da análise do monitoramento de fala e 

do emprego de diferentes estilos linguísticos de MV Bill, além de sua consequente 
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intencionalidade em cada colocação, podendo esta ser atingida com êxito ou não, a depender 

da abordagem utilizada pelo falante (produtor de textos) para obter uma resposta (verbalizada 

ou não) de seu interlocutor. Na presente dissertação se toma a variação de estilos linguísticos 

como um processo consciente, porque é possível aceitar o estilo, tomá-lo como próprio ou 

ainda rejeitá-lo. Segue-se a linha de Eckert (2004), que exemplifica esta proposta com o caso 

de uma jovem que sempre usa, antes de todas as colegas da escola, roupas da última moda. 

No entanto, este novo estilo – no caso vinculado a vestimentas e atitudes – não se sobressai 

quando é ela quem o determina, pois não tem autoridade para tanto. O novo estilo é rejeitado 

conscientemente. 

No caso do escritor/documentarista, a oscilação em seus usos linguísticos está 

evidente em diversos momentos, pois seu objetivo era aproximar-se ao máximo da realidade 

sociocultural das comunidades que visitou e de seus entrevistados, bem como de seus 

leitores/espectadores. Falar como os membros de uma comunidade é identificar-se ao grupo 

ou, ao menos, mostrar-se interessado e, possivelmente, ser aceito.  

Segundo Paiva (2003, p. 40), 

As variantes linguísticas estigmatizadas pela comunidade de fala possuem, muitas 

vezes, uma função de garantir a identidade do indivíduo com um determinado grupo 

social, um sistema de valores definido. Isso é, são formas partilhadas no interior de 

um grupo e assinaladoras de sua individualidade com relação a outros grupos 

sociais. Se um indivíduo deseja integrar o grupo, deve partilhar, além das suas 

atitudes e valores, a linguagem característica desse grupo. Nesse caso, determinadas 

formas de linguagem se investem de um status particular, embora sejam desprovidas 

de prestígio na comunidade linguística em geral. (Grifos do autor) 

 

O rapper, por diversas vezes, inclui-se como membro da comunidade daqueles que 

entrevistou, o que fica aparente com o emprego da primeira pessoa do plural e do termo a 

gente (citação a seguir), evidenciando, assim, os meios para a permeabilidade supracitada: ―Se 

nós, os favelados, não pudermos fazer dinheiro com essa miséria que foi herdada, é melhor 

distribuir cordas para a gente se enforcar‖ (FALCÃO, 2006, informação verbal de MV Bill. 

Grifos meus).  

O resultado destas atitudes é, especialmente, a obtenção de informações mais 

íntimas: ―eu ouvi eles falarem para mim coisas que, às vezes, eles não falam nem pra própria 

mãe‖ (FALCÃO, 2006, informação verbal de MV Bill). Segundo Barros (2000, p. 49), 

Para persuadir e para interpretar é preciso comparar os conhecimentos, valores, 

crenças, da competência semântica dos sujeitos, com aqueles que estão em jogo na 

comunicação. [...] As estratégias de persuasão e as interpretações variam, assim, 

historicamente, de cultura para cultura, de sociedade para sociedade (de classe social 

para classe social). 
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Aqui, faz-se lembrar ainda da teoria da informação, a qual defende que quanto maior 

intersecção houver entre os códigos utilizados pelos falantes, melhores os resultados obtidos, 

ou seja, maior o sucesso no processo de comunicação. Além disso, a mesma teoria ainda 

aborda questões como a construção desta comunicação, a interação dos indivíduos sociais e 

suas respectivas vozes (BARROS, 2000, p. 49). 

Na abertura da obra Falcão – meninos do tráfico (2006), MV Bill e Celso Athayde 

reconhecem a necessidade de interação por meio da linguagem: 

 

Esses jovens têm sua própria linguagem, têm suas próprias leis. Se realmente quer 

entendê-los, terá que fazer um esforço, tanto para compreender suas expressões 

gramaticais, quanto suas atitudes, e, para isso, cada um de nós tem que se despir de 

todo ódio que nutrimos e de todo medo que desenvolvemos a partir dele. Temos que 

renunciar ao que nos foi ensinado sobre o Bem e o Mal. (ATHAYDE; MV BILL, 

2006, p. 10) 

 

O conhecimento das formas de abordagem a partir de características socioculturais 

dos interlocutores é uma fonte rica de estudos na Sociolinguística, pois neste processo de 

comunicação, há muito mais fatores do que apenas a língua ou a linguagem. Há tantos outros 

derivados que promovem a compreensão da intersecção dos fatores sociais e linguísticos 

presentes nas trocas de textos. Assim, visando a compreensão do que é estilo e, precisamente, 

do que é monitoramento de fala, serão colocados em contraponto dois autores que abordam o 

assunto. 

 

3.4 Duas visões para esta análise 

 

Doiss autores serão majoritariamente explorados a seguir, com a finalidade de darem 

respaldo às análises dos corpora no que trata das questões de estilo e monitoramento: William 

Labov e Penelope Eckert, referências da área Sociolinguística. 

Estilo e monitoramento linguísticos convergem no que concerne à mobilidade do 

falante, ou seja, as diferentes posições sociais que um indivíduo assume em sua vida e, 

consequentemente, as nuances presentes em seus textos para mostrar-se sempre adequado às 

situações e aos interlocutores.  

Para Labov (2008, p. 243), ―Existem mais estilos e dimensões estilísticas do que um 

analista pode isolar. Mas descobrimos que os estilos podem ser dispostos ao longo de uma 

única dimensão, medida pelo grau de atenção prestada à fala‖ (Grifos do autor). O 

monitoramento de fala, segundo o autor, está imbuído nas delimitações estilísticas: é a ação 

atenta de um falante em prol de que seus textos se adéquem a determinado contexto. 
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Penelope Eckert (2004), por sua vez, define estilo como um processo criativo, e 

atrela, em toda sua obra, o conceito de estilo ao de ―significado social‖ dado às ações dos 

falantes, que englobam a performance (o que lhe proporciona credibilidade ou descrédito no 

emprego de seus atos linguísticos) e a persona (a imagem social elaborada por este mesmo 

falante, ou seja, a maneira como ele pretende ser compreendido pelos outros falantes, de 

dentro ou fora de sua comunidade de fala).  

A partir da definição do que se entende por monitoramento de fala e maleabilidade 

estilística (ou endereçamento, como denomina Eckert), é possível, então, analisar suas 

consequências sociais e linguísticas dentro de uma comunidade. 



4 A NOÇÃO DE ESTILO 

 

 

Se a variação linguística é o fator catalisador na formação de um sentido social para 

um grupo e contribui para sua construção – e permanente reconstrução –, ela também 

estabelece uma identidade social para um determinado agrupamento de pessoas que 

apresentem interesses, conhecimentos, formação etc. em comum. Os indivíduos que 

pertencem ou desejam pertencer a esta comunidade, por sua vez, incorporam essa identidade, 

tomando-a como própria e, independente da comunidade pela qual estiverem permeando, ao 

monitorarem suas falas com o objetivo de identificar a seus interlocutores sua posição social 

(podendo ser verdadeira ou não), aderem a determinado estilo (o qual imbui as características 

da identidade social supracitada).  

Enquanto a adesão a um estilo pode favorecer um falante, este mesmo indivíduo, caso 

descuide de seu constante monitoramento estilístico, pode revelar um posicionamento social 

não desejado para determinadas situações. Para colocar em prática o estilo também é 

necessário que o indivíduo locutor seja consistente em seu posicionamento e aceito pelo grupo 

como parte dele, pois a simples adesão de um estilo linguístico ao seu discurso como forma 

de posicionamento social não é suficiente para firmar-se e ser reconhecido como tal. 

Assim, permeando pelos meandros do monitoramento de fala, variação e estilística, 

após a leitura de obras voltadas para a Sociolinguística e para o discurso de uma maneira 

geral, estarão presentes neste referencial teórico alguns pensamentos de renomados 

pesquisadores que apresentem pontos convergentes no que concerne à movimentação de um 

mesmo indivíduo por diversos estilos de texto (orais e escritos), com o intuito de compreender 

como este fenômeno ocorre e quais os efeitos sociais que as alterações de estilo linguístico de 

um indivíduo podem provocar. A intenção é encontrar pontos complementares nas obras de 

Penelope Eckert e William Labov que possam auxiliar na análise dos corpora desta 

dissertação. 

Para este levantamento, foram selecionadas as obras consideradas mais relevantes de 

cada um dos autores que abordem a questão do estilo, suas variedades e variações, assim 

como também foram selecionados textos de outros pesquisadores com a intenção de 

concordar e fazer contrapontos em relação a alguns temas, devido às ambiguidades que 

podem ser estabelecidas, levando-se em consideração as oposições existentes entre Eckert e 

Labov. 
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As reflexões a seguir estão agrupadas por autor. Entretanto, algumas pontes entre eles 

foram feitas no decorrer do texto, devido à correlação existente em alguns assuntos. Isso não 

significa, porém, que sejam relações estabelecidas pelos próprios autores. São apenas 

paralelos traçados nesta dissertação. 

 

4.1 William Labov: o monitoramento da fala 

 

 Labov se utiliza da relação sociolinguística presente nos discursos do dia a dia, com 

uma visão menos filosófica e mais linguística. Apesar de abordar – em linhas gerais – a 

concepção de estilos atrelados a textos, não utiliza com freqüência a palavra ―estilo‖ para 

fazê-lo, como Penelope Eckert, mas trabalha com a questão do monitoramento da fala, a 

atenção dada ao próprio texto para que ele se adéque ao diálogo estabelecido. Apesar disso, 

define o que entende por estilística e explicita onde entra essa significação em seu trabalho: 

 

Por ―social‖ entendo aqueles traços da língua que caracterizam vários subgrupos 

numa sociedade heterogênea; e por ―estilística‖, as alternâncias pelas quais um 

falante adapta sua linguagem ao contexto imediato do ato de fala. [...] A variação 

social e estilística pressupõe a opção de dizer ―a mesma coisa‖ de várias maneiras 

diferentes, isto é, as variantes são idênticas em valor de verdade ou referencial, mas 

se opõem em sua significação social e/ou estilística. (LABOV, 1973, p. 313. Grifos 

do autor) 

 

 As entrevistas (e posteriores análises) realizadas por Labov, sejam elas longas ou 

curtas, para observar fenômenos no transcorrer de uma conversa (como em Martha‘s 

Vineyard) ou apenas uma variante, em diálogos nem mesmo gravados, por meio de uma 

resposta em duas palavras (como em ―fourth floor‖), realizada em lojas de departamento de 

Nova York, são úteis para refletir sobre o cuidado que os indivíduos têm com o uso da língua 

em diversas situações, bem como a falta de cuidado em tantas outras. O interessante é 

compreender o porquê de haver uma diferença tão grande entre um uso e outro da língua – ou 

um estilo e outro, um gênero e outro – por um mesmo falante. 

Na obra Padrões Sociolinguísticos (1973), que aqui é utilizada como fonte de análise 

de sua visão sobre monitoramento de fala e alternância estilística, Labov trabalha com os 

aspectos da variação e da mudança linguística e, ao longo de todo o texto, faz remissão às 

ocorrências sociais que regem estes fenômenos. Para ele – assim como para Eckert –, língua e 

sociedade são indissociáveis. Mais do que isso, o entendimento das principais características 

sociais das comunidades estudadas é indispensável para compreender as formas de uso da 

linguagem pelos falantes que se identificam a elas. 



45 

 

Apenas a partir do amplo conhecimento do funcionamento da comunidade estudada o 

sociolinguista consegue analisar os comportamentos dos indivíduos nela inseridos, não 

individualmente, mas por meio de subdivisões criadas por eles mesmos e que são expressas 

pelas roupas, comportamento, linguagem etc. E as variações sociais, segundo Labov, são as 

responsáveis por dar significado às variações linguísticas, pois elas por si só, como um 

conjunto de palavras expostas de maneira organizada não apresentam qualquer 

expressividade. É o contexto social (o lugar, a situação, o interlocutor etc.) que conduzem às 

significações. 

 As variedades da língua podem ser observadas em qualquer lugar e a qualquer 

momento, mas ver um processo de mudança consolidado – ou seja, de uma variante que se 

tornou mais produtiva com o passar do tempo e se sobrepôs a outra – é algo que demanda 

anos, se não décadas. Isso porque se trata de uma demanda social, envolvendo indivíduos de 

toda uma comunidade. Antes da concretização deste processo, no entanto, estes mesmos 

indivíduos, atentos aos seus próprios usos da língua e da linguagem, fazem escolhas que 

demarcam seus estilos, mais ou menos formais, mais ou menos estigmatizados. A intenção é 

mostrar ao mundo externo quem ele é, ou melhor, como este indivíduo quer ser visto e 

compreendido. Esses usos particulares da língua não se tratam de mudança, pois são 

individuais. Seriam mudanças apenas se estes atos começassem a tomar forma coletiva, o que 

não é o caso no presente momento. Mas, para exemplificar estas opções de uso estilístico da 

língua e o monitoramento de fala que um indivíduo pode ter para se inserir em determinado 

agrupamento, em um relato na obra de Labov, o autor transcreve a fala de uma mãe que 

observou uma mudança drástica no modo de falar de seu filho: ―Sabe, o E. nem sempre falou 

desse jeito... foi só depois que ele voltou da faculdade. Acho que ele queria ficar mais 

parecido com os homens das docas...‖ (LABOV, 1973, p. 52). Assim, é possível visualizar o 

forte impacto que a linguagem tem sobre os contextos sociais. 

 ―Existem mais estilos e dimensões estilísticas do que um analista pode isolar. Mas 

descobrimos que os estilos podem ser dispostos ao longo de uma única dimensão, medida 

pelo grau de atenção prestada à fala‖, afirmou Labov (1973, p. 243. Grifos do autor) quanto 

à relação entre os estilos empregados nos discursos e o monitoramento de fala, 

demasiadamente ligados no que se trata do cuidado ao elaborar um enunciado em um 

contexto peculiar, no qual o uso linguístico tem grande relevância social. 

Foram diversas as ―fórmulas‖ utilizadas pelo autor para decifrar o que representava a 

alternância de estilo e gênero discursivo na fala, bem como para compreender como se dá a 

estratificação social na língua. Ao executar entrevistas, notou que em momentos pré e pós a 
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realização do trabalho, assim como em eventuais pausas – ao aparecer algum membro da 

família, ao atender ao telefone etc. –, obtinha materiais linguísticos bastante distintos dos 

coletados como respostas às suas perguntas. Por isso, buscou outros meios para compor seu 

corpus: 

 

A fala da entrevista é fala formal – não por qualquer medida absoluta, mas em 

comparação com o vernáculo da vida cotidiana. Em seu conjunto, a entrevista é uma 

fala pública – monitorada e controlada em resposta à presença de um observador 

externo. [...] Um modo de controlar isso é estudar a pessoa em seu contexto social 

natural. (LABOV, 1973, p. 63) 

 

 Segundo Votre (2003, p. 56), ―outros fatores interferem, como a presença de uma 

pessoa culta a entrevistar, a presença do gravador e o próprio tópico de conversa‖. A 

aparelhagem de gravação disponível a Labov à época, por exemplo, também não colaborava 

com o grau de informalidade que a pesquisa exigia, pois seu tamanho intimidava.  

Diferentemente de diversos questionários respondidos regularmente para efetuar 

cadastros ou participar de levantamentos estatísticos, o que importava nas respostas 

registradas por Labov não eram seus conteúdos, mas sua materialidade linguística; como o 

usuário da língua empregou determinados sons, lexias, estruturas gramaticais etc. 

 No levantamento feito nas lojas de departamento de NYC, a execução foi discreta, 

sem aparelhos gravadores. A pergunta feita às vendedoras foi uma única e simples, e a 

resposta curta, escutada em suas duas repetições, registrada no papel. Neste caso, as 

caracterizações sociais dos entrevistados foram opinadas apenas pelo que se via deles: idade, 

sexo, etnia, classe social etc. 

 O pesquisador queria não mais do que obter a resposta ―forth floor‖, em uma primeira 

etapa de forma espontânea e, em uma segunda instância de maneira mais monitorada, a fim de 

transmitir clareza, por isso realizava a mesma pergunta duas vezes para a mesma pessoa, 

como se não tivesse compreendido a resposta. 

 Independentemente se a entrevista é realizada dentro de casa, na rua, no trabalho, com 

ou sem gravador, Labov observou que ao determinar-se que o gênero seria entrevista, 

imediatamente o indivíduo entrevistado modifica sua postura linguística, refletindo não 

somente sobre o que falar, mas também como falar. Isso porque se sabe que sua fala será 

registrada e tudo o que for dito passará por uma avaliação, um juízo de valor, tanto daquele 

que está realizando a entrevista quanto de tantas outras pessoas que podem ter acesso ao 

material posteriormente. 



47 

 

 Calvet (2002, p. 106) cita Bourdieu (1990, p. 27) para comparar o discurso e a 

linguagem a produtos, que precisam ser apresentáveis para serem vendidos, pensamento que 

entra em acordo com a compreensão de monitoramento de fala exposta por Labov: 

 

O discurso não é apenas uma mensagem destinada a ser decifrada; é também um 

produto que entregamos à apreciação dos outros e cujo valor se definirá na relação 

com outros produtos mais raros ou mais comuns. O efeito do mercado linguístico 

[...] não pára de se exercer até nas trocas mais comuns da existência cotidiana [...] 

Instrumento de comunicação, a língua é também sinal exterior de riqueza... (Grifos 

do autor) 

 

Assim como a maneira de vestir-se, o uso linguístico também atua como ―cartão de 

visita‖ de um indivíduo. A fala está repleta de elementos que indicam quem é este falante, no 

que concerne a nacionalidade e naturalidade, etnia, grau de escolaridade etc.  

 

Um jovem da classe operária ou da classe média baixa nunca adquire no uso desta 

forma de prestígio a segurança que os jovens da classe média alta adquirem: como 

vimos, até mesmo aos 30 ou 40 anos, o falante da classe média baixa pode ter 

pretensões de mudar seu estilo monitorado, alterando seu conceito de norma de 

prestígio para se adequar aos padrões mais recentes. (LABOV, 1973, p. 168) 

 

Esta avaliação que leva à estratificação social dos falantes (um pré-julgamento) é o 

principal motivo para que cada indivíduo cuide de sua fala, na intenção de obter a imagem 

própria que pretende passar ao outro. Esta observação foi constatada por Labov em seu estudo 

nas lojas de departamento: 

 

Evidencia-se que a ocupação de uma pessoa está mais intimamente relacionada a seu 

comportamento linguístico – para aquelas que trabalham ativamente – do que 

qualquer outra característica social. Os resultados aqui apresentados indicam que as 

lojas estão objetivamente diferenciadas numa ordem fixa e que os empregos nessas 

lojas são avaliados pelos empregados nessa mesma ordem. (LABOV, 973, p. 65-66) 

 

 Tomando como padrão de hierarquização social a década de 1960 (com classificações 

como classes baixa, média baixa, media, média alta e alta), Labov observou que a velocidade 

de mudanças na língua é mais acelerada entre aqueles que frequentam o segundo grau. Isso 

ocorre, certamente, pelo fato de terem mais anos de estudo mas, principalmente, porque estes 

indivíduos tiveram de desenvolver maior sensibilidade às correspondências da língua em 

âmbito social para enfrentar as dificuldades em um mercado de trabalho mais exigente e 

especializado. 

 Em contraposição ao pensamento laboviano, que indica paralelismo entre a ascensão 

social e uso mais monitorado da linguagem, Mollica (2003b, p. 30) afirma que ―[...] não 
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necessariamente os movimentos dos indivíduos na direção de ascensão social redundam na 

apropriação de recursos linguístico-discursivos monitorados‖.  

 Definitivamente, um indivíduo pode ascender socialmente, independente de seus usos 

linguísticos, porém, há de se convir que, ao posicionar-se em um status social superior ao 

anterior, ele também será submetido à maior pressão externa para o controle do uso da língua, 

adequando-se à nova comunidade de fala da qual passou a fazer parte, o que implicará, 

necessariamente, no monitoramento mais intenso em relação a sua produção textual oral e 

escrita. 

A percepção da relação língua/sociedade – e suas implicações – indica ao falante qual 

estilo de linguagem melhor lhe caberá em cada situação, seja na informalidade de casa, em 

uma entrevista de trabalho ou ao discutir problemas com o chefe. Obviamente, independente 

de haver mais ou menos tempo de estudo, os seres humanos em geral sabem da existência de 

maneiras distintas de se falar em cada momento e contexto da vida. A diferença está, porém, 

naqueles que tiveram vivências em uma gama mais ampla e diversificada de situações. 

Assim, parte-se do princípio que dentro de uma sociedade, duas pessoas que vivem em 

condições socioeconômicas díspares falam a mesma língua mas, em alguns momentos, podem 

não se compreender. É a escolha do estilo que provoca este desencontro: a entonação, a 

pronúncia, a contração e a escolha de palavras influenciam na compreensão do ―dizer‖. 

Um falante com vasta vivência, possivelmente, compreenda melhor o que aquele 

desfavorecido não consiga desvendar. Isso é bastante casual em atendimentos médicos, nos 

quais o profissional pode usar termos técnicos para pessoas mais instruídas, mas deve 

empregar termos populares – ou até regionais – para pessoas que, aparentemente (por meio de 

um juízo de valor realizado sobre o estilo social e linguístico do indivíduo) não teriam 

capacidade de compreendê-lo.  

Segundo Labov (1973, p. 137), ―é a frequência com que se usam as formas que são 

criados seus significados sociais‖ e, por isso, na maioria dos contextos sociais em que se 

existem trocas textuais é necessário conhecer os interlocutores e identificar os significados 

sociais promovidos por suas comunidades para que o diálogo torne-se compreensível para 

ambas as partes. Geralmente, quem toma a iniciativa é aquele que possui mais conhecimento 

e discernimento sobre as diferenças sociais. 

Nem sempre, no entanto, um falante mantém-se em um mesmo estilo. Por entre seus 

falares, para os mesmos interlocutores e em uma mesma situação, ele pode buscar recursos 

em variações estiísticas para obter algum resultado que lhe seja conveniente como resposta ao 

seu enunciado. Uma variação nítida é a passagem de uma fala mais casual para formal, 
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indicando seriedade, afastamento, etc., e o contrário, ao buscar aproximação, descontração 

etc.: ―Uma mudança no ritmo, uma mudança na altura da voz, uma mudança no volume ou 

intensidade da respiração formam sinais socialmente significativos de uma alternância de 

rumo a um estilo de fala mais casual ou mais espontâneo‖ (LABOV, 1973, p. 122. Grifos do 

autor).  

Labov (1973, p. 111) atenta para a diferenciação entre estilos de fala informais e 

define a fala casual como ―a fala cotidiana usada em situações informais, em que nenhuma 

atenção é dirigida à linguagem‖, e a fala espontânea como um ―padrão usado na fala excitada, 

carregada de emoção, quando os constrangimentos de uma situação formal são abandonados‖. 

Segundo Macedo (2003, p. 60), ―quanto mais casual o contexto, mais a pronúncia se afasta 

das variantes de prestígio‖. Paralelamente, Labov afirma que tanto a fala excitada quanto a 

casual provocam a desatenção ao monitoramento de fala. 

Macedo, assim como Labov, relata que ao expor seus entrevistados a situações mais 

formais, como leituras, as variantes de prestígio apareceram mais vezes, devido ao cuidado 

estético dado à oralidade. E concorda com ele também quanto à extrema necessidade de 

encontrar meios para incentivar a naturalidade na fala dos entrevistados e estabelecer 

interação: ―Labov sugere que se leve o falante a discorrer sobre situações de perigo que 

vivenciou, pois é quando se obtém um estilo menos policiado ou autoconsciente‖ (MACEDO, 

2003, p. 61). Por isso se faz importante a compreensão da diferença entre gênero e estilo 

discursivo ao descrever a fala de um indivíduo inserido em determinado contexto 

socioeconômico e cultural. A mudança na posição social do falante (que Eckert denomina 

como ―endereço social‖) é o principal fator a sustentar as alterações em seu comportamento 

linguístico. 

William Labov destaca que pode haver confusão quanto ao estilo se não houver uma 

identificação social de quem realmente é o falante: 

 

A mesma variável sociolinguística é usada para sinalizar a estratificação social e 

estilística. Pode ser difícil, portanto, interpretar qualquer sinalização por si mesma – 

distinguir, por exemplo, o estilo casual de um vendedor do estilo monitorado de um 

soldador. (LABOV, 1973, p. 278) 

 

Isso ocorre porque a concepção de formalidade, informalidade e variação estilística é 

diferenciada para cada indivíduo, a depender de suas vivências, experiências e os contextos 

sociolinguísticos pelos quais já tenha se submetido. A estabilidade no uso estilístico – se é que 

se pode dizer que ela realmente exista, já que é sabido não haver homogeneidade linguística 
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em uma comunidade de fala, pois seus membros participam de diversas comunidades de fala e 

de prática, o que os torna distintos uns dos outros – possivelmente ocorra apenas dentro de 

uma comunidade de fala, onde seus integrantes compartilham de características e concepções 

linguísticas semelhantes, normatizadas internamente em cada membro.  

 

[...] não há em língua um padrão absoluto de correção (válido para todas as 

circunstâncias), mas apenas padrões relativos às diferentes circunstâncias (daí os 

linguistas afirmarem que a ―propriedade‖ é mais importante que a correção). [...] O 

que suas descrições efetivamente mostram é que os falantes variam sistemática (e 

não aleatoriamente) sua expressão e tomam como baliza não um padrão absoluto de 

correção, mas critérios de adequação às circunstâncias. Nesse sentido, os fenômenos 

linguísticos não são relativos, mas relativos às circunstâncias. (FARACO, 2007, p. 

25. Grifos do autor) 

 

Faraco ainda complementa sua afirmação ressaltando a existência de uma perturbação 

quanto à correção, pois nem sempre ela é adequada ao contexto, à comunidade e ao falante. 

Para ele, a compreensão é mais importante do que o ajustamento à norma no processo de 

comunicação. 

A alternância de estilo ocorre justamente devido às individualidades dos membros da 

mesma comunidade e à percepção que cada um desenvolve quanto às variedades de contextos 

sociais. 

A partir do entendimento sobre quem é o falante, obtém-se sua estratificação social, 

elaborada a partir das características externas e da persona (ECKERT, 2004) construída pelo 

enunciador. Segundo Labov (1973, p. 158), ―a estratificação social tem duas faces: a 

diferenciação, de um lado, e a avaliação social, do outro‖. Desta maneira, estigmatiza-se ou 

privilegia-se o falante, de acordo com a análise de seus traços linguísticos: 

 
As variáveis linguísticas foram correlacionadas com os indicadores individuais de 

status social, profissão, educação e renda e fica evidente que nenhum indicador 

sozinho está tão estreitamente correlacionado com o comportamento linguístico 

quanto o índice combinado. (LABOV, 1973, p. 144. Grifos do autor) 

 

 É justamente esta avaliação social sobre os usos da língua que provoca o surgimento 

de novos fenômenos, capazes de estigmatizar ainda mais alguns empregos, quando o objetivo 

do falante era não mais do que utilizar um determinado estilo, o qual não domina, para 

engajar-se. O fenômeno mais comum é o da hipercorreção. 

 A hipercorreção é a prática da correção linguística elevada a níveis que sobrepõem os 

conhecimentos do falante, o que acaba por marcar ainda mais seu discurso com empregos 

inexistentes na gramática normativa, apesar de tomar esta atitude com o intuito oposto. E este 
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desvio à norma (seja ela gramatical ou a norma standard de uma comunidade) não é percebido 

pelo falante, o qual acredita ser bem sucedido em seu uso linguístico. Segundo Labov, este 

fenômeno é bastante presente nas falas de indivíduos que classificou como pertencentes à 

classe média baixa devido à ―insegurança linguística‖, ocasionada pelo desconhecimento dos 

usos estilísticos inseridos em seus respectivos contextos.  

 Neste aspecto, outro autor, Calvet (2002), é totalmente concordante: para ele, a 

insegurança linguística, também mencionada por Labov, deriva da concepção desprestigiosa 

que o falante tem dos próprios usos linguísticos. 

Para William Labov, a hipercorreção provém das frequentes variações e mudanças 

linguísticas, as quais modificam perspectivas e paradigmas dentro da língua. Calvet, porém, 

ao discorrer sobre a origem deste fenômeno acaba sendo por demais simplista, ao afirmar que 

a hipercorreção é a ação de imitar características linguísticas mais prestigiadas de maneira 

exagerada. 

 
De todo modo, a hipercorreção e a hipocorreção são estratégias que se deixam ler 

nos discursos, mas que têm uma outra função, uma função social. [...] A 

competência que se encontra por trás desse domínio é uma competência social, 

assim como são sociais os benefícios que se pode extrair dela. (CALVET, 2002, p. 

80. Grifos do autor) 

 

Segundo Labov, existem diversos aspectos sociais envolvidos neste processo além da 

hierarquia social, como o fato de esta ocorrência ser muito mais forte entre as mulheres 

particularmente. Sua explicação baseia-se na função feminina de educadoras e, por isso, 

monitorariam muito mais a fala. Segundo o autor, este também é um processo de mudança 

linguística e acaba sendo catalisado pelo hábito da mulher de educar, seja em escolas, como 

professoras, ou em casa, como mães, vinculado à sensibilidade aos juízos de valores sociais. 

Em concordância, está Paiva (2003, p. 35-36): 

 
Diversos outros estudos sobre processos variáveis do português apontam para o que 

poderíamos denominar uma maior consciência feminina do status social das formas 

linguísticas. Mas essa tendência pode ser constatada, igualmente, em outras línguas. 

[...] A consciência do padrão que aponta o conservadorismo linguístico das mulheres 

emerge da análise de variações em comunidades de fala ocidentais, que partilham 

diversos aspectos da organização sociocultural. [...] Não raro, as mulheres tendem a 

liderar processos de mudança linguística, estando, muitas vezes, uma geração à 

frente dos homens. (Grifos do autor) 

 

Além da atenção à fala por serem educadoras, as mulheres também travaram uma 

batalha intelectual com os homens, no decorrer do século XX, que persiste até hoje, para 

conquistar espaço no mercado de trabalho, superando seu já concretizado estereótipo de donas 
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de casa ou de professoras de Primeiro Grau. As mulheres precisaram mostrar serem tão 

capazes quanto o sexo oposto de realizar tarefas de alto esforço mental e, uma das formas que 

encontraram de fazê-lo foi com a obtenção de conhecimentos práticos e acadêmicos de 

maneira abrangente. O rico e cultamente padronizado domínio da língua foi um recurso. 

Mas, no que tange o fenômeno da hipercorreção, independente do sexo, é 

interessante ressaltar a existência de diferentes ocorrências: aquela que atinge a todos os 

membros de uma comunidade, independente do estilo que empregam em suas falas, 

desvinculado de uma análise social, e a hipercorreção que sofre estigma, por surgir em 

camadas hierárquicas inferiores da sociedade, ou seja, os indivíduos que se posicionam em 

um grupo de maior status social não apenas renegam o novo uso como o repreendem. É o que 

Labov chama de hipercorreção vinda de baixo e de cima. 

A estratificação social decorrente da hipercorreção, do emprego de lexias 

marcadamente regionais, de composições que fogem à norma etc. provoca a categorização 

dos usos linguísticos e das práticas sociais a eles vinculadas em prestigiosas e estigmatizadas. 

O reforço repetitivo desta categorização em uma comunidade, por sua vez, estimula a 

formação de um estereótipo que também poderá ser classificado com estigma ou prestígio. 

Segundo Labov (1973, p. 360), ―Estereótipos são formas socialmente marcadas, 

rotuladas enfaticamente pela sociedade‖ (grifos do autor) e este rótulo, obviamente, é repleto 

de informações invisíveis, mas pressupostas, positivas e/ou negativas. Pressupostas, pois é 

comum um indivíduo rotular o outro ou uma comunidade, sem mesmo conhecê-lo(a). É para 

isso e por isso que existem os estereótipos, uma generalização feita a partir de uma 

homogeneidade sabidamente não existente, mas que se persiste em acreditar. E, no decorrer 

do tempo, com as modificações sociais, culturais, econômicas e linguísticas pelas quais o 

grupo pode ter passado, a imagem de seus membros pode estar bastante distante desse 

estereótipo criado anteriormente, mas dificilmente essa marca será retirada ou modificada, a 

não ser que por meio de ascensão social e estabelecimento de um novo posicionamento 

dominante. Para Labov (1973, p. 212), ―sob extrema estigmatização, uma forma se torna 

assunto de comentário social explícito e pode acabar por desaparecer. Trata-se então de um 

estereótipo, que pode ficar cada vez mais divorciado das formas que são realmente usadas na 

fala‖ (grifos do autor). Este estereótipo, com características preconceituosas, por sua vez, atua 

como uma investida ―homogeneizadora‖ (LEITE, 2008, p. 14), já que incita o indivíduo 

estereotipado e estigmatizado a buscar outros usos linguísticos tomados como padrão em uma 

comunidade de fala dominante, que pode, possivelmente, não se adequar ao seu perfil social, 

e que ainda o submeterá à pena de constante rejeição. 
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Entretanto, diferentemente da associação que se faz automaticamente, um uso 

linguístico estigmatizado por uma comunidade de fala pode tranquilamente ser prestigiado 

dentro de outra, por mais que estejam enquadras no mesmo status social. Este fato é 

facilmente visualizado entre comunidades de adolescentes que usam gírias e linguagens 

especiais com frequência, tanto para estipular diferenciação, quanto para demarcar uma 

identidade de grupo: ―A noção de ―prestígio‖ precisa ser definida em termos das pessoas que 

a usam e da situação em que é usada‖ (LABOV, 1973, p. 354. Grifos do autor). 

Leite (2008), que estuda o preconceito atrelado à linguagem, aponta que, da mesma 

forma que um uso pode ser tachado como estigmatizado, para os membros da comunidade 

que compartilham deste uso, esta é uma forma de demarcar e expressar a ideologia, as crenças 

e a postura social do grupo. 

A consciência quanto ao prestígio ou ao estigma de determinada forma linguística, 

bem como o estereótipo que seu uso pode proporcionar varia de indivíduo para indivíduo, de 

acordo com seu conhecimento das pressões sociolinguísticas externas à comunidade de fala 

em que se insere. 

 

4.2 Penelope Eckert: estilo e credibilidade 

 

 Assim como William Labov, Penelope Eckert também trabalha com os conceitos de 

estigma e prestígio social e seu vínculo com as práticas linguísticas. O que a diferencia do 

autor supracitado, no entanto, é a sua adesão ao termo ―estilo‖. Labov aborda muito mais a 

estilística como campo de estudo, voltado para a questão do monitoramento linguístico, ou a 

atenção e os cuidados, que os usuários têm (ou não) em relação aos seus textos produzidos em 

diferentes situações do cotidiano. Eckert, por sua vez, denomina sua visão sobre estilo como 

um ―processo mais criativo‖ e atrela, em toda sua obra, o conceito de estilo ao de ―significado 

social‖ dado às ações dos falantes. Segundo a autora, ―significado social não é incidental ao 

estilo, mas é exatamente o estilo‖ 
7
 (ECKERT, 2004, p. 213). Este significado social, que 

molda o falar visando os interlocutores, remete a outros dois conceitos trabalhados por Eckert, 

que se sustentam em uma relação intrínseca: o de performance do falante, que pode lhe 

proporcionar credibilidade ou descrédito no emprego de seus atos linguísticos, e o de persona, 

                                                 
7
 As obras de Penelope Eckert ainda não foram traduzidas para o português, por isso, nas notas de rodapé a 

seguir haverá traduções livres das citações extraídas de diferentes obras da autora. Todas as traduções a seguir 

são de minha responsabilidade. Texto original: ―Social meaning is not incidental to style, but it is very much 

what style is about‖. 
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que é a imagem social elaborada pelo falante, ou seja, a maneira como pretende ser 

compreendido pelos demais falantes. 

Para que a performance seja bem sucedida, é necessário amparar-se sob uma persona 

bem delineada, obedecendo às regras do grupo do indivíduo para o qual se fala. Mas, esta não 

é uma tarefa simples, já que normas de comunidades de fala não estão prescritas em qualquer 

lugar. Seus membros as captam durante o uso diário da linguagem e as internalizam. O 

conhecimento é passado apenas por meio da observação daquele que está interessado em 

conhecê-la. 

 

Partindo do princípio de que os usos normativos são socialmente estratificados, e a 

participação na comunidade de fala envolve o reconhecimento do uso diferencial das 

normas e dos grupos sociais aos quais elas são associadas, pode-se considerar que as 

normas da comunidade incluem normas de ―reconhecimento‖. Finalmente, participar 

de uma comunidade também tende a envolver normas de ―interpretação‖ (Hymes, 

1972), que atribuem valor a diferentes formas de falar. (ECKERT, 2004, p. 31. 

Grifos da autora)
 8
 

 

Mesmo as regras presentes na gramática normativa sofrem com a tênue fronteira que 

determina sua validade, pois o uso – mesmo que prestigioso – muitas vezes difere da 

prescrição. Segundo a autora, normas descrevem o comportamento normal (que se espera e se 

entende como adequado), não preveem variações, sendo, portanto, justamente o oposto do que 

presume a sociolinguística variacionista. 

A variação à norma passa a ser, então, o foco para a estratificação social dos falantes. 

A partir de um referencial individual, criado pela miscigenação dos conhecimentos 

normativos derivados da reunião das regras de todas as comunidades de fala as quais um 

indivíduo pertence, o falante vai determinar/distinguir o que é prestigioso e o que é 

estigmatizado em cada um dos contextos pelos quais perpassa. 

Essa determinação partirá da reflexão sobre fatores internos e externos, que 

determinarão a escolha do estilo a ser aplicado ao conteúdo linguístico em uma dada situação. 

De acordo com Eckert, o que designará o significado social do enunciado será a combinação 

de variáveis ―para criar formas distintas de falar. Estas formas de falar são a chave para a 

                                                 
8
 Texto original: ―Since use norms are socially stratified, and participation in the speech community involves the 

recognition of differential use norms and of the social groups they are associated with, one might consider that 

community norms include norms of ―recognition‖. Finally, participation in a community also tends to involve 

norms of ―interpretation‖ (Hymes, 1972), which assign value to different ways of speaking.‖ 
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produção das personas, e personas por sua vez são tipos sociais particulares que são muito 

explicitamente localizadas na ordem social‖ 
9
 (ECKERT, 2005, p. 17). 

A autora ainda descreve aonde e de qual maneira os falantes constroem suas auto-

imagens e, consequentemente, passam a analisar e a compreender a de outrem: 

 

De preferência o falante constrói o exterior a partir de experiências locais 

contextualizando gradativamente o discurso da família e da vizinhança, 

progressivamente expandindo a amostra que pode incluir professores, pediatras, 

trabalhadores sociais, comerciantes, pais de amigos, crianças de outras vizinhanças, 

etc. E essas pessoas podem ser amigáveis, mal-humoradas, mandonas, divertidas, 

intelectuais, duras, ou esnobes.
10

 (ECKERT, 2004, p. 32) 

 

Assim, as personas são formadas a partir do conjunto de comunidades de fala que um 

indivíduo participa. Dentro de cada uma delas, os outros membros precisam concordar com 

essa múltipla participação de cada qual, partindo do princípio de que não haja confrontos. 

Essa significação social do indivíduo corresponde ao conceito frequentemente empregado 

pela autora de ―endereço social‖. Assim, fica claro que cada participante de uma mesma 

comunidade de fala possui um endereço diferente, mas que, ao mesmo tempo, dispõe de uma 

conexão com os outros membros, ou seja, um elo que mantém os falantes dentro da mesma 

rede de contato. 

Entre diferenças e semelhanças fica a significação social do conteúdo linguístico. O 

emissor de uma mensagem deve trabalhar sobre essa fenda de tamanho variável, com o 

objetivo de suprir as lacunas existentes na comunicação com seus interlocutores. Nem o 

falante, nem os interlocutores são os responsáveis pela compreensão da mensagem, mas sim a 

relação e o trabalho mútuo entre eles, a partir dos processos de reconhecimento e 

interpretação. Somente o processo completo, com todas as participações, gerará o significado 

social de um enunciado. 

 A rede de falantes e de significados é construída a partir de elementos universais à 

comunidade, pelo fato de os membros compartilharem ideias comuns. Fora da comunidade, 

porém, o falante nem sempre pode colocar em evidência seu posicionamento (endereço) 

social, lançando mão, então, de seus conhecimentos de mundo para a construção de uma 

                                                 
9
 Texto original: ―to create distinctive ways of speaking. These ways of speaking are a key to the production of 

personae, and personae in turn are particular social types that are quite explicitly located in the social order.‖ 
10

 Texto original: ―Rather the speaker builds outward from local experience gradually contextualizing family and 

neighborhood speech with a fitfully expanding sample that may include teachers, pediatricians, social workers, 

merchants, parents‘ friends, kids from other neighborhoods, etc. And those people may be friendly, cranky, 

bossy, fun, intellectual, tough, or snooty.‖  
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persona mais adequada à situação e ao contexto em que estará exposto. Eckert acredita nesta 

capacidade do falante, mas julga seus limites ao fazê-lo: 

 
A função dos falantes é limitada a fazer falsas e ansiosas afirmações sobre seus 

endereços, ou talvez a expressar solidariedade com ou distância dos endereços de 

seus interlocutores (e.g. Bell 1984). O que fica além do alcance do falante é a 

relação real entre endereço social e variável.
11

 (ECKERT, 2004, p. 44-45) 

 

 A habilidade do falante em fundir sua persona e a realidade é o que lhe dará 

credibilidade ou não diante de uma comunidade de fala a qual ainda não pertence. 

Quando se faz parte de um agrupamento com características bem definidas, sejam elas 

físicas, sociais, econômicas, culturais, políticas, linguísticas etc., facilmente identificam-se 

aqueles que não fazem parte do grupo por apresentarem distinções que, muitas vezes, não se 

quer ou não se consegue disfarçar na persona construida. Apesar disso, este indivíduo externo 

pode dispor de qualidades interessantes à comunidade e ascender seu status de legitimidade e 

pertencimento a ela. Mediante atitudes concordantes, o falante adquire credibilidade entre os 

membros da comunidade e é aceito: 

 

É possível para um estranho entrar em uma comunidade de prática e imediatamente 

assumir importantes direitos na construção de significados; e é possível para um 

estranho entrar em uma comunidade de prática com pouquíssimos direitos. Isto irá 

depender da avaliação da comunidade na participação do indivíduo em outras 

comunidades de pratica.
12

 (ECKERT, 2004, p. 38)
13

 

 

 Dessa forma ocorre a avaliação social dos falantes e é aí onde também se aplica o 

emprego estilístico, o qual deixa transparecer as individualidades que lhes concedem 

significância, a partir do afastamento e da aproximação em relação às demais comunidades. 

 

É muito explicitamente localizada a variação estilística na posição de classe do 

falante. A estratificação de classes de variáveis linguísticas atribui prestígio ao 

                                                 
11

 Texto original: ―Speakers‘ agency is limited to making false or wishful claims about their address, or perhaps 

to expressing solidarity with or distance from their interlocutors‘ addresses (e.g. Bell 1984). What remains 

beyond the speaker‘s reach is the actual relation between social address and variable.‖ 
12

 Texto original: ―It is possible for an outsider to enter a community of practice and immediately assume 

significant meaning-making rights; and it is possible for an outsider to enter a community of practice with very 

low rights. This will depend on the community assessment of the individual‘s participation in other communities 

of practice.‖ 
13

 Aqui, Penelope Eckert refere-se a comunidades de prática, e não comunidades de fala, como se vinha 

trabalhando até aqui. Entende-se por comunidade de prática escola, trabalho, organizações sociais em geral. Já a 

comunidade de fala é um grupo que divide características linguísticas e significados peculiares nos usos da 

língua. Portanto, aparenta aqui que o ingresso em diferentes comunidades de prática é comum e, provavelmente, 

tenha um caminho menos tortuoso do que a entrada em uma comunidade de fala, que faz exigências muito mais 

específicas de seus atuais e futuros membros. Um indivíduo, em sua rede de comunidades de prática, deve 

encontrar pontos de contato entre elas, pois seu endereço social, segundo a autora, é único e provém desta gama 

de relações. 
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discurso na extremidade superior e estigma ao discurso na extremidade inferior. 

Prestígio e estigma, então, passaram a ser os significados sociais primários 

associados a variáveis, e formalidade traz um foco no prestígio e uma tentativa de 

evitar o estigma.
14

 (ECKERT, 2003, p. 45) 

 

Independente de algum eventual estigma que o falante possa vir a sofrer em uma 

determinada comunidade de fala, a autora defende que não há nada de errado nesta múltipla 

participação em agrupamentos sociais. Na realidade, segundo ela, essa variedade vai indicar o 

posicionamento social do indivíduo no mundo, levando em consideração características que 

revelam quem realmente é o falante, o qual, muitas vezes, se esconde sob a persona e a 

conseqüente variação estilística empregada. ―A adoção de uma forma de falar, como uma 

forma de vestir-se, sem dúvida, ambas exigem acesso e um senso de direito para a adoção do 

estilo de um determinado grupo‖ 
15

 (ECKERT, 2004, p. 211), assim como também implica 

em uma contextualização mais ampla, colocando-se em comparação a outros estilos para que 

seja plenamente compreendida. 

A partir dessa concepção, pode-se dizer que a língua, vista de uma perspectiva ampla e 

– se possível – com distanciamento, explicita que o seu uso por falantes de todos os tipos não 

existe apenas para se estabelecer comunicação entre eles. Ela serve também como base para a 

realização das mais diversas atividades humanas, e não somente como um elemento acessório, 

mas como um item fundamental na mediação de interlocutores, situações, contextos, 

realidades etc. Pode-se afirmar, porém, que o estilo, sim, é um acessório da linguagem – ou 

seja, da expressão da língua regida por determinantes e variáveis –, mas nem por isso tem 

menos importância. A língua e a linguagem por si só não se bastam para algumas perguntas, 

declarações, demonstrações e esclarecimentos. Elas precisam estar conectadas às 

características estilísticas de um indivíduo ou de uma comunidade para ganharem 

significância contextual. Por isso, Eckert (2004, p. 41) afirma que ―produção estilística é, em 

outras palavras, o terreno para a negociação de significado social e identidade‖ 
16

. 

Estilo se produz a partir de vivências e interrelações. Quanto mais vasta a experiência 

social de um falante, maior seu conhecimento sobre estilos e, por conseguinte, mais amplo seu 

terreno de cultivo, desenvolvimento e emprego estilístico. Sua produtividade, deste modo, 

                                                 
14

 Texto original: ―It quite explicitly located stylistic variation in the speaker‘s class position. The class 

stratification of linguistic variables assigned prestige to the speech at the upper end and stigma to the speech at 

the lower end. Prestige and stigma, then, have come to be the primary social meanings associated with variables, 

and formality brings a focus on prestige and an attempt to avoid stigma.‖ 
15

 Texto original: ―The adoption of a way of speaking, like a way of dressing, no doubt require both access and a 

sense of entitlement to adopt the style of a particular group.‖ 
16

 Texto original: ―Stylistic production is, in other words, the terrain for the negotiation of social meaning, and 

identity.‖ 



58 

 

está correlacionada a produções de terceiros, bem como sua simpatia por uma determinada 

identidade. Para Eckert (2004, p. 42), ―a identidade individual não é construída no vácuo; ela 

é co-construída juntamente a identidades de grupo‖ 
17

. A autora ainda defende que a 

identidade que promove um determinado estilo e seu significado social no mundo estão 

vinculados às redes de relacionamento estabelecidas pelos falantes entre suas comunidades de 

prática. 

 
Isso [significado social e identidade] tem a ver com o engajamento na prática social 

diária que faz das comunidades o que elas são e articula essas comunidades com 

outras e, finalmente, com o que chamamos de sociedade. A identidade individual é 

esculpida através das formas dele/dela de participação no grupo, e a identidade do 

grupo é esculpida através da interação das formas individuais de participação que 

constitui sua vida. E ambas, identidade individual e de grupo, estão em contínua 

construção, contínua mudança, contínuo refinamento.
18

 (ECKERT, 2004, p. 42-43. 

Grifos meus) 

 

 Dentro da comunidade é o local onde as decisões comportamentais e linguísticas são 

tomadas, em geral encabeçadas por um líder (ou por um seleto grupo), o qual é adotado como 

referência para as práticas. Ninguém mais do que ele tem credibilidade, dentro do grupo, para 

propor novas atitudes. Tal colocação fica evidente na passagem citada por Eckert em seu 

estudo em um colégio na região metropolitana de Detroit quando uma garota revela ser a 

primeira a levar tendências da moda à escola. No entanto, seu posicionamento e engajamento 

sociais não lhe conferem autoridade e, por isso, sofre recriminações. Entretanto, sabe apontar 

quem é a menina que possui esse domínio. O processo de interação em uma comunidade de 

prática – neste caso a escola – não se dá da mesma maneira para todos. Existem subdivisões, 

em geral, fortemente marcadas pelo uso linguístico, o que proporciona identidade a 

comunidades menores dentro de um conjunto maior. 

 

Enquanto estilos são construídos dentro de comunidades de prática, o sucesso da 

iniciativa da estilística global depende do claro estabelecimento do significado 

social. Assim que falantes atingem o panorama sociolinguístico, interpretando o que 

eles ouvem em termos de quem é a boca da qual sai a informação, lá precisam estar 

claros os lugares no mapa linguístico. Este mapa é povoado não somente por 

variáveis icônicas, mas por falantes icônicos.
19

 (ECKERT, 2004, p. 217) 

                                                 
17

 Texto original: ―Individual identity is not constructed in a vacuum; it is co-constructed with group identities.‖ 
18

 Texto original: ―It has to do with engagement in the day-to-day social practice that makes communities what 

they are and that articulate those communities with others and ultimately with what we call society. The 

individual‘s identity is carved through his or her forms of participation in the group, and the group‘s identity is 

carved through the interplay of the individual forms of participation that constitute its life. And both individual 

and group identities are in continual construction, continual change, continual refinement.‖ 
19

 Texto original: ―While styles are constructed within communities of practice, the success of the global stylistic 

enterprise depends on the clear establishment of social meaning. As speakers reach out into the sociolinguistic 

landscape, interpreting what they hear in terms of whose mouth it is coming out of, there need to be clear places 

in the linguistic map. This map is populated not only by iconic variables, but by iconic speakers.‖ 
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  Em síntese, o endereço social de um falante dentro de uma comunidade de prática ou 

de fala, depende não apenas do que ele representa dentro dela, mas dos tipos de relações que 

estabelece fora dela. As individualidades afetam as características do todo, com mais ou 

menos intensidade. 

 Vistas as concepções de William Labov e Penelope Eckert quanto às funcionalidades e 

os empregos dos estilos linguísticos, faz-se necessário agora verificar aonde suas visões 

coincidem e aonde elas se repelem. 

 

4.3 Pontos e contrapontos 

 

 A colaboração de e Labov para este estudo não é tão proeminente quanto a de 

Penelope Eckert, apesar de ambos relevarem pontos em comum no que concerne a concepção 

de língua e a intrínseca ligação dela com fatores externos. A relevância da autora está na 

complementaridade e na concretude dos fatos esboçados a partir de sua permeabilidade pelas 

constatações sociais e pelos dados linguísticos coletados ao aproximar-se, a todo tempo, das 

observações sociais que envolvem o seu objeto de estudo linguístico, dando-lhes grande 

relevância. Além disso, as ponderações feitas sobre os ―endereços sociais‖ dos adolescentes 

em suas respectivas comunidades de fala cabem perfeitamente na análise do posicionamento 

social do rapper MV Bill, o qual se realoca da posição de negro e morador de favela, para a de 

entrevistador com traços de intimidade com seus entrevistados e, posteriormente, para a de 

documentarista, escritor, músico e formador de opinião. Tudo isso, obviamente, tem 

consequências não apenas para ele, como também para os indivíduos das comunidades 

retratadas. Desvendar estas consequências é o próximo passo desta dissertação. 

 Pode-se concluir que, apesar dos interstícios existentes entre as concepções dos 

estudiosos quanto ao impacto estilístico no discurso e como ele se dá originalmente na prática 

diária, existe uma denominação diferenciada entre ambos os autores que, entretanto, faz 

referência a uma única definição, a qual tem extrema relevância para esta dissertação. 

Possivelmente, uma das principais concepções a ser empregada na análise dos corpora quanto 

a MV Bill é a do rapper visto como indivíduo social. Independente da denominação, o 

posicionamento social do falante – seja ele descrito como o endereço social do indivíduo 

(Eckert) ou a estratificação social e estilística do falante (Labov) – para os dois autores está 

explícito que o uso estilístico é regido por forças sociais, sejam elas internas ou externas à 

comunidade a qual se insere o falante, e confere ao usuário da língua uma identidade que 
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corresponde a sua alocação no mundo, revelando suas participações em comunidades de 

pratica e fala. 

 Apesar do ponto acima ser o elo mais forte entre Labov e Eckert, a escolha pelas 

teorias por eles trabalhadas se justifica por meio de outros vínculos também. A concepção de 

persona de Eckert, por exemplo, se encontra também com o entendimento de uso linguístico 

monitorado laboviano, ambos pontos de vista representando o ―cartão de visita‖ do falante. 

Outro ponto de encontro entre os autores é a relação dos fenômenos da hipercorreção e 

da formação de estereótipos (prestigiosos ou estigmatizados), abordados por Labov dentro da 

questão do monitoramento de fala (4.1), como as ―pistas‖ deixadas nos textos que remetem a 

uma significação social (Eckert, seção 4.2). 

 Uma última relação intrínseca entre Labov e Eckert pode ser vista na abordagem sobre 

estilos contextuais pelo primeiro, e sobre o endereçamento social e as redes de contato pela 

segunda, em que ambos declaram haver uma maleabilidade concreta dos indivíduos por entre 

diferentes comunidades de fala e de prática, por meio da adequação do estilo linguístico às 

variedades disponíveis. O conhecimento para tal realização, segundo os autores, se dá por 

meio da vivência e da disponibilidade de contato com a diversidade mundana. 

 Devido a esses pontos comuns, os dois autores dão grande respaldo teórico à presente 

pesquisa. Será por meio das teorias por eles defendidas, concordantes com o pensamento 

desenvolvido até aqui, que se dará a análise dos textos de MV Bill. Também por essas teorias 

serão estudadas as consequências e os impactos, sociais e linguísticos, sobre os indivíduos 

retratados nas obras e no documentário. 



5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

 Este capítulo delineia a forma como todo o referencial teórico acima – composto pelos 

capítulos 3 e 4 – será aplicado à análise qualitativa dos corpora nos capítulos a seguir. Dentre 

os próximos itens estão a apresentação da constituição dos corpora, ou seja, o que foi extraído 

e utilizado das obras selecionadas, além de ressalvas e ponderações sobre a natureza do 

material estudado. 

 

5.1 Constituição dos corpora para análise 

 

Para a análise aqui empreendida, foram selecionados diálogos envolvendo apenas o 

autor/documentarista MV Bill, pelo fato de ser um cantor de rap, pessoa pública, amplamente 

conhecida nos locais por onde permeou para realizar a pesquisa. Em suas obras, fica aparente 

o fato de ser um ícone no meio musical e na criação e participação de movimentos sociais, o 

que lhe permitiu muito mais acesso a locais e pessoas do que se estivesse em outra posição 

sociocultural. Essa é a justificativa para a escolha de se analisar apenas das falas de MV Bill. 

Além disso, foram eleitos somente diálogos do período em que o rapper desenvolveu a 

pesquisa, evitando, portanto, falas reproduzidas de sua adolescência e infância. 

Compõem, portanto, os corpora todos os diálogos de MV Bill – provenientes das três 

obras – durante o período em que ele imergiu em favelas para gravar entrevistas, além de 

uma entrevista com o autor/documentarista, inserida nos extras do documentário, como fonte 

original de texto oral. A transcrição deste material – feita a partir de correspondências 

sonoras prescritas pelo IPA (2001) –, com atenção a alguns traços linguísticos que refletem 

usos da língua estratificados socialmente, permite que seja averiguada a fidelidade do autor 

na transcrição de suas falas presentes nos livros.  

A entrevista mencionada é um texto produzido não para seus entrevistados envolvidos 

com o tráfico de drogas, mas para o público espectador – teoricamente composto por 

indivíduos distantes da realidade das favelas e do tráfico de drogas, já que um dos objetivos 

de Bill com esta produção é a redução de preconceito e estigma contra os falcões. Por isso, 

esse material será utilizado como contraponto aos textos transcritos nas obras, produzidos nos 

diálogos com membros das favelas e do tráfico. 
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5.1.1 Transcrição ortográfica adaptada 

 

 O texto oral de MV Bill, proveniente do vídeo documentário, insere-se nos corpora 

como uma transcrição ortográfica adaptada, na qual foram destacados apenas alguns traços 

linguísticos marcados socialmente, reconhecidamente relevantes na fala da sociedade 

carioca/brasileira – local onde o rapper cresceu e vive até hoje. Dentre os traços 

selecionados, estão: realizações das consoantes /S/ e /R/ em final de sílaba; grupos 

consonantais – especialmente em pra (p[ø]a) e próprio (próp[ø]io) – a assimilação de -ndo 

(gerúndio) em -n[ø]o; ausência de marcas explícitas de concordância e de conjugação verbal; 

colocação pronominal; elisões que ocorrem na oralidade; mas que não são aplicáveis à forma 

escrita (como cá , que significa com a); e gírias. 

Traços linguísticos, de caráter contínuo, tais como monotongação e ditongação, bem 

como outros fenômenos de natureza semelhante, foram desconsiderados nesta análise, pois 

podem ser considerados como traços comuns do vernáculo português brasileiro (BAGNO, 

2007, p. 143-156). Além destes, também foram desconsideradas as contrações do verbo estar, 

desde que respeitando a concordância verbal da sentença (estou contrai-se em tô, está contrai-

se em tá, estamos contrai-se em tamos, estão contrai-se em tão).  

Para as palavras com s em final de sílaba, foram utilizadas as seguintes 

representações, conforme o IPA (Alfabeto Fonético Internacional): 

 [ʃ] para fricativas alveopalatais desvozeadas: som chiado, semelhante ao da pronúncia 

de x ou ch; 

 [ʒ] para fricativas alveopalatais vozeadas: som vibrante, semelhante ao da pronúncia 

de g ou j; 

 [s] para fricativas alveolares desvozeadas: som sibilante; 

 [z] para fricativas alveolares vozeadas: som vibrante, semelhante ao da pronúncia de 

z; 

 [ɦ] para fricativas glotais vozeadas: som semelhante ao [R], vibrante uvular bastante 

presente na pronúncia carioca, aqui representada por MV Bill, com destaque para sua 

incidência em ―mesmo‖; 

 [ø] para sons ausentes. 

Para palavras com r em final de sílaba, foram utilizadas as seguintes representações: 

 [R] para vibrantes uvulares; 

 [ɾ] para vibrantes alveolares; 

 [ø] para sons ausentes. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_sonora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_glotal_sonora
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5.1.2 Discutindo o ―carioquês‖ 

 

 Os estudos existentes sobre o falar carioca concentram-se, em sua maioria, em 

aspectos sócio-históricos da capital fluminense, já que foi sede da capital federal em um 

momento marcante para a história brasileira: a chegada da corte portuguesa ao país, em 1808. 

Este fato promoveu diversas implicações sociais neste cenário e, consequentemente, 

linguísticas, uma vez que ambas ocorrem e desenvolvem-se paralelamente. 

 Destas pesquisas, faz-se relevante para este trabalho a peculiar divisão sócio-

demográfica do Rio de Janeiro: cidade à beira mar, cercada por montanhas – uma barreira 

física reforçada socialmente pelo o denso povoamento da capital.  

 

Conforme relatório divulgado pelo PNUD (Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento), entre as montanhas e o mar, abençoada pelo Cristo, a cidade 

apresenta um dos maiores índices de desenvolvimento humano do mundo, 

comparáveis aos da Suíça e da Itália e, contrariamente, no lado da extensa baixada, 

longe do mar, algumas regiões chegam a apresentar um desenvolvimento igual ou 

pior que o de países como Argélia e Moçambique. (CALLOU; AVELAR, 2002, p. 

95). 

 

 Os fatores ―adiante‖ e ―atrás‖ das montanhas repercutem fortemente nas características 

sociais dos cariocas, bem como em seus falares. Entre o mar e a montanha está a zona Sul. 

Atrás das elevações, as demais zonas, locais onde seus residentes são chamados de 

suburbanos. O prefixo ―sub‖, que indica inferioridade, promove a carga estigmatizada à 

denominação. 

 Esta divisão geográfica da riqueza e da pobreza no Rio de Janeiro já foi abordada por 

diversos autores (CALLOU; AVELAR, 2002; SANTOS, 2002; TEYSSIER, 1997) e, segundo 

eles, ocorre desde os tempos de colônia: a corte portuguesa e os trabalhadores administrativos 

vinculados a ela viviam abastadamente próximos à orla, enquanto os demais – membros das 

classes mais populares da zona urbana, trabalhadores rurais, descendentes de índios e 

imigrantes africanos – permaneciam à sombra da divisão natural existente na região. 

À época, não existia a possibilidade de haver mobilidade social, por isso, o português 

era, além de heterogêneo, extremamente polarizado. Hoje, apesar do maior acesso à 

escolarização, vivem-se resquícios desse período, comprovado pela existência de um grande 

número de analfabetos no país, indicador social fortemente estratificador. Segundo dados da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), executada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), em 2009, contabilizaram-se 14,1 milhões de analfabetos na 

população acima de 15 anos de idade, o que corresponde a 9,7% da população nacional. 
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 Outro levantamento, que não possui o mesmo foco (nem o mesmo objetivo), mas que 

também não pode deixar de ser citado aqui, é o estudo sociolinguístico do português 

brasileiro, desenvolvido pelo Programa de Estudos sobre o Uso da Língua (PEUL), que teve 

como um de seus projetos a análise de uma amostra do português falado por cariocas não-

cultos, conhecido como Corpus Censo, que ―é constituído por 48 horas de gravação com 

falantes adultos, divididos por três faixas etárias (15-25 anos, 26-49 anos e mais de 50 anos) e 

uma amostra de crianças na faixa de 7 a 14 anos‖ (SILVA, 1996 apud PAIVA, 2003; PAIVA; 

SCHERRE, 1999, p. 205). A partir dele, segundo Paiva e Scherre (1999, p. 205), 

 

Foi possível constatar que, a depender da conjugação de fatores linguísticos e 

extralinguísticos, os carioca, em dias de sol, curte ir na praia e, depois, adora toma 

umas cervejinha, assistino o jogo de futebol. A frase anterior ilustra algumas 

variações já estudadas a partir do Corpus Censo, mas, certamente, não as esgota. 

(Grifos das autoras) 

 

Assim, conclui-se que além do aspecto geográfico, o nível de escolaridade, a forma 

como se dá o processo de escolarização e os contextos em que ocorrem a aquisição e o 

emprego da linguagem são fatores relevantes para a compreensão dos traços do ―carioquês‖.  

 Devido à clara divisão social da cidade – o que remete aos fatores acima mencionados 

– sabe-se que não há um único ―carioquês‖, mas um estereótipo dele, constituído por um falar 

malandro, repleto de gírias e, por vezes – quando em situações preconceituosas e 

estigmatizadas –, composto por expressões ligadas ao cotidiano das favelas e do tráfico de 

drogas. Esta relação constantemente estabelecida entre o ―carioquês‖ e uma linguagem 

marginal (PRETI, 1983) deve-se ao grande número de favelas existentes na cidade, assim 

como também pela frequente exposição midiática de incursões policiais nestas áreas em 

combate ao tráfico de drogas. 

 Mas, para além do estereótipo impulsionado por uma separação geográfica, há traços 

fortemente marcados do falar carioca, os quais podem ser classificados de maneira 

hierárquica, socialmente variável. 

 

[...] as divisões dialetais no Brasil são menos geográficas que sócio-culturais. As 

diferenças nas maneiras de falar são maiores, num determinado lugar, entre um 

homem culto e o vizinho analfabeto, que entre dois brasileiros do mesmo nível 

cultural originários de duas regiões distantes uma da outra. (TEYSSIER, 1997 apud 

CALLOU; AVELAR, 2002, p. 96) 

 

 Dentre os traços socioculturais marcados no ―carioquês‖, foram selecionadas as 

realizações das consoantes /S/ e /R/, em que /R/: [h] ~ [ɾ] > [ø] e /S/: [ʃ] ~ [ʒ] > [h] > [ø], 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_sonora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_glotal_sonora
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sendo que [s] e [z] não se classificam como pronúncias marcadamente cariocas ou 

relevantemente incidentes neste falar. 

Em uma pesquisa da vertente variacionista da Sociolinguística, realizada em Maringá, 

no estado do Paraná, Botassini (2009) avaliou as avaliações positivas e negativas em relação 

aos empregos dos róticos na localidade. Alguns cariocas, que compunham o grupo de falantes 

estudados, revelaram uma característica peculiar: 

  
Como vimos, apesar de estarem morando em Maringá há mais de dez anos, os 

informantes cariocas não utilizam, em momento algum, a variante retroflexa. No 

momento da entrevista, pudemos perceber, além do uso do rótico velar, outras 

marcas muito acentuadas do dialeto carioca, de maneira que não é difícil perceber a 

região de onde vieram. Aliás, o informante 8 comentou (com um certo orgulho) que 

as pessoas sempre perguntavam se ele é carioca, revelou, ainda, que não sabe por 

qual razão, depois de tantos anos morando no Paraná, ainda fala (nos dizeres dele) o 

―carioquês‖.  

Essa atitude positiva em relação à língua nativa, o orgulho de pertencer àquele 

grupo, representa o sentimento de identidade linguística, que leva o falante a manter 

lealdade à sua língua nativa. No caso dos cariocas, o prestígio que pode representar 

ser reconhecido como pertencendo àquele grupo se deve, sobretudo, ao status e ao 

prestígio que a cidade do Rio de Janeiro possui. (BOTASSINI, 2009, p. 94) 

 

 Assim como a autora o fez em Maringá, a presente dissertação aborda os róticos e suas 

implicações sociais, assim como também o emprego do /S/, outra consoante que apresenta não 

somente indicadores de estratificação social no Rio de Janeiro, mas o próprio regionalismo. 

No caso do rapper, que é o falante aqui analisado, além das variantes relacionadas acima (em 

relação às peculiaridades do Rio de Janeiro), há ainda de se considerar o fator ―estilo‖ na 

transcrição. Obviamente, em qualquer falar, a depender da emotividade vinculada ao assunto 

e o grau de monitoramento sobre a produção do texto oral, se obterão níveis maiores ou 

menores de /S/ e /R/ estigmatizados ou prestigiosos, considerando-se as regras da sociedade 

carioca. 

Tanto o falante carioca da zona Sul da capital fluminense (considerado prestigiado), 

quanto o falante carioca da periferia (tido como ―suburbano‖) falam ―carioquês‖, mas os 

traços linguísticos que os diferenciam vêm carregados de significados sociais há séculos. 

 

Se vieram para cá analfabetos e letrados, pressupõem-se que já se delineava um 

quadro sociolinguístico em que duas gramáticas, se assim podemos dizer, entravam 

em competição (Mattos e Silva, 1998, apud Castilho, 2001): a do português europeu 

considerado culto, veiculado por padres e trabalhadores da administração, e a do 

português europeu falado, difundido pelas massas de analfabetos. Acrescentando-se 

o fato de que na colônia já se encontrava um montante expressivo de indivíduos 

não-brancos e, igualmente, desconhecedores da escrita da língua portuguesa, tem-se 

uma situação perfeita para o início da polarização sociolinguística do português 

brasileiro. (SANTOS, 2002, p. 02) 
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No entanto, ―[...] a imigração portuguesa não pode ser a única responsável pelo falar carioca‖ 

(CALLOU; AVELAR, 2002 apud SANTOS, 2002, p. 03). 

 Assim, o ―carioquês‖ caracteriza-se como uma variedade diatópica (ou geográfica) do 

português brasileiro, com peculiaridades urbanas, abrangendo falas estigmatizadas e 

prestigiadas de diversas comunidades – sejam elas de fala ou de prática –, unidas por alguns 

traços que demonstrem a procedência regional dos indivíduos que dispõem e se inserem 

nessas características. 

 O ―carioquês‖ está inserido nas normas da língua portuguesa, e disseminado da 

variação popular (também chamada de vulgar) a padrão. O ―favelês‖, por sua vez, sendo uma 

derivação da norma popular, pode ou não vincular-se ao ―carioquês‖. Os usos linguísticos das 

favelas não necessariamente estão atrelados aos usos da cidade do Rio de Janeiro, já que, 

como se observa nos corpora, o ―favelês‖ está presente em diversas outras favelas do país, o 

que não ocorre com o ―carioquês‖, pois ele não ultrapassa barreiras geográficas, a não ser que 

forçosamente, como no caso dos cariocas residentes de Maringá, relatado acima. No 

documentário Falcão- meninos do tráfico (2006) não há tentativas, por parte dos 

entrevistados, de simulação dos traços regionais cariocas. 

Diferentemente de outros estados brasileiros, as favelas do Rio de Janeiro são 

conhecidas mundialmente, a distribuição geográfica da riqueza e da pobreza na cidade foram 

estudadas por muitos, assim como também se pesquisou bastante sobre o reflexo dessa 

polarização na língua. Entretanto, não  se pode permitir haver uma confusão entre o ―favelês‖ 

e o ―carioquês‖, pois este último poderá ser empregado no ―morro‖ (favela) ou no ―asfalto‖ 

(áreas centrais e/ou prestigiadas da cidade, onde não há favelas) com juízos de valor 

semelhantes. O mesmo não acontece com os usos da comunidade linguística favela. 

 

5.1.3 Discutindo o ―favelês‖ 

 

Pouco se encontra sobre o estudo da linguagem empregada em favelas no Brasil, ou, 

mais especificamente, sobre o vocabulário e a maneira como é empregada e articulada a 

língua pelos indivíduos que residem neste tipo de formação irregular, que hoje invade não 

apenas a periferia dos centros urbanos, mas começa a atingir também seus núcleos mais 

antigos. 

 Apenas duas fontes seguras – porém nem sempre exatas do ponto de vista dos estudos 

linguísticos – foram identificadas com a intenção de ratificar a existência de uma linguagem 

especial nas favelas, e na tentativa de explicar o que o termo ―favelês‖ realmente quer dizer, 
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em quais abordagens ele pode e deve ser utilizado, de maneira que não soe preconceituosa ou 

pejorativa. Mais comumente, as discussões quanto aos empregos peculiares da língua nas 

favelas brasileiras se dá de maneira informal na internet e, majoritariamente, aborda o fator 

lexical. 

 No entanto, a edição de setembro de 2002 da revista Trip teve como um de seus 

entrevistados um indivíduo que se coloca como um link entre a sociedade em geral e a favela, 

com a intenção de fazer os membros das comunidades dos morros entenderem fatos que estão 

muito distantes de suas realidades – no ―asfalto‖ –, que por outros meios de comunicação 

poderiam ser incompreensíveis. O entrevistado da reportagem é Misael Avelino dos Santos, 

fundador e diretor de programação da Rádio Favela FM, sediada em Belo Horizonte (MG), o 

qual afirma que, ao contrário do que se pensa, não apenas os moradores de favela ouvem a 

rádio. Seu público, hoje, estende-se também para o que ele determina como a classe média 

brasileira. Mas, para que essa expansão de público se tornasse viável, Santos precisou intervir 

linguisticamente, a fim de tornar sua programação inteligível a todos: 

  

Pô, os cara falando tudo atravessado, tudo esquisito, eles achavam graça. Nós 

criamos a palavra ―favelês‖. Tem o português, que é o que falam aqui embaixo. Lá 

em cima, o que se chama de gíria é ―favelês‖. É o dialeto nosso. Todo mundo 

entende. Depois que os playboy passaram a nos ouvir, tivemos que traduzir várias 

coisas. Aí a rádio virou moda, a música de preto também. (PAIVA, 2002, p. 16. 

Grifos do autor) 
 

Primeiramente, dessa citação, é preciso destacar que o termo ―favelês‖, aqui, foi 

empregado por um mineiro, em referência ao falar de moradores das favelas de Belo 

Horizonte. O que comprova, portanto, o que foi dito anteriormente a respeito da distinção em 

relação ao ―carioquês‖: o ―favelês‖ não abrange marcas de regionalismo. Em segundo lugar, o 

desconhecimento de Santos sobre os estudos linguísticos, revelado no trecho acima, faz com 

que ele se confunda em suas determinações. Ao mesmo tempo em que classifica o ―favelês‖ 

como gíria, também o qualifica como dialeto, quando, na realidade, esse último abrange uma 

vastidão de itens e usos da língua que vão muito além do léxico. Segundo Leite,  

 

há variáveis próprias do falante, que são sua origem geográfica e sua classe social, o 

que conforma o que se pode entender por dialeto. Outros dados, no entanto, são 

típicos dos diversos contextos de comunicação em que se integra o usuário ao longo 

de seu dia. Esses são, então, chamados registros ou níveis de fala, e se configuram 

pelo maior ou menor grau de formalidade ou informalidade nos contratos sociais. 

(2005, p. 185. Grifos da autora) 

 

Sub-normas compreendem características sociais e identidade de grupo, e o mesmo 

ocorre com os dialetos. A diferença, no entanto, está no fato de o dialeto ter características 
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geográficas – o que não pode ser atribuído ao ―favelês‖ – e não prescrever efeitos ou 

influências das variações estilísticas, ou seja, variações entre os diversos níveis de fala, como 

menciona Leite. 

Apesar da superficialidade e dos equívocos do radialista, sua intenção é, 

simplesmente, demonstrar a um público leigo que há diferenças explícitas entre o emprego da 

língua portuguesa dentro e fora da favela, sem preocupar-se com exatidão terminológica, já 

que ele não é propriamente um estudioso da língua. 

Ainda na mesma reportagem, mais um episódio da carreira de Santos como radialista 

aponta para as diferenças entre o ―favelês‖ e o falar do ―asfalto‖. Ao entrevistar o político 

Ciro Gomes (PSB) nos estúdios da própria rádio – segundo ele, alocada dentro de um dos 

complexos de favela da capital mineira –, sua maior dificuldade na ocasião foi compreender o 

que Ciro Gomes falava e traduzir todo o conteúdo para o ―favelês‖, para que seus ouvintes 

pudessem assimilar as propostas e respostas do político. 

Os trabalhos de ―tradução‖ que Santos diz fazer do ―favelês‖ para a norma standard do 

português brasileiro e vice versa devem realmente ocorrer na programação da Rádio Favela 

FM. É preciso ressaltar que os usuários da norma standard, provavelmente, consigam 

compreender mais o ―favelês‖ do que o contrário, pois, os falantes que dispõem de 

conhecimento mais amplo das variedades da língua, também possuem maior capacidade de 

compreensão das novas variedades dialetais, estilísticas ou normativas. 

Além da entrevista da revista Trip, um artigo científico, publicado por Silva e 

Guimarães no I Seminário Latino-Americano do Programa Les Mots de la Ville (1999), 

também apresenta uma entrevista com Misael Avelino dos Santos. Os autores, assim como se 

avaliou aqui e diferentemente de Santos, classificaram o ―favelês‖ como mais do que 

vocabulário, mas também como uma forma normatizada de usar o português: ―essa linguagem 

é chamada pelos responsáveis pela rádio de ―favelês‖, ou seja, a fala do morro com suas gírias 

e símbolos, uma linguagem particular com um código próprio‖ (SILVA; GUIMARÃES, 

1999, p. 08. Grifos dos autores).  

O fundador da Rádio Favela FM tenta explicar melhor – ainda sem muita propriedade 

argumentativa ou qualquer qualidade de estudo –, em uma das entrevistas incorporadas ao 

artigo, que o ―favelês‖ ―é favelado falando pra favelado, não é aquela coisa autoritária: ‗é o 

fulano que vai falar‘, não é os caras do asfalto‖ (GRAFFITI, 1997 apud SILVA; 

GUIMARÃES, 1999, p. 08. Grifos dos autores).  

 Levando-se em conta estes dois textos mencionados – a reportagem da revista Trip e o 

artigo científico –, observa-se que a concepção de ―favelês‖ exposta por MV Bill concorda 
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com o ponto de vista de Santos. É importante ressaltar que tanto o rapper quanto o radialista, 

nos depoimentos sobre a favela utilizados nesta dissertação, demonstram a capacidade que 

ambos têm de permear por diferentes ―endereços sociais‖ (ECKERT, 2004). Ao mesmo 

tempo em que os dois indivíduos vivem em favelas e, por isso, têm todo o conhecimento do 

―favelês‖, são profissionais da comunicação e trabalham com/para pessoas que dela fazem 

parte, assumindo uma autoridade que quase a totalidade dos membros da favela não detém. 

 Considerando todo este contexto, a discussão dos capítulos 3 e 6 sobre normas 

linguísticas cabe perfeitamente neste momento: quando se trata de ―favelês‖, como se pode 

julgar que o uso da língua portuguesa está em desacordo com a norma? De qual norma se 

trata? Autores como Bagno (2002) e Faraco (2008) defendem a existência de normas para 

todos os tipos de comunidades. Estar de acordo com elas, por sua vez, aponta para a aceitação 

pelo grupo e, possivelmente, o pertencimento a ele, o que é, em geral, a intenção de todo 

falante que tenta se adequar às situações linguisticamente adversas às quais se expõe. 

 A expressão ―favelês‖, devido ao seu vínculo social com o estereótipo de indivíduos 

cultural e economicamente desfavorecidos, porta uma carga estigmatizada. Porém, 

diferentemente do que se ponderaria em casos como este, assim como mencionou Santos 

(apud PAIVA, 2002), este uso linguístico vem se expandindo no Brasil por meio de diversas 

formas de comunicação, como a música, por exemplo: canções dos gêneros rap e hip hop 

produzidas por compositores que vivenciam a realidade das favelas, como MV Bill. Faraco 

(2008) também reconhece este crescimento (apesar de não se utilizar da expressão ―favelês‖) 

ao expor sua impressão sobre um dos possíveis caminhos da normatização:  

 
Apesar desse poder centrípeto que a linguagem urbana comum exerce sobre as 

variedades do português popular
20

, não podemos deixar de notar que talvez esteja se 

consolidando, entre as gerações mais novas da população urbana da chamada 

periferia das grandes cidades, uma certa resistência a esse poder centrípeto. O rap 

(que tem ocupado espaço nos meios de comunicação social) e as manifestações 

literárias como a de Ferréz, entre outros, podem estar sinalizando uma crescente 

direção anti-homogeneizante. (FARACO, 2008, p. 49. Grifos do autor) 

 

A afirmação de Faraco concorda totalmente com a visão que MV Bill tem sobre a 

favela. Não se deve destruir a produção cultural derivada do sofrimento, da ilegalidade e das 

más condições vividas como conseqüência da melhora da qualidade de vida nas favelas. Uma 

cultura foi criada a partir dessas condições e com ela vieram comportamentos sociais e usos 

linguísticos. A importância do trabalho do rapper está em, além de auxiliar àqueles que 

desejam ter melhores condições de vida, reduzir o estigmatizado status social imposto a estes 

                                                 
20

 Aqui, Faraco utiliza a expressão português popular em oposição a português culto, este último, nesta 

dissertação, denominado como português standard. 
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indivíduos, mesmo sobre aqueles que não se envolvem com o crime. Não sobrepor o 

prestigiado ao estigmatizado, especialmente porque o foco de prestígio muda de tempos em 

tempos. 

Como exemplo do estigma existente sobre os moradores de favela em geral, MV Bill 

relata ocorrências – por ele testemunhadas – após a exibição do filme Cidade de Deus (2002), 

que retratam o complexo residencial de mesmo nome como um dos locais mais perigosos do 

Rio de Janeiro no início dos anos 1980: 

 

E eu moro aqui, eu tava ven[ø]o de pe[R]to os reflexo[ʃ], automático, na hora, [...] 

patrõe[ʒ] di[ʃ]pensando empregada[ʃ] doméstica[ʃ] ao de[ʃ]cobrirem que a 

Cidade de Deu[ʃ] era daquela fo[R]ma que o filme demo[ʃ]trou; joven[ʃ] 

perden[ø]o a[ø] namorada[ʃ] que moram fora do gueto e que acharam que a 

Cidade de Deu[z] era violenta pra continua[ø] namoran[ø]o aquela[ʃ] pessoa[ʃ]. 

(FALCÃO, 2006, informação verbal de MV Bill) 

 

 A crítica do rapper, na ocasião, foi a falta de uma contrapartida que compensasse estes 

danos, o que ele afirma cumprir em seu documentário. Como a produção aparenta ser voltada 

a um público escolarizado e de alto padrão social – pois MV Bill trabalha com a perspectiva 

de escancarar uma nova (e triste) realidade aos espectadores –, pressupõe-se que eles 

compreenderão que a variação de endereços sociais do rapper – e, consequentemente, o uso 

de diversos recursos linguísticos – não promove o preconceito, seja ele linguístico ou social. 

A simples observação de que jovens trabalhando no tráfico de drogas é uma tendência 

nacional, e que todos eles fazem usos semelhantes da língua, quebra com a chance de vincular 

o ―favelês‖ ao ―carioquês‖. Ambos não podem ser considerados como parte de um contiuum, 

poi são paralelos. 

Bortoni-Ricardo (2004), propõe a existência de um continuum entre as variedades 

rurais e urbanas. Por pertencerem a classificações diferentes, o ―favelês‖ e o ―carioquês‖ não 

podem ser vistos dessa forma, pois o primeiro, diferentemente do segundo, não possui 

características regionais e, portanto, não caberia no continuum proposto pela autora. 

 

5.1.4 Traços estratificados socialmente 

 

 Nos textos orais produzidos por MV Bill foram identificados traços linguísticos 

descontínuos (cf. BORTONI-RICARDO, 2004), comumente apontados como ―erros‖. Dentre 

eles, estão alguns bastante salientes do ponto de vista acústico, e outros que se sobressaem 

somente quando escutados com atenção – por alguém que tenha como foco buscar tais traços 
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– ou lidos na transcrição. A menor saliência de alguns traços se deve ao fato de terem 

tornado-se comuns – traços descontínuos –, e, por isso, muitas vezes passam despercebidos, 

apesar de não fazerem parte da norma standard ou padrão do português brasileiro. 

 No primeiro caso, as realizações mais salientes (não pertencentes à norma standard e 

que exigem menor grau de conhecimento para identificação) são: a redução de gerúndio -ndo 

para -n[ø]o (fazen[ø]o); a expressão de marca de concordância verbal de pessoa (―da[ʃ] 

pessoa[ʃ] que vai‖) e número (―outro[ʃ] já não exi[ʃ]tiam mai[ʃ], outro[s] tavam 

corrido[ø]”); elisões vocálicas: contrações do verbo estar e ―comé” para ―como é‖; 

marcadores discursivos, como ―pá”, para apontar continuação a um assunto sem necessidade 

de completá-lo; queda do ―r‖ em grupos consonantais (próp[ø]io); repetições (―noção do que 

que tava fazen[ø]o”); estrangeirismos (―ape[R]ta[ø] o rec ante[ʃ] de conve[R]sa[ø]‖); e 

gírias (―playboy”). 

 Como exemplos de traços que requerem um pouco mais de conhecimento sobre o 

funcionamento da língua, ou talvez apenas uma audição mais monitorada, estão: a realização 

de concordância verbal de tempo e modo (Ma[ʃ]  se a[ʃ] pessoa[ʃ] vaiassem ou não 

go[ʃ]tassem do clipe a gente ia quebra[ø] a fita e não se fala mai[ø] nisso – empregando 

presente do indicativo ao invés de futuro do pretérito do indicativo na marcação em 

vermelho) – e a colocação pronominal (―contra nossa pessoa”).  

 Tais traços foram selecionados para análise não apenas por comporem um grupo de 

traços linguísticos catalisadores de preconceito contra o falante – e, portanto, marcadores 

linguísticos de estratificação social (cf. LABOV, 1973) –, mas também por serem traços que 

sofreram correções nas transcrições existentes nas obras, com a exceção do uso de 

estrangeirismos e gírias.  

Quanto às gírias, não é possível afirmar com precisão se elas passaram por 

modificações ou não nas transcrições dos autores. No entanto, acredita-se que todos os usos 

gírios estavam presentes nas transcrições das falas de Bill, pois eles carregam significados 

que implicam nas respostas dos entrevistados. 

 

5.1.5 Ressalvas e ponderações 

 

 Neste momento, fazem-se necessários esclarecimentos quanto à metodologia aqui 

empregada. A presente pesquisa sociolinguística não segue a linha mais comum deste campo, 

voltada para o levantamento de dados em campo e a análise quantitativa. Trata-se, pois, de um 
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estudo qualitativo, visando discutir o que é o ―favelês‖ com base nos conceitos de norma 

linguística e suas implicações sociais, a partir dos dados obtidos em gravações e transcrições 

de MV Bill. 

 Nos capítulos a seguir, serão abordados os conceitos de norma, sub-norma e 

linguagens especiais (este último englobando gíria, conjunto lexical, conjugação verbal, traços 

fonéticos, sintáticos, de atitude etc.), levando em conta o conceito de papel social do ―favelês‖ 

e sua validade para chegar a uma conclusão a respeito de qual das categorias acima 

mencionadas ele se enquadra, quem o utiliza, em quais situações e sua classificação em uma 

escala de avaliações sociais. Como distinguido anteriormente, é preciso cuidar para não 

confundir os traços de ―favelês‖ e ―carioquês‖. 

Aqui, não seria eficaz a realização de um levantamento quantitativo e a tabulação de 

dados para posterior realização de uma análise qualitativa das informações, pois não é 

possível saber se há precisão nas transcrições feitas nas obras, ou seja, se os textos foram 

modificados e/ou editados ao serem colocados no papel, já que fazem parte de publicações 

que passaram por diversas revisões editoriais e gramaticais antes de serem impressas e 

comercializadas. Existe ainda mais um fator que não é possível manter sob controle: MV Bill, 

como autor das falas, pode – e deve – ter monitorado sua produção textual, tanto durante as 

entrevistas que realizou quanto no depoimento que concedeu. 

 Além de textos orais e escritos, também faz parte dos corpora um glossário das obras. 

Apesar de mostrar-se um material bastante eficaz para estudos sociolinguísticos – assim como 

usado por Dino Preti em A linguagem proibida (1983) e A gíria e outros temas (1984) –, 

somente uma seleção vocabular não é o suficiente para subsidiar a abordagem sobre o 

―favelês‖. É necessário compreender o contexto social em que as palavras deste glossário 

foram empregadas, dentro de determinadas situações e condições de produção de textos. Por 

isso, ele é utilizado na análise somente como um recurso secundário. 

 

5.1.5.1 Sobre a origem das entrevistas 

 

 Como mencionado anteriormente, o fato de as entrevistas terem sido realizadas por 

outrem e possivelmente editadas faz deste material algo peculiar. Portanto, é necessário 

ponderar sobre sua origem e destacar algumas ressalvas.  

O primeiro item a se observar são os entrevistados de MV Bill: apesar de o rapper 

confirmar a concretude do estereótipo dos falcões, não se sabe ao certo se houve uma pré-

seleção destes entrevistados antes que fossem filmados e utilizados como personagens das 
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obras e do documentário. A dúvida quanto a este ponto surge a partir do momento em que se 

sabe que, atualmente, não se encontram apenas negros nas favelas brasileiras e, menos ainda, 

ao considerarem-se os integrantes do tráfico de drogas. 

 Em segundo lugar, ao se utilizar como base do estudo um material elaborado por outro 

indivíduo, é importante conhecer um pouco de sua biografia, pois suas crenças, descrenças e 

vivências sociais refletem na produção e desenvolvimento do trabalho, por mais isento que o 

autor tente ser. MV Bill, mesmo após a fama, mantém-se residindo em uma favela, possui 

amigos que também vivem nela, já presenciou a morte de pessoas conhecidas e queridas 

envolvidas com o tráfico de drogas e viveu cenas agressivas no cotidiano do tráfico e de 

incursões policiais. Presenciar esta realidade cotidianamente lhe promove a formação de 

concepções que influenciam em seu modo de falar e agir. Ou seja, interferem nos resultados 

dos trabalhos que compõem os corpora desta pesquisa. 

 

5.2 Análise qualitativa 

 

 A análise qualitativa que se apresentará nos capítulos a seguir gira em torno do 

comportamento sociolinguístico de MV Bill. O estudo foca especialmente na linha eckertiana: 

utilizando a concepção de endereço social proposta por Penelope Eckert sobre a notável 

mobilidade linguística do rapper em seus trabalhos, visa-se clarificar o que é o ―favelês‖, 

como se dá seu comportamento, além de identificar quais são suas implicações sociais. 

 Para dar início a esta discussão, trechos dos corpora são analisados com base nas 

concepções de norma relatadas anteriormente. A intenção é compreender em que patamar 

pode-se enquadrar o ―favelês‖: será ele uma norma linguística, uma sub-norma ou, talvez, 

uma linguagem especial? A reflexão sobre estes conceitos, exemplificada com textos 

extraídos das obras de Bill, propiciará a compreensão do que é o ―favelês‖, já que este registro 

não é previsto em qualquer gramática ou obra teórica e, portanto, não possui uma definição, 

apesar de sua reconhecida existência nas sociedades urbanas atuais. 

 Com a classificação do ―favelês‖ definida e devidamente embasada, segue-se a análise 

sociolinguística dos corpora, baseada nos pontos relevantes de William Labov e Penelope 

Eckert dispostos no capítulo 4 desta dissertação. Conceitos como a seleção de gêneros e 

estilos no falar de MV Bill – levando em conta suas respectivas avaliações sociais –, o 

monitoramento presente nos diálogos – que exacerba a diferença social entre seus 

interlocutores –, o estabelecimento de redes de contato e o consequente endereçamento social 

dos indivíduos – identificável nos posicionamentos textuais refletidos em usos da língua –, a 
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credibilidade (ou não) promovida pelos grupos àqueles que desejam interagir e/ou participar 

dos aglomerados de práticas sociais ou linguísticas, somada a toda a relação de prestígio e 

estigma existente na estratificação social relativa ao uso da língua amparam as reflexões sobre 

seus usos e consequentes impactos sociais – concepções refletidas no contexto do ―favelês‖ 

brasileiro. 



6 ENDEREÇOS SOCIAIS E LINGUAGEM 

 

 

 Neste capítulo serão retomados alguns conceitos desenvolvidos por Penelope Eckert, 

relatados no capítulo 4, os quais serão aplicados aos corpora para dar início às discussões 

sobre as manifestações sociais e linguísticas de MV Bill. William Labov também é citado nos 

pontos em que é consonante com a linha eckertiana, assim como outros autores que tenham 

concepções condizentes à linha de análise proposta. 

 

6.1 Os endereços sociais de MV Bill e seus significados sociais 

 

 Para Penelope Eckert (2004), como destacado anteriormente, o estilo utilizado pelo 

falante ao colocar em prática determinada linguagem está sempre atrelado a um significado 

social que reflete em suas atitudes, promovendo links de identificação ou de afastamento em 

relação a um grupo. Para ela, a estilística toma corpo como a performance do falante, e é 

justamente esse desempenho bem ou mal sucedido que dá credibilidade ou não ao usuário da 

língua. Funciona como um jogo: as partes devem se compreender mutuamente, o que não é 

uma tarefa fácil, pois fazer uso da língua e de seus ―acessórios‖ ultrapassa o simples uso de 

um código linguístico. Ainda de acordo com a autora ―o significado das variantes encontra-se 

na relação e nas crenças dos falantes e ouvintes com esses grupos.‖ 
21

 Isso porque ―a fala não 

é uma posse pessoal, mas social; ela pertence não ao indivíduo, mas ao membro da sociedade‖ 

(WHITNEY, 1901 apud LABOV, 1973, p. 302).  

Há informações embutidas nas entrelinhas dos falantes que expõem indicadores 

sociais, econômicos, culturais etc. Portanto, além do uso do código propriamente, esses 

fatores complementam a informação e cerceiam ou dão autoridade ao ―dono da palavra‖. 

Eckert chama essa imagem exterior de ―persona‖ e ela será a responsável pela formação de 

redes de contatos dos falantes, pois a participação nessas redes implica em reconhecimento e 

aceitação pelos outros membros, por isso a mobilidade de endereços sociais, como faz MV 

Bill que, apesar de se posicionar de maneira privilegiada, também usufrui de sua ampla rede 

de contatos para permear por outras comunidades. Exemplos estão nas entrevistas que o 

rapper realizou com integrantes do processo de comercialização de drogas e estão registradas 

em Athayde e MV Bill (2006, p. 153-162 e p. 179-185). Nesses diálogos, MV Bill faz 

questionamentos que invadem a intimidade do jovem. É a credibilidade do rapper dentro da 

                                                 
21

 Texto original: ―the meaning of variables lies in speakers‘ and hearers‘ relation to, and beliefs about, those 

groups.‖ 
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comunidade do tráfico de drogas que o permite obter as informações expostas nas obras, 

como nenhuma outra pessoa conseguiu fazê-lo até hoje. Por ter nascido e vivido em uma 

favela, consegue manter um elo social com seus entrevistados, apesar de expor 

distanciamento ao falar com leitores e espectadores. No início da mesma obra, porém, ao 

destacar uma conversa informal com Celso Athayde, fora das favelas e distante dos 

traficantes, MV Bill mostra-se inserido em outro endereço social, o qual transparece ser o que 

lhe deixa mais a vontade: 

 

Três da manhã, o Celso ligou. 

 – Negão, tava dormindo? 

 – Claro que não. 

 – Nem eu, tá foda pra dormir! 

 – É, deve ter muitas pessoas acordadas no mundo a essa hora. Nós somos 

privilegiados. Temos nosso trabalho, temos uma certa fama, temos algum 

reconhecimento e, mesmo assim, perdemos o sono... Sobe aí negrão! Vamos trocar 

idéia... Só uma coisa é certa nesse mundão de Deus. 

 – O quê? 

 – O bagulho é doido! (ATHAYDE; MVBILL, 2006, p. 44-45) 

 

Ambos se posicionam de maneira privilegiada em relação aos seus entrevistados 

levando em consideração uma escala de estratificação social. O sucesso na realização da 

pesquisa e elaboração das obras e do documentário se deve à capacidade que ambos possuem 

de disfarçar suas realidades em suas personas, elaboradas a partir do conhecimento adquirido 

ao longo dos anos pela convivência com pessoas como as que foram entrevistadas. 

O ponto mais interessante diante dessa ambiguidade de personas é outra ambiguidade 

existente paralelamente: o fato de ambos os documentaristas/escritores mostrarem-se em um 

posicionamento socioeconômico privilegiado, ao mesmo tempo em que expõem entre si 

atitudes linguísticas estigmatizadas, como se observa acima em ―o bagulho é doido‖. Isso 

demonstra justamente a proximidade de MV Bill do ―favelês‖ – por mais estigmatizado que 

possa ser, ao levar em consideração a sociedade brasileira em geral – apesar de, em alguns 

momentos, tentar desvencilhar-se dele para conversar com seu público leitor/espectador. 

 Em alguns momentos, o rapper deixa claro o contraponto social à proximidade da 

favela e do tráfico: 

 

Fomo[s] a Brasília. Inicialmente, eu voltei de Brasília um pouco de[ʃ]crente po[ɾ] 

não te[ø] ouvido coisa[ʃ] sati[ʃ]fatória[ʃ]. Lula, o presidente, disse que iria pedi[ø] 

a reunião de onze mini[ʃ]tro[ʃ] pra di[ʃ]cuti[ø] a que[ʃ]tão. Eu, simple[ʒ]mente, 

vim de Brasília achan[ø]o que essa di[ʃ]cussão não iria acontece[ø] e de que isso 

não ia se[ø] prioridade. E me su[R]preendi que, na semana passada, a gente foi 

chamado a Brasília, Celso e eu, pra no[ʒ] reuni[R]mo[ʃ] com onze mini[ʃ]tro[ʃ], 

tavam lá onze mini[ʃ]tério[ʃ] representado[ʃ] pelo[ʃ] próprio[ʃ] mini[ʃ]tro[ʃ] 

em que a gente exibiu pa[R]te do documentário e começamo[ø] uma di[ʃ]cussão, 
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falando exatamente do[ʃ] motivo[ʃ] que no[ʃ] fizeram, no[ʃ] levaram a faze[ø] 

esse documentário, a impo[R]tância que é da di[ʃ]cussão do assunto, como o 

Brasil, hoje, tá vendo e di[ʃ]cutindo a favela. (FALCÃO, 2006, informação oral) 

 

No trecho acima, ele demonstra seu status social como indivíduo influente no meio 

sociocultural. Apesar de alguns poucos deslizes e algumas formações próprias da oralidade 

que não são aceitas na escrita, observa-se que nesse trecho ocorre a realização quase total de 

/S/ e /R/ em posição final, o que indica o monitoramento de MV Bill ao tratar de um assunto 

vinculado a escalas privilegiadas. 

Embora ele mostre-se bem aceito em diversos endereços sociais, adequando-se à 

maneira como deve se portar linguisticamente, não necessariamente o rapper tem o mesmo 

nível de credibilidade em todos os âmbitos. Eckert (2004, p. 38) afirma que  

 

É possível para uma pessoa estranha ao grupo entrar em uma comunidade de prática 

e imediatamente assumir um direito significativo de construtor de significados; e é 

possível que uma pessoa estranha ao grupo entre em uma comunidade de prática 

com muito poucos direitos. Isto vai depender da avaliação da comunidade sobre a 

participação do indivíduo em outras comunidades de prática.
22

 

 

 MV Bill aparenta ter credibilidade bastante concreta em pelo menos dois âmbitos: 

entre os membros de comunidades de favelas e do tráfico de drogas, que se tornaram seus fãs 

por uma questão identitária com as letras das músicas que compõe e interpreta, assim como 

também no meio artístico, como se observa nos dois trechos a seguir: 

 
Em algun[ʃ] lugare[ʃ] que a gente tocava no Rio de Janeiro, a[ʃ] pessoa[ʃ] na 

platéia cantava mai[s] alto do que eu que tava com o microfone na mão. Aí, a gente 

começou a pe[R]cebe[ø] que aquela música ao mesmo tempo que ela era nossa 

realidade, minha, parecida com a do Celso, ela também representava a realidade de 

um montão de gente que tava cantan[ø]o ali, que a maioria do[ʃ] show[s] era em 

favela[ʃ]. (FALCÃO, 2006, informação oral) 

 

Chamamos alguns pa[ø]ceiro[ʃ] que veio: Cidade Negra; Dudu Nobre, grande 

pa[R]ceiro; Caetano Veloso, que trouxe o Djavan. (FALCÃO, 2006, informação 

oral) 

 

 Na primeira citação, o rapper relata seu amplo reconhecimento profissional nas favelas 

brasileiras, assim como também se compara aos fãs que acompanham seus shows, 

demonstrando semelhança entre suas realidades e vivências. Já na citação seguinte, faz outra 

aproximação: chama de parceiros cantores renomados da cena nacional. Ao usar o termo 

                                                 
22

 Texto original: ―It is possible for an outsider to enter a community of practice and immediately assume 

significant meaning-making rights; and it is possible for an outsider to enter a community of practice with very 

low rights. This will depend on the community assessment of the individual‘s participation in other communities 

of practice.‖ 
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―parceiros‖, revela sua proximidade a esses indivíduos em suas realidades socioculturais, um 

endereço social quase que oposto ao descrito no trecho anterior.  

Mesmo se postando, por vezes, fora do tráfico, MV Bill coloca-se como membro da 

favela, por isso, julga adequada a sua exposição. Para ele, um documentário produzido por 

alguém de dentro da favela sobre a vida dos falcões tem maior legitimidade. No entanto, da 

mesma forma que se aproxima da realidade de seus entrevistados – tanto para fazer com que 

falem, quanto para externar sua credibilidade perante o assunto –, também se distancia deles, 

descartando a possibilidade de ser confundido com um traficante ou mesmo um cidadão 

qualquer fazendo apologia ao tráfico. Apesar de estar em uma posição privilegiada, como 

descreve Bakhtin (1979, p. 46), não é possível que ele reproduza exatamente de forma estética 

(seja física, social ou linguisticamente) o papel dos falcões. Bakhtin (1979, p. 57) também 

afirma que 

 

Uma importante particularidade da visão exterior, plástico-pictural, refere-se à 

percepção das fronteiras exteriores que configuram o homem. Essa percepção é 

indissociável do aspecto físico: registra uma relação com o homem exterior e com o 

mundo exterior que engloba e circunscreve o homem no mundo. 

 

Talvez esse seja um dos motivos os quais viabilizaram a permeabilidade de MV Bill 

entre os membros do tráfico de drogas: além de ser admirado por muitos, seja por seu trabalho 

artístico seja pelas atividades comunitárias que desenvolve com a CUFA, o rapper apresenta 

características físicas muito semelhantes a dos traficantes, além de levar consigo uma história 

de vida dentro de uma favela. 

Apenas colocar-se no lugar desses jovens não é o suficiente para ter legitimidade, pois 

se sabe que MV Bill é reconhecido nacionalmente como músico e não como traficante, além 

de realizar trabalhos sociais em diversas favelas do país para auxiliar crianças e jovens a 

deixarem esta prática ilícita. Ter a legitimidade do posicionamento social do falcão seria, 

minimamente, contraditório para MV Bill.  

 
Vinculados como são às comunidades de prática, podem simultaneamente servir 

como símbolos da aliança com a comunidade e como base para a futura construção 

de um sentido comum e atividade. Essas reificações são construídas no curso de uma 

atividade dentro de uma comunidade para servir aos propósitos dessa comunidade.
23

 

(ECKERT, 2004, p. 42) 

 

                                                 
23

 Texto original: ―Tied as they are to community practice, they can serve simultaneously as symbols of 

community membership and as a basis for the further building of joint meaning and activity. These reifications 

are constructed in the course of activity within a community, to serve the purposes of that community – to allow 

members to do the work of the community.‖ 
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O rapper pertence – assim como qualquer outro indivíduo – a diversas comunidades de 

prática como uma figura bastante marcada e pleno reconhecimento como membro, dentro da 

maioria das comunidades que relata em suas obras. Falta-lhe, porém – como ele próprio 

assume –, o reconhecimento de seu pertencimento como escritor e documentarista: 

 

Ma[z], assim, a curiosidade me vem à cabeça pelo tempo que demorou pra que a 

gente pudesse se[ø] vi[ʃ]to dessa fo[R]ma também, se[ø] vi[ʃ]to como e[ʃ]crito[ø], 

como documentari[ʃ]ta, po[R]que eu fico pensan[ø]o na diferença: qual o critério 

usado pra determina[ø] o que é banditi[ʃ]mo no nosso livro Cabeça de Po[R]co, 

por exemplo, e o que é literatura no livro do Carlo[z] Amorim, que é o Comando 

Ve[R]melho, e ele escreveu sobre o PCC. Do Caco Ba[R]cellos, por exemplo, O 

Abusado. O que dete[R]mina que lá é literatura e aqui é o banditi[ʃ]mo? Eu e 

Celso a gente já fe[ʒ] vária[ʃ] di[ʃ]cussõe[ʃ] imaginando: imagina se eu fizesse 

um livro e[ʃ]crito Comando Ve[R]melho? Com o nome de Comando 

Ve[R]melho? Até quando isso seria literatura? E acredito que essa[ʃ] pessoa[ʃ] não 

tenha nunca sido impo[R]tunada[ʃ] pela Lei, po[R] conta do que e[ʃ]creveram. 

Se foram, eu de[ʃ]conheci. (FALCÃO, 2006, informação oral) 

 

No caso de MV Bill, o que lhe permite a abertura dos falcões é a credibilidade que o 

grupo lhe concede devido às suas práticas relacionadas ao meio musical, às favelas e aos 

centros de apoio a jovens carentes. Isso ocorre, pois dentro desse grupo há uma grande 

quantidade de fãs. Tal fator, no entanto, não promove a isenção total de suas opiniões, credos 

e juízos de valores ao colocar-se no lugar social de seus entrevistados. O uso e a prática 

linguística dentro do grupo podem ratificar, ou ainda reforçar, o endereço social (ECKERT, 

2004) – ou papel social para Bortoni-Ricardo (2004, p. 23) – de um indivíduo. 

 Para assumir tais posicionamentos, o usuário da língua necessita saber utilizá-la e 

manipulá-la em seu favor, permear pelos caminhos que ela lhe permite, fazendo alternâncias 

que possibilitem ao indivíduo vivenciar diferentes endereços sociais. Para promover 

significados sociais aos textos produzidos – e, consequentemente, inserir-se fisicamente em 

um contexto social –, o indivíduo pode modificar o estilo linguístico e ampliar ou reduzir o 

monitoramento sobre suas composições textuais. Partindo dessas técnicas, obtém-se uma 

estratificação social dos falantes e ouvintes, pois a maneira como a língua é usada deixa pistas 

sobre as características sociais de quem está envolvido no contexto situacional. 

 Como se viu no capítulo anterior, porém, não basta somente conhecer os meandros da 

língua para ser reconhecido por um grupo que desfruta de características linguísticas 

particulares. É o reconhecimento dos usos desses ―acessórios‖ dentro das devidas 

comunidades prática – exercendo funções e colocando em prática atitudes condizentes a elas – 

que terão significado. 
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Assim como elementos de estilo se movem através de fronteiras, é dentro das 

comunidades de práticas que as pessoas compreendem seus sentidos. É dentro da 

comunidade de prática que os falantes são avaliados, que suas diferenças recebem 

significado; é da perspectiva da comunidade de prática que o mundo ganha forma e 

que outros são inseridos no mundo.
24

 (ECKERT, 2003, p. 38) 

 

 Eckert (2003, p. 213-214) também afirma que os significados sociais promovidos pelo 

uso linguístico não decorrem incidentalmente da aplicação de estilos. Para a autora, a 

aplicação de um estilo à produção textual e suas variações, obrigatoriamente, vai resultar em 

avaliações sociais: ―com o tradicional foco sobre variedades em relação à hierarquia 

socioeconômica (LABOV, 1966, TRUDGILL, 1974), variação estilística tem sido tratada em 

termos de negociação do falante dessa hierarquia‖
25

 (ECKERT, 2003, p. 213). Segundo ela, 

―produção estilística é, em outras palavras, o terreno para a negociação de significado social e 

identidade‖ 
26

 (ECKERT, 2003, p. 41). 

A autora cita, mais uma vez, Labov, agora para fazer uma ponte do estilo com a 

questão do monitoramento linguístico, ou atenção dada à produção textual. Da estratificação 

social derivada no monitoramento surgem as avaliações prestigiosas e estigmatizadas dos 

indivíduos em relação às formas de uso da língua.  

 A variação de estilos linguísticos de MV Bill e os diferentes níveis de monitoramento 

ficam muito evidentes nas obras e no documentário. Uma campanha publicitária veiculada em 

rede nacional de televisão explicita os diferentes posicionamentos sociais do rapper durante 

sua vida, o que repercute em seus usos linguísticos: 

 
Hoje eu sou um pensador, um líder respeitado no mundo inteiro, músico, escritor, 

cineasta. Tenho prêmios no Brasil e lá fora. Mas eu não vou mentir não, hein, 

porque nem sempre foi assim. Dizem que pra você ser alguém no morro, você tem 

que ser bandido. Eu quase acreditei nisso. Acesse esse site, porque se eu for 

começar a falar tudo aqui, esse comercial não vai pro ar. Essa é minha vida, esse é 

meu clube.
27

 (MV Bill para Nextel – Filme 1, 2010, informação verbal) 

 

                                                 
24

 Texto original: As elements of style move across boundaries, it is within communities of practice that people 

make sense of them. It is within the community of practice that speakers are evaluated, that their differences are 

given meaning; it is from the perspective of the community of practice that the world takes form and that others 

are placed within it.‖ 
25

 Texto original: ―With the traditional focus on variables in relation to the socioeconomic hierarchy (Labov 

1966, Trudgill 1974), stylistic variation has been treated in terms of the speaker‘s negotiation of that hierarchy.‖ 
26

 Texto original: ―Stylistic production is, in other words, the terrain for the negociation of social meaning, and 

identity.‖ 
27

 Essa transcrição leva em consideração apenas o assunto abordado por MV Bill, e não o conteúdo linguístico, 

como nas outras transcrições, por se tratar de um material a parte dos corpora. Todas as transcrições de 

comerciais da Nextel, dispostas adiante, devem ser tomadas da mesma maneira. 
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 Agora, para explicitar os diferentes usos linguísticos em textos extraídos dos corpora, 

o diálogo a seguir – que faz parte da obra Falcão – meninos do tráfico (2006) – é parte da 

entrevista do rapper com um falcão, identificado como Rogerinho: 

 

Bill: O que tu faz? 

Rogerinho: Fico olhando sempre pra ver eles primeiro, pra nunca deixar eles me 

verem, senão eles vão me matar. Tenho que ver eles primeiro. Vou deixar eles 

chegar de pertinho dali? Não pode. 

Bill: Há quanto tempo tu tá nesse caô? 

Rogerinho: Um tempinho maneiro. 

Bill: Fazia o que antes de entrar pra essa parada? 

Rogerinho: Nada pra ninguém. (ATHAYDE; MVBILL, 2006, p. 113) 

 

 Nesse próximo trecho, extraído da obra Falcão – mulheres e o tráfico (2007), o 

interlocutor é uma pessoa com características sociais completamente diferentes do 

interlocutor do diálogo anterior. A seguir, MV Bill registra uma de suas conversas com Meire, 

uma jovem, esposa do chefe de uma boca: 

 

Eu chamava ela de ―tu‖ para não correr o risco de chamá-la de você e tomar uma 

dura dela, ou chamar de senhora e ser inconveniente. Nem precisei perguntar se ela 

tava ligada nos meus passos. A conversa estava ficando mais animada e eu ficando 

preocupado. Não se conversa animadamente com mulher de bandido e, por saber 

disso, para finalizar, perguntei sobre a final do campeonato. 

 – O Celso me disse que na final do campeonato de futebol tu entrou no 

campo e parou o jogo. Os caras não ficaram bolados não? 

 Ela riu novamente, dessa vez com ar de manda-chuva humilde... 

 – Foi bem assim não, ele exagerou, eu não parei o jogo não, parceiro. Os 

malucos lá da Moréia são muito cheios de marra, eles pensam que têm mais culhão 

do que os amigos daqui, aí é foda, a chapa esquenta mesmo... (ATHAYDE; MV 

BILL, 2007, p. 35-36. Grifos do autor) 

 

 Ambos os trechos foram selecionados, pois revelam claramente as diferenças 

linguísticas na fala de MV Bill. Em ambas as situações, o rapper está em uma favela, 

dialogando com pessoas direta ou indiretamente relacionadas ao tráfico de drogas. Entretanto, 

suas posturas são bastante divergentes. Para interagir com esses indivíduos distintos, usufruiu 

de dois endereços sociais. 

 No primeiro trecho, observa-se o que poderia ser considerado o não monitoramento de 

MV Bill em relação à conjugação verbal, quando fala ―tu faz‖ ou ―tu tá‖. Mas, sabe-se que no 

Rio de Janeiro, terra natal do entrevistador, é comum o uso do ―tu‖ com a conjugação do 

verbo em terceira pessoa. Portanto, não se pode afirmar que foi falta de monitoramento, mas, 

possivelmente, uma forma de distanciamento do interlocutor, o que se constata no trecho 

seguinte ao dizer: ―Eu chamava ela de ‗tu‘ para não correr o risco de chamá-la de você e 
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tomar uma dura dela, ou chamar de senhora e ser inconveniente.‖ Lopes e Duarte (2003, p. 

61) esclarecem a funcionalidade desse uso: 

 
Em português europeu você está em distribuição com o(a) senhor(a) e tu, segundo o 

grau de intimidade estabelecido entre os interlocutores, o que revela que você ainda 

guarda traços de forma de tratamento. No português do Brasil, ao contrário, você, já 

está perfeitamente integrado ao sistema de pronomes pessoais, substituindo tu em 

grande parte do território nacional ou convivendo com tu sem que o verbo traga a 

marca distintiva da chamada ―segunda pessoa direta‖. (LOPES; DUARTE, 2003, p. 

61. Grifo das autoras) 

 

 Mesmo que sem conhecimento teórico a respeito da evolução do português, os 

conhecimentos de MV Bill da língua portuguesa do Brasil conquistados na prática foram 

suficientes para que ele se monitorasse condizentemente na citação acima. 

Assim, ao contrário de uma análise superficial que se possa fazer por aquele que não 

leu todas as obras do autor, observa-se que nem sempre o monitoramento linguístico se refere 

essencialmente à norma padrão, ou mesmo standard. O monitoramento linguístico é feito (ou 

não) a fim de enquadrar o falante em uma rede de relacionamentos sociais. A relevância dessa 

aplicação não se dá apenas baseada nos usos linguísticos da comunidade em que os 

interlocutores se inserem, mas também com base em características particulares desses 

interlocutores, as quais apontam o endereço social em que ele se posta no momento da 

execução do texto. 

 No caso do diálogo com Meire, apesar de ser descrita na obra como uma jovem bonita 

e atraente, também é classificada como ―mulher de bandido‖ – como se vê na citação. E é a 

partir desse endereço social de Meire que MV Bill delimita seu monitoramento e estilo 

linguístico para o tratamento de suas falas realizadas em um diálogo com ela ou relacionado a 

ela, assim como também adota um determinado endereço social que, nesse caso, não precisa 

estar necessariamente atrelado à malandragem.  

Em outro trecho da obra, ratifica a formalidade em relação à jovem ao chamá-la de 

―dona‖ – com significação de ―senhora‖ – (não diante dela, principalmente para ser 

condizente com o posicionamento adotado na citação extraída das páginas 35-36): ―Irmão, a 

dona Meire pediu pra te chamar para a última homenagem ao amigo‖ (ATHAYDE; MV 

BILL, 2007, p. 53). 

O rapper, entretanto, não deixa de empregar gírias locais, como ―bolado‖, afinal, 

apesar do distanciamento que precisa impor em relação a sua interlocutora, Meire é uma 

pessoa jovem e convive diariamente com usos gírios, assim como o próprio MV Bill. São 

termos desenvolvidas e empregadas na vivência dentro da favela. Causaria estranhamento 
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justamente o oposto: se ele realizasse o seu português baseado na norma standard. ―Portanto, 

pessoas adotam itens lexicais, expressões, padrões de entonação e pronunciação, pelo menos 

de algumas palavras em particular, com plena consciência sobre a construção de estilo‖ 
28

 

(ECKERT, 2004, p. 214) 

 É interessante ressaltar que, comumente, o uso do ―tu‖ indicaria proximidade entre os 

interlocutores e, em muitas partes do Brasil, já não é mais usado, substituído pelo ―você‖, que 

indicaria o mesmo nível de proximidade. No entanto, com base em seus conhecimentos 

socioculturais do grupo em que estava inserido na situação retratada, e por meio da elaboração 

de um ranking avaliativo das lexias ―tu‖ e ―você‖, fez uma escolha justificada e a expôs ao 

leitor, pois achou necessário explicitar o distanciamento criado linguisticamente entre ele e a 

jovem. 

 Em Eckert (2004, p. 213) há um esclarecimento para a necessidade de MV Bill de dar 

as explicações acima: 

 
Enquanto as variáveis individuais em uma dialética pode se correlacionar com 

vários aspectos de aliança social e prática, a maioria delas assume significado social 

interpretável somente no contexto amplo de estilos linguísticos para os quais 

contribui, incluindo o registro das variáveis e seus usos.
29

  

 

Ou seja, caso ele apenas tivesse adotado conscientemente esse padrão e não o externalizado 

aos leitores, pelo fato de não ser uma concepção condizente a um contexto amplo, não 

ganharia o sentido que intencionou dar. 

 A autora também afirma que o estilo, tão importante na criação de um significado, só 

será plenamente interpretado dentro de uma construção social de sentido. Esse sentido 

delimitará o que é compreensível ou não dentro de uma variedade de estilos que podem ser 

aceitos e inteligíveis dentro de uma determinada comunidade de fala. 

 

Enquanto estilos são construídos dentro de comunidades de prática, o sucesso da 

iniciativa estilística global depende do claro estabelecimento de significado social. 

Conforme falantes chegam ao panorama da sociolinguística, interpretando o que 

ouvem, raciocinando sobre de quem provém o texto, é necessário que hajam locais 

mais claros no mapa linguístico. Esse mapa é povoado não somente por variáveis 

icônicas, mas por falantes icônicos.
30

 (ECKERT, 2004, p. 217) 

                                                 
28

 Texto original: ―Thus people adopt lexical items, expressions, intonation patterns, and pronunciations, at least 

of particular words, in quite conscious construction of style whether momentary or as part of a trajectory.‖ 
29

 Texto original: ―While the individual variables available in a dialect may correlate with various aspects of 

social membership and practice, most of them take on interpretable social meaning only in the context of the 

broader linguistic styles to which they contribute, including both the inventory of variables and their use.‖ 
30

 Texto original: ―While styles are constructed within communities of practice, the success of the global stylistic 

enterprise depends on the clear establishment of social meaning. As speakers reach out into the sociolinguistic 

landscape, interpreting what they hear in terms of whose mouth it is coming out of, there need to be clear places 

in the linguistic map. This map is populated not only by iconic variables, but by iconic speakers.‖ 
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 Labov ressalta que não há falante de um único estilo, mas que alguns falantes ―exibem 

um espectro de alternância estilística mais amplo que outros‖ (2008, p. 243). 

Os diálogos de MV Bill com Meire e Rogerinho deixam explícitos o monitoramento e 

a adequação a estilos do rapper, mas a estratificação social ficou pouco aparente. Devido ao 

fato de as falas do rapper terem quase todas sido extraídas justamente dos momentos de 

pesquisas em favelas, não há destaque para indícios de estratificação social, pois nesses locais 

ele não tinha a intenção de se diferenciar dos seus entrevistados. Tal atitude poderia prejudicar 

seu trabalho.  

A estratificação social, porém, fica clara na transcrição da entrevista que MV Bill 

concede no final de seu documentário. Sua procedência é desconhecida. Não se revela se o 

material foi elaborado propriamente para o documentário ou se é uma entrevista realizada 

com outra finalidade e aproveitada ali pelo rapper. Também não há informações sobre quem 

seria o interlocutor de MV Bill.  

Mesmo com as ressalvas, nesses textos há também a possibilidade de fazer 

observações sobre seus usos linguísticos de acordo com o assunto abordado. Tanto o 

monitoramento quanto o estilo linguístico podem ser modificados de acordo com a temática 

sobre a qual se fala. A citação a seguir servirá de parâmetro para refletir sobre tais afirmações:  

 
Então, como pouca di[ʃ]tância, principalmente no Rio de Janeiro, que é uma cidade 

ce[R]zida, pouca di[ʃ]tância geográfica, ma[ʃ] uma di[ʃ]tância muito grande 

social. Então, eu acho que esse ponto dele foi um do[ʃ] ponto[ʃ] que eu de[ʃ]taco. 

Ma[s], assim, a[ʃ] voze[ʃ] que foram contra o pensamento, pra mim eram voze[ʃ] 

no[R]mai[ʃ]. O impo[R]tante era a gente tá com a convicção da impo[R]tância 

desse material, e a impo[R]tância dele, acho que ela se tradu[ʒ] no fato de hoje a 

favela tá em pauta no Brasil inteiro. A periferia tá sendo di[ʃ]cutida em todo 

território nacional, e de toda[ʃ] a[ʃ] maneira[ʃ] e de toda[ʃ] a[ʃ] fo[R]ma[ʃ].‖ 

(FALCÃO, 2006, informação oral)  

 

 No trecho acima, MV Bill fala da existência de dois mundos ambíguos na cidade do 

Rio de Janeiro, que podem ser definidos, genericamente, como o mundo da riqueza, 

presenciado majoritariamente na zona sul da capital fluminense, e o mundo da pobreza, 

localizado além dos morros, também chamado de periferia. Nota-se, portanto, um tom de 

seriedade no assunto.  

A formalidade, por sua vez, é ratificada com o uso da palavra ―cerzida‖, que se 

diferencia muito do vocabulário empregado em toda a entrevista. Mas, o que mais 

impressiona é a realização de todos os /S/ e /R/ em final de sílaba, em um trecho o qual se 
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pode considerar longo em comparação ao restante das falas do rapper, transcritas como parte 

dos corpora.  

Para Bakhtin, a compreensão do sentido de um enunciado está nas entrelinhas, que 

exaltam o estilo e o valor dado ao texto pelo locutor, bem como a relação que este espera que 

seu interlocutor tenha sobre o assunto abordado. Ele afirma que 

 

[...] com muita frequência, a expressividade do nosso enunciado é determinada — às 

vezes nem tanto — não só pelo teor do objeto do nosso enunciado, mas também 

pelos enunciados do outro sobre o mesmo tema aos quais respondemos, com os 

quais polemizamos; são estes últimos que determinam igualmente a insistência sobre 

certos pontos, a reiteração, a escolha de expressões mais contundentes (ou, pelo 

contrário, menos contundentes), o tom provocante (ou, pelo contrário, conciliatório), 

etc. A expressividade de um enunciado nunca pode ser compreendida e explicada até 

o fim se se levar em conta somente o teor do objeto do sentido. A expressividade de 

um enunciado é sempre, em menor ou maior grau, uma resposta, em outras palavras: 

manifesta não só sua própria relação com o objeto do enunciado, mas também a 

relação do locutor com os enunciados do outro. (BAKHTIN, 1979, p. 318. Grifos do 

autor) 

 

 Diversas variáveis explicam porque MV Bill, diferentemente de outros indivíduos que 

vivem nas favelas brasileiras, consegue permear com facilidade por diversos endereços 

sociais e neles ser reconhecido com legitimidade. Mais uma dessas variáveis, além das que já 

foram mencionadas, é o conhecimento da língua portuguesa e a sabedoria de como manipulá-

la. De acordo com Labov (2008, p. 251), 

 
Em toda comunidade existem falantes que têm mais consciência do que outros das 

formas prestigiosas de falar e cujo comportamento é mais influenciado pelos 

padrões externos de excelência. Eles exibirão uma alternância estilística maior do 

que aqueles que não reconhecem tais padrões. 

 

 É também importante ressaltar que mesmo os falantes com menor consciência ou 

conhecimento sobre as formas prestigiosas de sua língua, podem ter noção da posição 

hierárquica que ocupa o seu falar no dia a dia. 

Segundo Bortoni-Ricardo (2004), o prestígio e o estigma relacionados ao uso da 

língua nada mais são do que o reflexo da existência de prestígio e estigma nos âmbitos 

político e econômico. Seguindo esse raciocínio, possuem um falar prestigioso aqueles que se 

posicionam no topo de uma escala hierárquica político-econômica e vice versa. Para a autora 

(assim como para CALLOU; AVELAR, 2002; SANTOS, 2002; TEYSSIER, 1997), essa 

constatação surge nos tempos de colônia e se estende até hoje. 

 
No Brasil, os falares das cidades litorâneas, que foram sendo criadas ao longo dos 

séculos XVI e XVII, como Salvador, Rio de Janeiro, Recife e Olinda, Fortaleza, São 
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Luís, João Pessoa, entre outras, sempre tiveram mais prestígio que os falares das 

comunidades interioranas. Isso se explica porque as cidades brasileiras que estão 

voltadas para a Europa receberam um contingente muito grande de portugueses nos 

três primeiros séculos de colonização e desenvolveram falares mais próximos dos 

falares lusitanos. [...] No Brasil de hoje, os falares de maior prestígio são justamente 

os usados nas regiões economicamente mais ricas. (BORTONI-RICARDO, 2004, p. 

34) 

 

Apesar da diferenciação social, política, econômica e cultural existente, nem 

atualmente, nem antigamente os falantes se submetiam a um único estilo, assim como 

também não se submetem a apenas uma norma. Todos têm preferências, mas aqueles que são 

conscientes da existência de padrões diversos e por eles sabem permear, possuem maior 

habilidade de compreender e serem compreendidos, assim como também estarão mais 

propensos à aceitação dentro de múltiplas comunidades de fala/prática. 

 

6.2 Norma? 

 

Por mais que se trate de regras – por vezes institucionalizadas – a norma linguística 

engloba muito mais do que apenas aspectos da língua. Ela envolve também normas sociais. 

Considera-se aqui que a língua portuguesa possui ―macro-normas‖ regentes – a padrão 

e a standard são dois exemplos mencionados anteriormente – e, dentro delas, há diversas 

outras formas de colocá-las em prática. Essas ramificações das ―macro-normas‖ serão aqui 

chamadas de sub-normas. Nas ramificações não estão os regionalismos, mas as características 

linguísticas de comunidades de fala. Apesar de cada grupo possuir suas próprias normas, os 

membros de todas elas têm a capacidade de compreender regras mesmo que desconhecidas e 

interagir com os membros de outras comunidades.  

Como já se disse anteriormente, algumas pessoas dispõem de conhecimento 

linguístico mais amplo e, portanto, assimilarão uma gama maior de sub-normas.  

A partir desse raciocínio, pode-se afirmar que o ―favelês‖ é uma sub-norma, pois seus 

usuários, ao elaborarem textos – escritos ou orais – baseiam-se nas normas do português 

brasileiro, adaptadas para suas comunidades. O ―favelês‖ não foi elaborado com o objetivo de 

ser incompreendido por pessoas que não fazem parte dessa comunidade de fala. Ele é 

simplesmente uma sub-norma caracterizada por elementos socioculturais e educacionais de 

seus usuários, mas que também visa atender às necessidades linguísticas específicas do grupo. 

Um dos elementos que subsidiam o atendimento a essas necessidades é a existência de um 

léxico peculiar, para nomear elementos constitutivos dessa comunidade. 
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Como foi falado, porém, o ―favelês‖ não é formado apenas por um vocabulário gírio. 

Ele também é estabelecido por algumas normas não descritas, mas que se tornam de 

conhecimento comum àqueles que vivem na comunidade praticante. Assim, moradores e 

frequentadores de favelas conseguem facilmente identificar quem a elas pertence ou não, 

independente de barreiras regionais. 

Ao contrário do que se possa pensar em uma primeira impressão, o ―favelês‖ não pode 

ser determinado como uma linguagem, porque isso implicaria que ele não fosse compreendido 

por pessoas não pertencentes ao grupo. Ao assistir ao documentário Falcão – meninos do 

tráfico (2006), membros de outras comunidades de fala do português estão aptos a 

compreender o conteúdo dos textos produzidos pelos jovens entrevistados, compreensão 

prejudicada somente pelas más condições de captação sonora. 

Dino Preti, em A linguagem proibida (1983), aborda as questões de norma linguística 

e linguagem. Ao falar deste último, especificamente, trata da linguagem sexual, 

determinando-a como uma linguagem fechada ou especial, pois até certo momento da história 

esteve restrita a um determinado grupo de pessoas, as quais empregavam essa linguagem com 

o intuito de que não fosse possível identificar o conteúdo original do texto, como se observa 

na citação a seguir: 

 

Sua função como linguagem fechada, além de simples veículo de comunicação, é 

também a de defesa e preservação de classe. E essa característica é que melhor 

define sua condição de signo de grupo, elemento de auto-afirmação e identificação 

dos falantes. É pelo que poderíamos chamar de gíria de grupo que os falantes 

expressam sua visão e julgamento da sociedade que os cerca. [...] deixam marcado 

seu conflito com a sociedade. (PRETI, 1983, p. 66. Grifos do autor) 

 

Isso não é, porém, o que ocorre em relação ao ―favelês‖. Há ―ruídos‖ no diálogo entre 

um morador de favela e uma pessoa de fora dela, mas não há uma incompreensão total. O 

―favelês‖, por conseguinte, pode ser considerado apenas uma subdivisão da norma popular do 

português do Brasil, pois, sob uma audição mais atenta e uma pequena reflexão – levando-se 

em consideração os contextos em que os textos ocorrem –, pode ser compreendido por outros 

falantes da língua portuguesa, apesar de sua estrutura ser bastante divergente das normas 

standard e padrão. Na presente dissertação, a norma popular, se considerada em uma escala 

hierárquica social, se posicionaria da seguinte forma: norma padrão > norma standard > 

norma popular. Ou seja, considera-se aqui que a norma popular apresenta diversos traços 

estigmatizados socialmente, sob a visão crítica de um indivíduo que concluiu a educação 

média no Brasil. 
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O ―favelês‖ também não se enquadraria como norma, pois, desde sua nomenclatura até 

seus usos, a carga identitária do ―favelês‖ é muito grande e, por isso, ele não pode ser imposto 

como normal ou comum à sociedade em sua totalidade. ―A questão das normas é delicada, 

porque há uma área cinza entre normas prescritivas e uso normativo. Estritamente falando, 

normas definem comportamento normal‖ 
31

 (ECKERT, 2004, p. 31). 

Pensando em norma como algo normal, ou comum, como prevê Eckert, considera-se 

que ela é composta por uma reunião de fatores de conhecimento geral de uma determinada 

comunidade, que conduz uma carga identitária, tornando-se um padrão para o grupo. É 

exatamente o fato de usos populares tornarem-se padrões para um grupo que explica a 

concessão de status prestigioso a alguns usos linguísticos estigmatizados em um contexto 

mais amplo, dentro de determinadas comunidades de fala. 

A norma engloba comportamentos comuns dentro de um grupo, os quais revelam 

psicossocialmente quem são seus integrantes e quais os interesses que os reúnem. 

Segundo Lima (2007, p. 21), 

 
Há na verdade um suporte sociocultural que fundamenta a avaliação do falante. Esse 

suporte é o que a sociologia e a antropologia chamam de norma. Assim, os 

julgamentos que os falantes fazem das formas linguísticas são na verdade resultado 

de alguma norma social. Convém ressaltar que as normas sociais não são imposições 

sociais inexoráveis, que anulam a subjetividade, relegando ao indivíduo uma posição 

meramente passiva; nem, por outro lado, são opções de comportamento às quais o 

indivíduo pode ou não aderir conforme sua visão moral da realidade social.  

 

As diferentes normas linguísticas resultam da heterogeneidade social. Pode-se dizer 

que o Brasil possui uma norma padrão, raramente utilizada, que rege diversas outras normas e 

sub-normas. Como já foi falado anteriormente, o português utilizado no cotidiano por 

indivíduos escolarizados é o que na presente dissertação chama-se de norma standard. Suas 

derivações, como o ―favelês‖, são, portanto, sub-normas da língua portuguesa. Tanto a 

variação à norma quanto a adesão a uma sub-norma passam a ser, então, foco de estratificação 

social dos falantes. 

Retomando o caso do ―favelês‖: nele, o quesito ―educação‖ tem grande peso, pois as 

formações estruturais encontradas nos diálogos registrados por MV Bill indicam uma 

formação acadêmica pobre ou curta, derivada dos diversos desvios tanto da norma padrão 

quanto da norma standard do português, indicando, portanto, para usos da norma popular. 

Para aqueles indivíduos que possuem conhecimento de normas mais prestigiosas, levando-se 

em consideração a comunidade linguística brasileira como um todo, o ―favelês‖ é uma sub-

                                                 
31

 Texto original: ―The issue of norms is a delicate one, because there is a gray area between prescriptive norms 

and use norms. Strictly speaking, norms define normal behavior.‖ 



89 

 

norma altamente estigmatizada. Porém, entre os moradores de favelas, ele recebe uma 

conotação contrária, prestigiosa. Isso ocorre porque o falante é o responsável por determinar a 

avaliação social e, consequentemente, a estratificação baseada nos usos linguísticos em cada 

um dos contextos pelos quais perpassa.  

De acordo com Labov (1966, p. 4-35ss. apud LABOV, 1973, p. 225) ―[...] os membros 

de uma comunidade de fala compartilham, sim, um conjunto comum de padrões normativos, 

mesmo quando encontramos uma variação altamente estratificada na fala real‖. Conclui-se 

que uma performance linguística bem sucedida é resultado da produção de um texto 

obedecendo às regras do contexto que se impõe.  

Da mesma maneira que é preciso reconhecer a heterogeneidade em todos os aspectos 

da vida humana, também se faz necessário compreender que, assim como as línguas e as 

linguagens, as normas que as regem também o serão, entre as comunidades e dentro delas, em 

maior ou menor escala. 

 

6.2.1 Normas e a transcrição das obras de Athayde e MV Bill 

 

 Até aqui, concluiu-se que o ―favelês‖ é uma sub-norma. No entanto, a presente 

dissertação lida com um problema que vai além de uma simples classificação do ―favelês‖, 

pois as transcrições feitas por MV Bill e Celso Athayde nas obras, que constituem os corpora 

analisados, mistura uma sub-norma, a norma standard e a norma padrão.  

O ―favelês‖ recebe destaque nos trechos em que os autores intencionaram dar mais 

vivacidade às entrevistas, deixá-las mais reais, mais próximas das cenas que presenciaram. Se 

não fosse pela presença dessa sub-norma, os textos das três obras que relatam os oito anos de 

pesquisas da dupla pareceriam sem fundamento. Quem acreditaria que um jovem, que não 

frequentou o colégio e que trabalha com o tráfico de drogas dia e noite, saberia conjugar 

verbos de acordo com a norma padrão? Da mesma maneira, foi necessário demonstrar 

quando, nas entrevistas, os escritores/documentaristas utilizaram-se do ―favelês‖. Caso a 

revisão editorial tivesse alterado os questionamentos para a norma standard ou, ainda pior, 

para a norma padrão do português brasileiro – na intenção de diferenciar o posicionamento 

social dos indivíduos –, a situação aparentaria descontextualizada, pois seriam interlocutores 

sem qualquer conexão linguística. 

A aplicação forçosa da norma standard nas transcrições só pode ser notada por aqueles 

que ouvirem o depoimento de MV Bill no documentário. Cinco momentos demonstram a 

confusão normativa na transcrição, bem como também explicitam ter havido uma revisão de 
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maneira a favorecer a intenção dos autores com o trabalho – indicando afastamento e 

aproximação, quando melhor conviesse. No primeiro trecho – que será citado a seguir –, MV 

Bill transcreve a palavra ―mesmo‖ (sublinhada nas cinco citações para facilitar visualização e 

comparação) de duas formas (a primeira está em sua fala, e a segunda na fala de 

seuinterlocutor). A diferenciação é feita na tentativa de imitar a pronúncia dada a ela por seu 

entrevistado na obra Falcão – mulheres e o tráfico (2007). O segundo trecho é a transcrição 

do diálogo que o rapper estabeleceu com outro entrevistado em Falcão – meninos do tráfico 

(2006), no qual MV Bill é o falante a usar a palavra ―mesmo‖. Nesse último caso, ela é 

transcrita de acordo com o padrão ortográfico brasileiro. O terceiro, o quarto e o quinto 

trechos são transcrições de falas do rapper no documentário Falcão – meninos do tráfico 

(2006), em que se constatam três pronúncias diferenciadas para a palavra em questão. 

 

– Ah, tô ligado, o Celso me falou dela, da pelada que aconteceu aqui, é ela mesmo? 

– Isso mermu, é a mulher do homi... (ATHAYDE; MV BILL, 2007, p. 30) 

 

Rogerinho: Os polícia são safados, se eles vêm de arma na mão, eles matam, dá 

tiro pra acertar. São safados. 

Bill: Mas a partir do momento em que eles deixam você ir embora, na confiança, 

mesmo você devendo dinheiro, então é porque eles também confiam em você... 

(ATHAYDE; MVBILL, 2006, p. 114) 

 

Tipo, sai[ø] do luga[ø] de palco me[ɦ]mo, de a[R]tista, e me coloca[ø] no luga[ø] 

de platéia, e passa[ø] a se[ø] a platéia daquele monte de a[R]tista[ø] que vive 

naquele palco que ninguém que[ø] i[ø] lá assi[ʃ]ti[ø] o show dele[ʃ]. (FALCÃO, 

2006, informação oral) 

 

A gente pegamo[ø] a nossa filmadora e começamo[s] a percorre[ø] o Brasil em 

bu[ʃ]ca dessa me[ʒ]ma realidade que a gente achava inicialmente que era do Rio. 

(FALCÃO, 2006, informação oral) 

 

Não em tom desafiado[ø], ma[ɦ] no tom de quem não deve nada me[ø]mo, de 

quem não tá temendo, não tá cometendo crime algum. (FALCÃO, 2006, 

informação oral) 

 

 Foi encontrada uma única transcrição da fala de MV Bill, dentre as três obras, em que, 

assim como no primeiro trecho acima, a realização fonética da palavra ―mesmo‖ pelo rapper 

fosse reproduzida ortograficamente: ―Valeu mermu, Foca, por abrir a comunidade pra nós, 

estamos fazendo um trabalho maneiro, valeu mermu, irmão!‖ (ATHAYDE; MV BILL, 2007, 

p. 41). 

Como o não preenchimento do /S/ (marcado pelo símbolo [ø]), a pronúncia 

aproximada de /R/ (com o símbolo [ɦ]) e de /g/ (com o símbolo [ʒ]) são todos frequentes e 

reincidentes na fala de MV Bill, conclui-se que o profissional ou a instituição responsável 
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pela transcrição e/ou revisão textual intencionou em adequar as falas do rapper a uma norma 

menos estigmatizada do que a sub-norma ―favelês‖. 

 O mesmo ocorre com os demais preenchimentos de /R/ e /S/ em finais de sílabas nos 

textos transcritos pelos autores. Apesar de na transcrição do documentário não haver muitas 

posições preenchidas, nas transcrições das falas do rapper nos livros há pleno preenchimento 

– salvo a citação apontada acima. Até mesmo grande parte das falas dos entrevistados é 

preenchida: 

 

Bill: Quais são as vantagens que você tem de trabalhar em boca? (ATHAYDE; 

MVBILL, 2006, p. 179) 

 

Dois dias depois, eu estava sentado na sala da Associação de Moradores aguardando 

o presidente. A Meire chegou e puxou conversa. Ela ainda estava meio abatida. Eu 

tinha muitas perguntas para fazer, mas o presidente da associação chegaria logo. 

Mesmo assim, agradeci pela companhia dela no dia em que meu carro tinha sido 

tomado emprestado e comecei meu interrogatório. (ATHAYDE; MV BILL, 2007, p. 

35. Texto de MV Bill) 

 

Betinho: [...] Fui em cana a primeira vez, fiquei seis anos e dois meses. 

(ATHAYDE; MVBILL, 2006, p. 217) 

 

Pô, Bill, o amigo do mar, que equilibra as bolinhas no nariz, tá ligado? (ATHAYDE; 

MV BILL, 2007, p. 48. Texto de entrevistado, morador de favela e/ou membro do 

tráfico de drogas) 

 

É igualzinho os safados lá do Rio, que vocês falam que é da Mineira. Aqui, antes de 

eu assumir a favela com meu marido e meu pessoal, eles é que dominavam a favela. 

Cada morador tinha que pagar a eles pra fazer tudo. Eles tinham taxa de tudo, gás, 

aluguel de casas, tudo. Tudo você tinha que pagar pra eles. Se você abre um bar, 

tinha que pagar taxa por mês pra eles. Se você fazia uma festa de aniversário, tinha 

que pagar pra eles. Nós entramos aqui e matamos todos eles, e os que não morreram 

fugiram daqui. Agora a favela tá feliz, não pagam nada a ninguém, eu nunca cobrei 

nada de ninguém. Só vendemos nossos baratos e não mexemos com ninguém. Se 

você andar por aí, vai ver que em cada esquina as pessoas falam bem de nós. 

(ATHAYDE; MV BILL, 2007, p. 114. Texto de entrevistado, morador de favela 

e/ou membro do tráfico de drogas) 

 

 Segundo Bortoni-Ricardo (2004, p. 58) ―No português-padrão, principalmente na 

modalidade escrita, os determinantes e adjetivos concordam em gênero e número com o 

núcleo do sintagma. Assim: ‗Todos aqueles cidadãos corruptos serão processados.‖ O mesmo 

não ocorre na oralidade. A autora explica que a supressão do /s/ como marcação de plural é 

bastante comum em estilos orais não-monitorados. Esse apagamento intencionaria evitar 

redundância. Ou seja, pluralizando o principal elemento da sentença, não se faz tão necessário 

para a compreensão de um modo geral o preenchimento de todos os /S/. 

Já o não-preenchimento dos /R/ nos textos orais tem outra explicação: ―A perda do /R/ 

final é um traço gradual. Observe que essa perda é mais frequente nos infinitivos verbais, mas 
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também, ocorre em substantivos como mulher, colher e suor ou em adjetivos como maior, 

melhor etc.‖ (BORTONI-RICARDO, 2004, p. 58).  

Por esses raciocínios, conclui-se que os preenchimentos de /S/ e /R/ nas transcrições 

feitas por MV Bill e Celso Athayde não são fieis à oralidade em grande parte do texto. Tal 

atitude torna a transcrição confusa, pois os autores, constantemente, aproximam e distanciam 

seus entrevistados das realidades em que estariam inseridos. Não há, portanto, um uso 

padronizado de uma norma ou sub-norma para todas as obras aqui estudadas. Vale ressaltar 

que não estão sendo analisados todos os aspectos normativos do português. Por isso, muitos 

dos desvios da norma padrão, e até mesmo da norma standard, observáveis nas citações não 

foram avaliados. Tal atividade seria inviável para uma dissertação de mestrado, haja vista a 

densidade dos corpora. 

 

6.3 Discutindo a prática do preconceito 

 

 Pequenos elementos e usos da língua – como o preenchimento ou não do /S/ e do /R/ 

em finais de sílabas – provocam uma estratificação social de grandes diferenciações entre 

usuários da mesma língua. Esse jogo de prestígio e estigma possui delimitações tênues, pois 

pode receber significações diferentes a depender do contexto em que inserido. E essa 

classificação social promovida pela língua é o que gera preconceito, ao mesmo tempo em que 

também pode agenciar a aproximação de indivíduos. 

 Na seção anterior, observou-se que as falas de MV Bill nas transcrições presentes em 

suas obras estão praticamente na totalidade adequadas às normas padrão e standard. E, apesar 

de muitas falas de entrevistados também terem sido adequadas à norma standard, há outros 

tantos momentos em que o rapper, como escritor, impõe distanciamento. Essa atitude é 

constatada em trechos já citados nos quais, antes de expor um diálogo direto com seu 

entrevistado, o rapper faz alguma declaração em relação aos seus usos linguísticos, como em 

―Eu comecei a tirar da cartola o meu favelês‖ (ATHAYDE; MV BILL, 2007, p. 40). 

 Mas também é necessário pensar de outra maneira. Ao mesmo tempo em que MV Bill 

é o autor das obras – que foram publicadas por uma editora nacional renomada – e do 

documentário estudados nessa dissertação, compositor e cantor reconhecido no meio artístico, 

incentivador e financiador de instituições que desenvolvem atividades em prol da redução da 

desigualdade socioeconômica no país, é preciso lembrar que esse indivíduo também é negro, 

já foi pobre e, desde sua infância, vive na Cidade de Deus e, por esses fatores, já foi alvo de 

preconceito.  
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Relatos do rapper para uma campanha publicitária da Nextel – empresa de telefonia 

móvel – revelam seus endereços sociais e também cenas de sofrimento e preconceito sofridas: 

 

Eu era muito raivoso. Eu tinha uma revolta muito grande, porque primeiro tapa que 

eu levei no rosto não foi da minha mãe, foi de um policial, aqui dentro da Cidade de 

Deus, e porque eu tava passando com uma porrada de CDs na mão. Tinha um grupo 

de cerca de dez policiais e tinha já dois caras lá parados. Eles tinha sido pegos com 

cocaína. Eles tavam ajoelhados no chão e eu chegando fresquinho no baile, não 

tinha nada a ver. O policial mandou eu me juntar a eles. Eu disse que não ia, que 

eles poderiam me revistar mas eu não tinha nada a ver com aquilo. Ia mostrar meus 

documentos. Quando eu comecei a explicar o que eu tava fazendo, cara, eu levei um 

tapa no rosto, mas com tanta força, cara, que nem a dor, mas o efeito moral, a 

agressão de levar um tapa no rosto sem ter feito absolutamente nada. Continuei com 

a mão assim. O policial bateu nos CDs que voou tudo no chão e o outro mandando 

eu catar. E eu, com medo de catar, cara, e levar uma botinada na boca, no rosto, em 

algum lugar. Eu catando meus CDs no chão, com muito, muito medo, os policiais 

mandaram eu ir caminhando na frente deles, cara, me fazendo de escudo caso tivesse 

algum tipo de conflito Então foi um dos momentos mais tensos, assim, que eu já 

passei na minha vida, na minha juventude. E aquilo me causava uma revolta muito 

grande, depois que eu fui descobrindo que os salários dos policiais são pagos com os 

impostos que a gente paga, que eles deveriam nos proteger, e não proteger a 

sociedade de pessoas como a gente. Junto com a revolta, vem a consciência, a 

conscientização, e isso me transformou numa pessoa menos amarga e aí vi que a 

diferença ia ser feita por pessoas como nós, como eu, como meus vizinhos, meu pai, 

minha mãe, meus amigos. E vejo o reflexo negativo de outros, que só tiveram acesso 

à revolta, que é uma coisa muito pior. (MV Bill para Nextel – Tapa na Cara, 2010, 

informação verbal) 

 

 Como, portanto, é possível afirmar que MV Bill incita o preconceito social sobre os 

jovens falcões entrevistados – por meio da prática do preconceito linguístico – se ele próprio 

já sofreu as mesmas agressões sociais? Além disso, por ser uma pessoa mundialmente 

reconhecida pela luta em prol da redução da desigualdade, o rapper tem, ao menos, 

credibilidade para que suas afirmações sejam creíveis. A ratificação pública de um estereótipo 

estigmatizado para as ―personagens‖ retratadas em suas obras, nessa exata situação, não pode 

ser considerada uma prática preconceituosa, pois, assim como em alguns selecionados 

momentos se distancia desse estereótipo, em outros se aproxima.  

 
Eu sempre evitei que a Cidade de Deus participasse desse documentário para evitar 

incursões na favela ou gracinhas de policiais. Ou até mesmo a confusão na cabeça 

da imprensa que poderia achar que o documentário foi rodado aqui. Só que o que 

acontece na Cidade de Deus não é novidade. A grande novidade é saber que no 

resto do Brasil a situação é muito parecida. 

Porém, o Betinho é um grande amigo de infância, um cara que tinha a maior moral 

na favela e hoje vive... bem deixa ele contar como vive. Ele é da Cidade de Deus, 

era a exceção que eu abria para contar uma história que os garotos que participaram 

sempre citavam. Não citavam o meu amigo em particular, mas citavam a situação 

dele. 

[...] 

Bill: Como tu virou bandido? 

Betinho: Meu coroa já era bandido. Bandido antigo, de 60, de 70. Então eu, porra, 

vivia só no meio deles. Minha casa tinha endolação lá no morro. Vivia lá no morro, 

soltando pipa, vendo eles fumar maconha. Então tu vai aprendendo aquilo tudo. Aí, 



94 

 

pô, minha vida foi mesmo o crime. Daí quando eu vim pra cá demorou dois anos já 

tava no crime já, traficando, vendendo cargas. Aí já tava portando uma peça, aí caí 

pra dentro do crime mesmo. Aí tinha umas épocas que tava brabo, arrumava uma 

batalha, ficava dois, três meses. Aí, pra prometer à mãe, fazia uns cursos, mas era 

vida de crime. Essa vida nunca me deu nada. Hoje em dia eu tenho alguma coisa, eu 

batalho, comprei minha casa trabalhando, graças a Deus. Casa lindona, tem três 

andar, dá pra mim me alimentar maneiro, quer dizer, dá pra pagar uma menina pra 

cuidar da minha casa, a gente vai levando, né? (ATHAYDE; MVBILL, 2006, p. 

217-233) 

 

Na entrevista reportada acima, MV Bill deixa claro como, durante toda sua vida, teve 

proximidade com o crime, por isso, sua permeabilidade nas favelas para a realização das 

pesquisas. Seja por meio de amigos que entraram no tráfico de drogas ou pelas famílias 

desses amigos, o rapper – por menos envolvido que estivesse nessa situação, algo que ele não 

revela em suas obras –, sempre esteve próximo a situações criminosas.  

Em um dos vídeos elaborados para a campanha publicitária da Nextel, MV Bill 

confirma seu pertencimento a essa comunidade e demonstra grande identificação à realidade 

vivida pelos membros dela: 

 
Eu sou um sobrevivente porque são poucos da minha idade que conseguem contar 

as mesmas histórias que eu. Não de sabedoria, mas que viveram pra contar essa 

história de forma aprofundada. Pô, eu tive uma infância muito bacana na Cidade de 

Deus. Embora a gente não tenha o luxo ou os sonhos de uma criança que tenha 

condições, a gente também brincava muito com a criatividade. Imaginava coisas 

que a gente não tinha, se a gente tivesse, inventava brincadeiras. Era muito criativo. 

Tinha os problemas de quando soltava fogos, que era a polícia entrando, e podia ter 

tiroteio. Mas tinha muita coisa legal. Eu tenho um convívio, assim, bacana, que me 

alimenta muito, porque eu nasci na Cidade de Deus por conta do acaso, mas não 

quis que isso transformasse no meu destino, de morar numa condição precária, 

subhumana. E hoje, que eu tenho um pouco mais de condição, prefiro continuar 

dentro da Cidade de Deus. Mas, quando eu tiver meus filhos, eu gostaria criá-los 

numa condição um pouco melhor, na qual eles não precisassem sobreviver, como eu 

tive que sobreviver. Apenas vivam, apenas sejam felizes. Mas, morar na CDD para 

mim é uma opção e é um grande exercício também. Eu vivo em avião, aeroporto, 

hotel bacana, restaurante legal, sempre sendo bem tratado por aí, pelas viagens. E, 

voltar a Cidade de Deus, quando eu chego em casa, piso no chão, cumprimento as 

pessoas, é como se eu tivesse voltando pra realidade. Qualquer coisa que possa me 

fazer flutuar durante as viagens, a CDD me traz de volta, me põe no chão. (MV Bill 

para Nextel – Sobrevivente, 2010, informação verbal) 

 

Outro indício dessa proximidade é indicado por seu compadecimento com a morte de 

um indivíduo apontado como criminoso pela sociedade, enquadrado justamente no 

estereótipo rotulado e estigmatizado do traficante morador de favela: 

 
Respondi ao repórter: “Você quer dizer que uma pessoa morreu, um ser humano foi 

assassinado. Ele tem nome e sobrenome, José Carlos Encina. Não é só um rótulo e um 

apelido. Você chama a vítima de bandido, mesmo sabendo que ele tinha pago sua 

dívida com a sociedade? Foram mais de vinte anos. Faltavam poucos meses para a 

liberdade. Mas nada disso importa: uma vez bandido, sempre bandido. Ele será 

eternamente bandido, independente de sua situação legal.” Ainda tive vontade de 
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dizer: “No Brasil, a Justiça não reconhece penas perpétuas.” Mas desisti. Ligações 

telefônicas não mudam ninguém. (ATHAYDE [et al.], 2005, p. 95. Grifos meus)  

 

A mudança de endereço social de MV Bill não representa a falta de caráter de um 

indivíduo posto sob julgamento social. Ela concebe tão somente a representação de um 

indivíduo com conhecimentos linguísticos e reconhecimento sociocultural mais amplos do 

que seus entrevistados. Isso também não quer dizer que ele deixe de pertencer ao grupo que 

rotulou os membros como negros, pobres e moradores de favela (FALCÃO, 2006, informação 

verbal). 

O ponto de vista tomado em suas abordagens – sua aproximação e distanciamento das 

personagens –, ocorre justamente para mostrar aos espectadores/leitores que a realidade 

daqueles jovens é uma alternativa de vida, a qual ele tenta ao máximo se isentar quanto à 

classificação de certa ou errada. E essa tentativa de isenção demonstra que a sensação de que 

ele possa estar agindo preconceituosamente é proveniente do julgamento daqueles que estão 

fora da situação socioeconômica e cultural retratada e, por isso, possuem valores diferentes 

dos expostos pelos moradores de favelas, pelos membros do tráfico de drogas e por MV Bill, 

pois esses, sim, compartilham (ou algum dia já compartilharam) da mesma realidade. 

 

6.4 Contexto situacional e etiqueta linguística 

 

Todas as condições e aspectos linguísticos analisados até agora carregam consigo uma 

série de variáveis que regem a determinação de seus funcionamentos ou, ao menos, indicam 

interpretações para essas atitudes e colocações. Isso acontece porque no campo de estudo da 

Sociolinguística é possível observar que tudo ao redor dos indivíduos falantes impacta sobre 

seus usos da língua. Há momentos em que os aspectos sociais são embutidos à fala 

inconscientemente, mas em tantos outros, há uma pré-seleção consciente, para adequar estilo, 

gênero e monitoramento textual ao contexto.  

Em uma comparação simplista, os usos da língua podem ser considerados como 

roupas, já que também há trajes adequados e inadequados para cada situação. E, mesmo 

assim, um traje considerado inadequado a uma situação pode vestir bem quando a intenção é 

causar impacto sobre as impressões e valores de outro indivíduo. Por exemplo: em uma festa 

de gala, as mulheres que estiverem de vestidos longos, sem um decote muito fundo no busto 

ou fendas provocantes nas saias – intencionando exaltar a sensualidade –, com um penteado 

sem exageros e maquiagem que ressalte seus melhores traços faciais estarão adequadas ao 

contexto situacional, respeitando regras e padrões que, apesar de não estarem prescritos em 
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um manual, são de conhecimento do grupo presente na ocasião. Por outro lado, se, nesse 

mesmo baile, uma mulher surgir vestindo um smoking, definitivamente, atrairá olhares 

repletos de juízos de valores, alguns aprovadores, outros reprovadores. Se a sua intenção ao 

utilizar esse traje é chocar, então, por mais distante do cumprimento da regra social que essa 

mulher possa estar, seu objetivo é bem sucedido. O mesmo acontece com os usos linguísticos: 

há regras e padrões que podem ou não serem respeitados, a depender do contexto situacional e 

da intenção do usuário da língua.  

Definitivamente, a maneira mais fácil de chamar pouca atenção ao usar a língua e ter 

maior aprovação entre as diversas comunidades de fala e situações é respeitando a ―etiqueta 

linguística‖
 32

 de cada momento, local, gênero, estilo e monitoramento. Esse termo, ainda não 

empregado por autores do campo de estudo da Linguística no Brasil, sugere adequação e 

indica também a ideia de bom comportamento. O conceito de ―etiqueta‖ que se intenciona 

usar aqui não é o de rótulo, mas o de cuidados e atenção às relações interpessoais, além da 

adequação das atitudes linguísticas aos contextos. 

Ao falar para seu público leitor/espectador, MV Bill tem atitudes linguísticas 

diferentes daquelas observadas em seus textos direcionados aos seus entrevistados. Apesar de 

em seu depoimento (fala direcionada aos leitores/espectadores) não monitorar-se 

rigorosamente em todos os momentos, é possível observar que deixa o ―favelês‖ de lado. 

O uso do termo ―etiqueta‖ aqui, portanto, não tem relação a uma atitude linguística 

refinada ou relacionada à alta hierarquia social, mas à correta adequação do uso linguístico a 

cada situação. 

 A citação de MV Bill a seguir foi utilizada anteriormente nessa dissertação para falar 

sobre o ―indivíduo social‖ (seção 2.2, página 21). Aqui, porém, ela deve ser observada de 

outra maneira: 

 

[...] nunca chega[ø] num luga[ø] pra fala[ø], como de co[ʃ]tume, ma[ø] chega[ø] 

pra ouvi[ø]. Tipo, sai[ø] do luga[ø] de palco me[ɦ]mo, de a[R]tista, e me coloca[ø] 

no luga[ø] de platéia, e passa[ø] a se[ø] a platéia daquele monte de a[R]tista[ø] que 

vive naquele palco que ninguém que[ø] i[ø] lá assi[ʃ]ti[ø] o show dele[ʃ]. Então, eu 

comecei a ve[ø] e ouvi[ø] coisa[ʃ] que eu nunca tinha imaginado seque[ø]. 

(FALCÃO, 2006, informação oral) 

 

 No texto acima, o rapper fala sobre a técnica adotada para abordar seus entrevistados e 

obter as informações das quais precisava para sua pesquisa, o que denominou de ―técnica da 

                                                 
32

 Em alguns textos científicos há o termo ―etiquetagem linguística‖, que não apresenta relação com o termo 

―etiqueta linguística‖ aqui empregado. A ―etiquetagem‖ seria a atribuição de categorias para aspectos 

linguísticos, o que não é, porém, o que se tenta fazer nessa dissertação. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_glotal_sonora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_glotal_sonora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_glotal_sonora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
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humildade‖. Nota-se ter deixado de realizar muitos /S/ e /R/. Mas, imediatamente a seguir, 

muda de assunto e faz uma sequência de realizações, atitude muito diferente da observada do 

trecho anterior:  

 
Uma da[ʃ] história[ʃ] tá relatada no livro Cabeça de Po[R]co que é numa cidade do 

Sul em que ela tinha, tem uma fama de te[ø] uma qualidade de vida muito boa, uma 

da[ʃ] melhore[ʃ] do Brasil. No livro o[ʃ] nome[ʃ] tão todo[ʃ] trocado[ø], né. 

Quando eu cheguei nesse local, foi um do[ʃ] lugare[ʃ] que eu achei que era mai[ʃ] 

parecido com o Rio de Janeiro, na e[ʃ]trutura de crime, de tráfico, com fogueteiro, 

com jovem, muita[ʃ] criança[ʃ] envolvida[ʃ], barricada[ʃ], com ace[R]to de 

arrego entre o crime entre a polícia local, e o meu contato com aquela cidade era só 

atravé[ʃ] do[ø] show[ʃ], de show de rap, hip hop, no máximo uma visita a algum 

projeto social dentro de uma favela. Ma[ʃ] quando eu entrei pra ve[ø] isso eu 

deparei com essa realidade. Esse foi o primeiro ponto. E, segundo, uma coisa que eu 

só tinha assi[ʃ]tido num filme no[R]te americano, no filme New Jack City, que tá 

de[ʃ]tacado, que tá, que tem o nome de Gangue brutal, o primeiro filme do, acho 

que é o primeiro filme do We[ʃ]ley [ʃ]nipe[ʃ], que ele fa[ø] o papel de Nino 

Brown, no filme tem uma cena em que o Nino Brown, que é o chefe duma gangue 

de tráfico de crack em Nova York. (FALCÃO, 2006, informação oral) 

 

 Ambos são textos produzidos por MV Bill como resposta para uma mesma pergunta, a 

qual questiona sobre as surpresas tidas durante os anos de pesquisa. A diferença entre os dois 

trechos, portanto, não é o assunto em si, mas a adequação linguística a ele.  

Na primeira citação, o rapper esboça descontração, relaxamento em relação ao 

monitoramento, o que transparece a intenção de estabelecer uma equivalência entre os usos 

linguísticos dele e os usos linguísticos empregados pelo grupo do qual está falando (usuários 

do ―favelês‖). Já na segunda citação, MV Bill fala de experiências pessoais. O monitoramento 

linguístico nesse trecho reflete na realização de /S/ e /R/ em posição final. A mudança em seu 

comportamento linguístico é um indício de reposicionamento social. 

A partir dessa reflexão, pode-se afirmar que, da mesma maneira que o emprego do 

―favelês‖ é inadequado em uma reunião de negócios, por exemplo, o contrário também é 

verdadeiro. Cada contexto social exige uma postura, um conhecimento e um nível de 

monitoramento linguístico diferenciado. Quanto maior o conhecimento de normas, sub-

normas e linguagens especiais, mais apto estará o falante a obedecer a uma etiqueta 

linguística. A aquisição desses conhecimentos, porém não pode ser feita em um único 

ambiente. Além de estudar as variações de gênero e estilo que a língua permite fazer, o 

indivíduo também precisa vivenciar as situações em que os usos ocorrem, permear pelas 

comunidades de prática e de fala para relacionar as atitudes linguísticas às atitudes sociais que 

as acompanham. Somente assim poderá colocar em prática os conhecimentos adquiridos com 

credibilidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao abordar a questão de contextos sociais, é importante ressaltar a grande diferença 

existente entre o ―favelês‖ e o ―carioquês‖. Em diversos pontos eles se aproximam, como no 

fato de MV Bill ser carioca, residente de uma favela do Rio de Janeiro, ou nas frequentes 

reportagens de jornais e revistas retratando a ―guerra‖ nas favelas entre facções criminosas, ou 

delas contra a polícia. O ―favelês‖ é uma sub-norma do português, enquanto o ―carioquês‖ é 

uma variação diatópica da língua. O ―favelês‖ pode ser mais ou menos adequado a 

determinadas situações sociais, enquanto o ―carioquês‖ é uma característica regionalista 

embutida no falar daqueles que nasceram ou que por muito tempo viveram no estado do Rio 

de Janeiro, o que também não deixa de promover um juízo de valor e a consequente 

estratificação social.  

Para ratificar as ponderações acima, consideram-se três fatores básicos: 1. O Rio de 

Janeiro recebeu a corte portuguesa em 1808, quando se instalaram no Brasil ainda colônia – 

tornando-se capital da república federativa que viria a se constituir mais adiante – e, por isso, 

aderiu marcas das normas standard e culta (à época) do português de Portugal; 2. A cidade é 

uma localidade urbana, o que, atualmente, explicita status social em comparação aos falares 

rurais; 3. ―Dentro dos limites da fala urbana ou rural podem ocorrer outras variações, 

motivadas pelas características do falante e do grupo a que pertence, ou pelas circunstâncias 

que cercam o ato de fala (situação).‖ (PRETI, 2003, p. 25. Grifos do autor) 

Por o ―carioquês‖ ser uma variedade com características sociais estereotipadas de um 

indivíduo malandro e praieiro, e o Rio de Janeiro ser uma cidade com um grande número de 

favelas e problemas sociais, como pobreza, falta de saneamento e criminalidade levados à 

mídia de forma escancarada, usos e comportamentos linguísticos que remetam ao estereótipo 

daquele que vive na capital fluminense, acaba recebendo estereótipos também do ―favelês‖. 

Certamente, essa é uma comparação descabida. No entanto, mesmo com um rigoroso 

monitoramento linguístico, o falante carioca realizará certos sons e conceitos que exaltarão 

seu regionalismo e, consequentemente, será avaliado e classificado por seu interlocutor dentro 

do estereótipo ou do juízo de valor que esse outro possua. 

De qualquer maneira, é sabido que nas falas de MV Bill, o ―carioquês‖ e o ―favelês‖ 

estão plenamente atrelados, devido à origem e à vivência do rapper, nascido no Rio de 

Janeiro e, até hoje, morador de favela. Portanto, visto dessa forma, o impacto social dos usos 

linguísticos de MV Bill ocorreria da mesma maneira que qualquer outro usuário da língua 

que apresente essas duas características. Há, porém, muitas outras variáveis que interferem no 
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processo avaliativo da língua, e uma delas é o fato de MV Bill dispor de alto status 

sociocultural no Brasil. 

Em um vídeo elaborado pela companhia telefônica Nextel, o rapper destaca que, hoje, 

com uma gama muito maior de endereços sociais – nos quais é aceito e reconhecido –, 

poderia ter intervindo para salvar uma vida. Porém, à época, o seu poder persuasivo não tinha 

a mesma implicatura que teria hoje como ícone do rap e hip hop nacional. 

 

Tem uma música que eu fiz em 92, e a história é baseada em um menino que morava 

quase de porta comigo, lá nos apartamentos. Jogava muito futebol, tinha o sonho de 

jogar no Vasco e era de uma família muito pobre, uma família de muita desestrutura. 

Só a mãe e cerca de mais uns nove irmãos, tudo na mesma casa, dentro daqueles 

apertamentos, que não é apartamento. E era difícil a mãe dele, sendo empregada 

doméstica, dedicar alguma grana, alguma parada, para investir no sonho dele e no 

talento dele, de ser jogador de futebol. Então, se a oportunidade para jogar não 

aparece, o crime tá sempre de braços abertos, independente da tua habilidade, 

independente da tua agilidade, do que você é capaz de fazer dentro duma quadrilha, 

o crime tá sempre de braços abertos, sempre precisando de alguém. Até os próprios 

caras, bandidos, também comentavam que ele era um ótimo jogador de futebol, que 

ele não deveria até... Ele achava que era necessário roubar de pessoas ricas para 

distribuir entre as pessoas mais pobres. E ele acabou sendo morto pela própria 

quadrilha dele, com muitos tiros. Mataram junto a namorada dele, que nada tinha a 

ver com o crime. Não deu pra intervir, até porque se eu tivesse feito uma intervenção 

na época, talvez podia até ir junto também. Então, foi uma situação que eu não pude 

fazer nada. E ele apareceu com a camisa do Vasco, que era o time que ele gostava. E 

isso me fez pensar o quão cruel é a vida com os nossos sonhos. (MV Bill para 

Nextel – Braços abertos, 2010, informação verbal) 

 

Atualmente, MV Bill compõe e canta para, através das letras de suas músicas, salvar a 

vida de outros jovens. Na transcrição do comercial acima, o rapper demonstra que a 

intervenção para se salvar uma vida não precisa, necessariamente, envolver força física. A 

utilização de seu poder social e político na sociedade brasileira permitem essa atitude. Para 

tanto, ultrapassou as composições e foi atuar também como escritor e documentarista, para 

fazer com que a ―voz‖ dos moradores de favelas chegasse até outros indivíduos da sociedade 

que possam colaborar para melhorar as condições de vida e reduzir a periculosidade nas 

favelas do país. 

A credibilidade dentro de outras comunidades, além da favela e do tráfico de drogas, é 

o que permite que MV Bill utilize-se de diferentes normas linguísticas e consiga transmitir os 

sentimentos de seus entrevistados. Nas obras e no documentário, seu uso do ―favelês‖ não é 

visto negativamente pelos leitores/espectadores. Ele é compreendido como recurso para se 

aproximar dos integrantes do tráfico. O contrário, possivelmente, não seria tão bem visto, 

pois MV Bill defende ferrenhamente suas raízes e seu pertencimento à Cidade de Deus. 

 

Eu conheci o hip hop em 88, através da trilha sonora do filme Colours - As cores da 

violência. É um filme que fala da violência das gangs de Los Angeles. Eu vi o filme 
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e fiquei fascinado, eu pirei com a semelhança que tinha aqui com o Brasil, as 

guerras de facções. Eu me identifiquei na hora e falei ―é isso o que eu quero fazer 

aqui no Brasil‖, não tanto pela questão artística, mas pela possibilidade de fazer uma 

intervenção dentro do processo de sociedade que a gente tem no Brasil. E aí, tendo 

em vista esse outro lado, não tanto o lado artístico, mas o lado de intervenção, mais 

o lado ativista, cara, isso me fez perder qualquer tipo de timidez que eu pudesse ter. 

Quando a gente trabalha com o público e a gente fala publicamente que é tímido, 

muitas pessoas acham que é um charme, que não existe, mas eu sou um cara 

extremamente tímido, muito inibido. A minha infância inteira eu sempre fui assim. 

E aí, quando eu conheci o hip hop e comecei a falar de problemas sociais e raciais 

dentro da minha música, eu me tornei uma pessoa mais carrancuda, mais fechada e 

mais amarga ainda, pelas coisas que eu senti. Bater de frente com a falta de espaço 

nas rádios, não tinha local para se apresentar, às vezes, até o favelado não tinha 

ouvidos pra mim. Então, às vezes, dava um pouco da sensação de tá falando por 

milhões e tá sendo compreendido por menos de cem. E às vezes passava pela minha 

cabeça que se eu tivesse no crime, se eu tivesse virado bandido, talvez eu ia 

conseguir chamar mais atenção das pessoas do que sendo uma pessoa do bem, 

mostrando essa realidade através da música. Quando eu tive essa quebra, pra poder 

me transformar numa pessoa pública, mesmo de forma despretensiosa, acho que o 

que me impulsionava contra minha timidez acho que era a possibilidade de falar de 

coisas que ninguém tava falando naquele momento, a possibilidade de surpreender 

as pessoas falando coisas que as pessoas não esperavam vir de um cara com as 

minhas características. (MV Bill para Nextel – Timidez, 2010, informação verbal) 

 

 Independente do âmbito, o vínculo entre usos da língua e práticas sociais está cada 

vez mais evidente. Não são mais necessárias informações quantitativas para se comprovar as 

consequências sociais dos usos da língua e vice versa. Hoje, estes são conhecimentos tidos 

como senso comum. Silva (2005, p. 31) ratifica esse posicionamento: 

 
De fato, a conversação é uma prática social por meio da qual se expressam e se 

tornam possíveis outras práticas. Por meio dela, os indivíduos se comportam como 

seres sociais, isto é, relacionam-se com outras pessoas e procuram conseguir seus 

propósitos, conversando. 

 

 Conclui-se, portanto, que MV Bill – compositor, cantor, escritor, documentarista, 

negro, carioca e morador de favela – sabe utilizar bem os recursos da língua portuguesa em 

todos os endereços sociais nos quais se posiciona, pois obtém desempenhos positivos em 

diálogos estabelecidos com falantes das mais diversas esferas sociais, comunidades de prática 

e de fala. Essa conclusão não é obtida apenas a partir dos corpora dessa dissertação, que 

compreendem apenas textos produzidos pelo próprio rapper. Suas composições escritas e 

orais dizem muito sobre seu conhecimento linguístico, mas comerciais como os da Nextel 

(cinco deles aqui transcritos) comprovam seu status sociocultural no país; assim como a 

obtenção de depoimentos e imagens dentro da operação do tráfico de drogas nas favelas 

também revelam sua boa aceitação dentro desse grupo. Portanto, para chegar a esse ponto, a 

análise foi embasada não apenas no material linguístico coletado, mas em todas as causas e 
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efeitos sociais que estão vinculados à produção textual de MV Bill, com a finalidade de que 

não se obtivesse um resultado parcial, apenas com dados de procedência do rapper. 

Dessa forma, presente dissertação foca nos usos linguísticos de MV Bill, tomando 

como base textos orais e escritos (por ele transcritos) produzidos pelo rapper. Pelo fato de tais 

textos terem sido extraídos de livros e de um documentário sobre os falcões, foi necessário, 

primeiramente, fazer uma contextualização do cenário em que MV Bill estava inserido 

quando executou suas falas. Tal trabalho precisou ser feito, pois, tratando-se de uma pesquisa 

com base no campo da Sociolinguística, a todo o momento é necessário relacionar produção 

linguística e práticas sociais. A partir de então, seguiu-se a análise qualitativa dos dados, já 

que se descartou a necessidade de aplicar método quantitativo pela imprecisão a que esse 

procedimento poderia proporcionar aos resultados, já que os corpora não foram colhidos em 

campo pelo pesquisador responsável, podendo ser um material manipulado pelos autores e 

editores, como já se considerou anteriormente. 

 Para evitar problemas derivados da não coleta em campo – o que poderia apontar para 

o fato de que, mesmo sendo transcrições, não seriam falas espontâneas de MV Bill, pois elas 

teriam sido monitoradas ao serem colocadas no papel –, uma entrevista concebida pelo rapper, 

em que abordou diferentes assuntos, uma transcrição ortográfica adaptada também compõe os 

corpora para servir de contraponto, e mostrou-se útil, pois permitiu avaliar mais corretamente 

o conhecimento linguístico de MV Bill, seu nível de monitoramento da fala, as variações 

executadas de acordo com o tema do diálogo e as diferenças entre seus textos escritos e 

falados. 

 Para a análise qualitativa proposta, os textos de MV Bill e o embasamento teórico, 

majoritariamente voltado para a teoria de ―endereços sociais‖, foram suficientes para chegar à 

conclusão de que o ―favelês‖ é uma sub-norma do português brasileiro, apesar de não estar 

previsto na literatura especializada. No entanto, diversas sub-normas, linguagens especiais e 

dialetos coexistem em harmonia dentro de uma grande sociedade que utiliza um único código 

linguístico, mesmo sem ser registrado e estudado. Pelo fato de falantes com diversos níveis de 

conhecimento da língua estarem inseridos numa comunidade brasileira que fala o português, 

por exemplo, e seus usuários terem a ciência de que há variações, as diferenças entre os 

falares, por mais (ou menos) indícios sociais que eles apontem, não é tamanha que os textos 

de um indivíduo sejam completamente ininteligíveis. 

Concluiu-se, então, que o ―favelês‖ poderia ser classificado como uma sub-norma, 

pois: 1. Está submetido à norma popular e, portanto, ele não seria propriamente uma norma; 2. 

É composto por uma estrutura e por um vocabulário que não dispõem de um limite territorial 
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e, por isso, não poderia ser considerado um dialeto. Não é diatópico; 3. Por ser caracterizado 

não somente por um léxico característico, também não caberia como uma linguagem especial, 

porque apesar de se tratar de usos linguísticos de uma comunidade marginalizada, não é, 

porém, um uso que tenha o objetivo de codificar os textos para que indivíduos externos não 

compreendam o que está sendo dito. O vocabulário da favela e do tráfico de drogas formou-se 

a partir da necessidade de nomear objetos, atitudes e classificações peculiares a esse grupo. A 

dificuldade na compreensão do que se diz dentro dele pode ser facilmente desvendada com 

uma pequena reflexão, pois, em geral, os nomes dados fazem alusão a um léxico 

nacionalmente comum. 

O resultado foi, por conseguinte, uma distinção entre o ―favelês‖ e o ―carioquês‖ que, 

por vezes, são conceitos indevidamente atrelados um ao outro devido às estruturas 

habitacionais e suas divisões existentes no Rio de Janeiro. Nessa dissertação, foi ainda mais 

importante separá-los, pois MV Bill é um indivíduo que, por vezes, une e a sub-norma 

―favelês‖ a variedade ―carioquês‖, o que poderia gerar uma confusão conceitual. Para evitar 

tal desordem, foram identificados os endereços sociais explicitados por MV Bill nas obras, no 

documentário e nos demais materiais colhidos (como os vídeos comerciais da Nextel), e 

analisados os reflexos ocasionados pelos usos linguísticos do rapper em cada um de seus 

posicionamentos. 

A análise de traços fonológicos, como o /S/ e o /R/ em final de sílaba, foi feita não 

para estudar a relação acima, mas para compreender o nível de monitoramento nas falas de 

MV Bill, que resulta em estratificação social e, consequentemente, julgamentos prestigiosos e 

estigmatizados dentro do ―carioquês‖, mas que não deixam de delinear o ―favelês‖ usado pelo 

rapper em alguns momentos. A abordagem de outros fenômenos gramaticais – como 

concordância, por exemplo –, ampararam esse segmento do estudo. 

Que as atitudes linguísticas de MV Bill impactam na identidade sociocultural do grupo 

retratado já era sabido. No entanto, compreender que os reflexos dessas atitudes não 

ampliaram o estigma já existente, apenas ratifica o pensamento do rapper sobre a importância 

de produzir um material a respeito do tráfico de drogas e da vida na favela ao seu redor por 

indivíduos que vivem essas realidades, e não por cineastas e escritores que realizam uma 

pesquisa in loco e depois divulgam um material elaborado simplesmente com base em seus 

conhecimentos e vivências, ou seja, com juízos de valores muito diferentes dos tidos por 

aqueles que são realmente o foco do trabalho. Assim, acabam, muitas vezes, não passando de 

produções estereotipadas. MV Bill não acredita, porém, que a formação de rótulos sociais seja 
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o único fator negativo no fato de um ―estranho‖ retratar (com tamanha credibilidade) uma 

realidade que não a sua: 

 

Para mim a contradição é o cara do a[ʃ]falto vim pra dentro da miséria, dentro da 

favela, e[ʃ]plora[ø] a miséria e faze[ø] dinheiro com a miséria, sen[ø]o ela a única 

coisa que no[ʃ] restou. Se nó[ʃ], o[ʃ] favelado[ʃ], não pude[R]mo[ʃ] faze[ø] 

dinheiro com essa miséria que foi he[R]dada, melho[ø] di[ʃ]tribui[ø] co[R]da[ʃ] 

pra gente se enfo[R]ca[ø], que a gente tá no caminho errado. (FALCÃO, 2006, 

informação verbal de MV Bill) 

 

 Endereço social, atitudes linguísticas, estilo, monitoramento, etiqueta, normas e 

estratificação social são os conceitos base dessa dissertação que indicam para a compreensão 

não somente do falar de um indivíduo, mas também de sua representação dentro de um grupo 

e da identificação das comunidades às quais pertence (ou tenta pertencer).  

O ―carioquês‖ e o ―favelês‖, por si só, não permitem o entendimento completo da 

representação social de MV Bill nos agrupamentos sociais aos quais o rapper diz pertencer. 

Mas fatores como estilo, etiqueta e monitoramento linguísticos deixam pistas para se 

identificar de onde e para quem ele fala, bem como suas intenções com determinados usos. 

Tais fatores, associados, implicam na obtenção do resultado proposto por MV Bill com suas 

obras: reduzir o preconceito sobre os falcões – que estariam trabalhando em uma atividade 

ilegal e agressiva não por uma escolha própria, mas pela dificuldade de encontrar um emprego 

que lhes permita, ainda na infância, ganhar dinheiro para arcar com as despesas e 

necessidades básicas de um ser humano e sua família. A intenção bem sucedida de MV Bill 

com o trabalho sobre os falcões seria, portanto, expor ao restante do país um olhar de dentro 

da comunidade, despido de julgamentos de profissionais, como sociólogos, antropólogos ou 

políticos. 
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ANEXOS E APÊNDICES 

 



ANEXO A – LETRA DA CANÇÃO SOLDADO DO MORRO (MV BILL) 

 
 

Minha condição é sinistra não posso dar rolé 

Não posso ficar de bobeira na pista 

Na vida que eu levo eu não posso brincar 

Eu carrego uma nove e uma hk 

Pra minha segurança e tranquilidade do morro 

Se pa se pam eu sou mais um soldado morto 

Vinte e quatro horas de tensão 

Ligado na policia bolado com os alemão 

Disposição cem por cento até o osso 

Tem mais um pente lotado no meu bolso 

Qualquer roupa agora eu posso comprar 

Tem um monte de cachorra querendo me dar 

De olho grande no dinheiro esquecem do 

perigo 

A moda por aqui é ser mulher de bandido 

Sem sucesso mantendo o olho aberto 

Quebraram mais um otário querendo ser 

esperto 

Essa porra me persegue até o fim 

Nesse momento minha coroa ta orando por 

mim 

É assim demorou já é 

Roubaram minha alma mas não levaram minha 

fé 

Não consigo me olhar no espelho 

Sou combatente coração vermelho 

Minha mina de fé ta em casa com o meu menor 

Agora posso dar do bom e melhor 

Varias vezes me senti menos homem 

Desempregado meu moleque com fome 

É muito fácil vir aqui me criticar 

A sociedade me criou agora manda me matar 

Me condenar e morrer na prisão 

Virar noticia de televisão 

Seria diferente se eu fosse mauricinho 

Criado a sustagem e leite ninho 

Colégio particular depois faculdade 

Não, não é essa minha realidade 

Sou caboquinho comum com sangue no olho 

Com ódio na veia soldado do morro 

 

Feio e esperto com uma cara de mal 

A sociedade me criou mais um marginal 

Eu tenho uma nove e uma hk 

Com ódio na veia pronto para atirar(2x) 

 

Um pelo poder dois pela grana 

Tem muito cara que entrou pela fama 

Plantou na boca tendo outra opção 

Não durou quase nada amanheceu no valão 

Porque o papo não faz curva aqui o papo é reto 

Ouvi isso de um bandido mais velho 

Plantado aqui eu não tenho irmão 

Só o cospe chumbo que ta na minha mão 

Como pássaro que defende seu ninho 

Arrebento o primeiro que cruzar meu caminho 

Fora da lei chamado de elemento 

Agora o crime que dá o meu sustento 

JÁ pedi esmola JÁ me humilhei 

Fui pisoteado só eu sei que eu passei 

Eu to ligado não vai justificar 

Meu tempo é pequeno não sei o quanto vai 

durar 

É pior do que pedir favor 

Arruma um emprego tenho um filho pequeno, 

seu doutor 

Fila grande eu e mais trezentos 

Depois de muito tempo sem vaga no momento 

A mesma história todo dia é foda 

É isso tudo que gera revolta 

Me deixou desnorteado mais um maluco 

armado 

Tô ligado bolado quem é o culpado? 

Que fabrica a guerra e nunca morre por ela 

Distribui a droga que destrói a favela 

Fazendo dinheiro com a nossa realidade 

Me deixaram entre o crime e a necessidade 

 

Feio e esperto com uma cara de mal 

A sociedade me criou mais um marginal 

Eu tenho uma nove e uma hk 

Com ódio na veia pronto para atirar(2x) 

 

A violência da favela começou a descer pro 

asfalto 

Homicídio sequestro assalto 

Quem deveria dar a proteção 

Invade a favela de fuzil na mão 

Eu sei que o mundo que eu vivo é errado 

Mas quando eu precisei ninguém tava do meu 

lado 

Errado por errado quem nunca errou? 

Aquele que pede voto também JÁ matou 

Me colocou no lado podre da sociedade 

Com muita droga muita arma muita maldade 

Vida do crime é suicídio lento 

Bangu 1 2 3 meus amigos lá dentro 

Eu tô ligado qual é.. sei qual é o final 

Um saldo negativo.. menos um marginal 

Pra sociedade contar um a menos na lista 

E engordar a triste estatística 

De jovens como eu que desconhecem o medo 
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Seduzidos pelo crime desde muito cedo 

Mesmo sabendo que não há futuro 

Eu não queria ta nesse bagulho 

JÁ to no prejuízo um tiro na barriga 

Na próxima batida quem sabe levam minha 

vida 

Eu vou deixar meu moleque sozinho 

Com tendência a trilhar meu caminho 

Se eu cair só minha mãe vai chorar 

Na fila tem um monte querendo entrar no meu 

lugar 

Não sei se é pior virar bandido 

Ou se matar por um salário mínimo 

Eu no crime ironia do destino 

Minha mãe tá preocupada seu filho está 

perdido 

Enquanto não chegar a hora da partida 

A gente se cruza nas favelas da vida 

 

Feio e esperto com uma cara de mal 

A sociedade me criou mais um marginal 

Eu tenho uma nove e uma hk 

Com ódio na veia pronto para atirar 

Feio e esperto com uma cara de mal 

A sociedade me criou mais um marginal 

Eu tenho uma nove e uma hk 

Com ódio na veia pronto para atirar 

 

Feio e esperto com uma cara de mal 

A sociedade me criou mais um marginal 

Eu tenho uma nove e uma hk 

Com ódio na veia pronto para atirar(3x) 

 

 

 

Fonte: MV BILL. Soldado do Morro. (Em MV BILL. Traficando informação: Natasha 

Records; BMG, 1998. CD. Faixa 8. 11min 30s). Disponível em: 

<http://vagalume.uol.com.br/mv-bill/soldado-do-morro.html>. Acesso em: 10 ago 2009. 

http://vagalume.uol.com.br/mv-bill/soldado-do-morro.html


APÊNDICE A – CORPUS 1 

 

ATHAYDE, Celso [et al.]. Cabeça de Porco. Rio de Janeiro: Objetiva, 2005. 

 

―Bill: – A saída? Não há. Não tem saída. 

Celso: – Não. Não tem. Não tem nenhuma. 

– Mas você disse – eu [MV Bill] disse – que acredita, que tem fé, que luta, que não desiste, 

não capitula. 

– É verdade, eu disse – Celso disse –, e não menti. Desistir não desisto. Mas saída não tem. 

Individualmente, é possível superar o racismo. A prova está aqui: somos amigos. Os 

casamentos interétnicos existem. Coletivamente, não.‖ (ATHAYDE [et al.], 2005, p. 71. 

Grifos meus) 

 

―Quinta-feira, 23 de setembro de 2004, final da manhã. Toca o telefone. O repórter me 

dá a notícia de supetão: ―Escadinha foi assassinado‖, como se dissesse: chove na Gavea. ―Eu 

queria saber‖, ele continuou, ―se o senhor achar que a morte do bandido encerra um ciclo, na 

história da criminalidade do Rio de Janeiro.‖ Depois do soco na boca do estômago, veio a 

porrada na testa. Fiquei zonzo. Vinha trabalhando com a entrevista que José Carlos dera a 

Miriam Guindani para este livro. Sua voz ainda soava íntima, relatando com amargura e 

arrependimento os erros passados, antecipando com esperança a liberdade que se avizinhava. 

Era pródigo em conselhos para os jovens tentados a cair no crime e se revoltava com a 

violência desgovernada, para a qual ele contribuíra. Daí a intensidade de seu remorso. 

Recorria ao próprio exemplo para orientar a juventude, em especial aqueles segmentos mais 

vulneráveis à sedução do tráfico. Foi chocante ouvir a notícia de sua morte. Uma vida colhia 

no ar, alcançando vôo. 

 Respondi ao repórter: “Você quer dizer que uma pessoa morreu, um ser humano foi 

assassinado. Ele tem nome e sobrenome, José Carlos Encina. Não é só um rótulo e um 

apelido. Você chama a vítima de bandido, mesmo sabendo que ele tinha pago sua dívida com 

a sociedade? Foram mais de vinte anos. Faltavam poucos meses para a liberdade. Mas nada 

disso importa: uma vez bandido, sempre bandido. Ele será eternamente bandido, 

independente de sua situação legal.” Ainda tive vontade de dizer: “No Brasil, a Justiça não 

reconhece penas perpétuas.” Mas desisti. Ligações telefônicas não mudam ninguém.‖ 

(ATHAYDE [et al.], 2005, p. 95. Grifos meus) 
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APÊNDICE B – CORPUS 2 

 

ATHAYDE, Celso; MV BILL. Falcão – meninos do tráfico. Rio de Janeiro: Objetiva, 2006. 

 

 ―Ninguém falou nada. Eu conhecia bem esse discurso e, por isso, era sempre 

constrangedor pegar táxi. Os caras vão com o cu na mão até nos deixar no destino. Vai ver 

que as estatísticas conspiram contra nós. 

 Mas eu não queria que o homem inventasse outra história e, em vez de responder ao 

que ele dizia, comecei a puxar assunto com o Doda. 

 – E aí, Doda, como rolam as coisas aqui? 

 – Gosto muito daqui, Bill, troco esse lugar por nenhum lugar do mundo não... 

 – Você tem algum inimigo aqui? 

 Ele riu. 

 – Tenho, tenho muitos... Tenho muitos amigos também... Essa vida que nós leva é 

fogo, né não? 

 – É. 

 – Nós faz muitos inimigos, né? 

 – Já foi preso alguma vez, Dodinha? 

 – Já, três vezes. Cumpri dois anos e meio e as outras duas vezes eu saí rapidinho. Foi 

pá pum! 

 – Como foi a tua infância? 

 – Sei lá, mano, nem penso nisso não... Vô vivendo! 

 – Tem namorada? 

 – Pô Bill, não quero falar disso não, o Telo é foda! 

 – Por quê? 

 – A Márcia era minha mulher. Mulher assim, né, nós morava junto, tá ligado? Depois 

que eu fui preso, ele colou nela e eles mandaram uma carta pra mim. Eu não conhecia ele 

não. Na época eu fiquei louco, queria matar ela... Pô negrão, isso é mancada, que crime é 

esse? 

 – E aí? 

 – Sacanagem mano, tá ligado? Sacanagem! 

 – E aí? 

 – E aí nada, ela me ajudou pra caramba depois, porque ele bancava ela. Ela arrumou 

um advogado pra mim com dinheiro dele e eu fui ficando mais na manha, mas não concordo 

com isso não! Antes de eu sair, eu tive que escrever uma carta pros amigos da rua, da minha 

quadrilha, dizendo que eu não tinha mais nada a ver com ela. Tá errado isso, mas só to 

falando isso pra você porque você não é daqui, mas essa conversa dá até morte e no momento 

ele tá em condições melhor que a minha, tá ligado? Mas não vou esquecer isso não, negrão, 

esse bagulho tá errado! 

 – Mas ele te ajudou, né, Doda, isso não conta? 

 – Ô mano! Sou maior agradecido a ele, entendeu? É, mas também a minha cadeia tava 

vencida, tá ligado? Saí com pena cumprida, negrão! 

 – Tá certo, mas não tem gente que vence a pena e continua lá por anos? 

 – Verdade, verdade... Ô mano, não quero ser injusto não, mas deixa pra lá essa fita aí, 

só sei que um dia ela vai voltar a ser minha mulhé, negrão, pode anotar aí.‖ (ATHAYDE; 

MVBILL, 2006, p. 23-25) 
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 ―Achei que ele [Celso] fosse me sacanear ao ver o mercúrio e a gaze na minha cabeça, 

mas percebi que o Felha deu um toque nele e avisou que eu estava estressado. Desliguei o tel, 

me virei pra ele: 

 – E aí, bucha... Receberam o resgate? 

 – Não Bill, foi foda ficar lá, amigo, só depressão. A vida não vale nada dependendo 

do ângulo em que estamos. 

 – Bucha, pior do que a vida não valer nada é quando ela tem um preço. Mas vamos 

fazer o nosso trabalho e deixa os irmão fazerem o deles. 

 – Como foi lá, tudo certo? 

 – Tudo tranquilo. Não tinha nada demais não... Resolvemos jogar uma pelada e acabei 

me machucando no rala coco do campo que o Doda arrumou. 

 O Celso sabia que não era verdade, sabia que eu não queria falar a respeito. Falar 

sobre o dia seria reviver tudo outra vez, era melhor falar depois, quando eu já tivesse 

compreendido por que as pessoas fazem questão de viver assim. Porém, se eu fosse esperar 

essa compreensão, não falaria nunca. Celso entendeu e levou o Felha com ele, certamente 

para que ele contasse o que aconteceu. 

 Três da manhã, o Celso ligou. 

 – Negão, tava dormindo? 

 – Claro que não. 

 – Nem eu, tá foda pra dormir! 

 – É, deve ter muitas pessoas acordadas no mundo a essa hora. Nós somos 

privilegiados. Temos nosso trabalho, temos uma certa fama, temos algum reconhecimento e, 

mesmo assim, perdemos o sono... Sobe aí negrão! Vamos trocar idéia... Só uma coisa é certa 

nesse mundão de Deus. 

 – O quê? 

 – O bagulho é doido!‖ (ATHAYDE; MVBILL, 2006, p. 44-45. Grifos meus) 

 

―Do lado de fora estava a noiva do Doctor Seven, o Celso e o Miguel. Nos juntamos a 

eles, o advogado nos deixou no hotel, subimos para os quartos e fomos ver as fitas. Celso e 

Miguel me mostraram a senhora da casa onde estavam, rasgando fotos do filho. Enquanto 

isso, eu contava pra eles a quantidade de porrada que tomamos. Na verdade, nenhuma 

porrada era maior do que tomar conhecimento de como esses jovens vivem a vida. 

Uns 15 dias depois, recebi uma ligação no celular. 

– E aí, veio? 

– Quem é? 

– É o Flávio. Como cê tá negrão? E o Celso, tá rocha? 

– Onde você está, rapaz? 

– Tô de boa, tô em casa. 

– Graças a Deus, o Celso liga todo dia para o Doctor Seven para saber de vocês. 

– Tá de boa. Quando vocês vêm aqui? 

– Um dia, responsa, um dia.‖ (ATHAYDE; MVBILL, 2006, p. 112) 

 

―Entrevista realizada por MV Bill 

 

Bill: O que tu faz? 

Rogerinho: Fico olhando sempre pra ver eles primeiro, pra nunca deixar eles me 

verem, senão eles vão me matar. Tenho que ver eles primeiro. Vou deixar eles chegar de 

pertinho dali? Não pode. 

Bill: Há quanto tempo tu tá nesse caô? 

Rogerinho: Um tempinho maneiro. 
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Bill: Fazia o que antes de entrar pra essa parada? 

Rogerinho: Nada pra ninguém. 

Bill: Vale a pena? 

Rogerinho: Pelo um lado, vale a pena, por outro, é meio sinistro. Tem hora que tu 

passa uns perregue sinistro. Tem um lado ruim e um lado bom. Tem hora que tá tudo bem, 

mas tem hora que o bagulho vira sinistro. Acaba o arrego, polícia toda hora, nego morrendo, 

estoura uma guerra, é foda. 

Bill: Qual é a parte melhor dessa tua vida? 

Rogerinho: Pô, tipo assim, quando vem o dinheiro pra tu gastar, tu tá tranquilão, 

curtir um bagulho. Amanhã ou depois tu morre, vários amigos já morreram assim. Tá aí sem 

nada, que nem eu tô aqui, perdeu a vida aí, tá ligado, os cana matou. Corre um risco sinistro 

de perder a vida. Ir preso, ficar vários anos de cadeia. 

Bill: Qual é a pior parte pra você? 

Rogerinho: Pô, isso aí mesmo. A gente não dorme direito, porra. A boca fecha às seis 

horas, abre meio-dia, a gente não dorme direito, é sinistro. Os cana pegam, os cana 

machucam pra caralho. É foda. E a vida vai levando. Não pode errar com os amigo, caguetar. 

Bill: Você já rodou? 

Rogerinho: Rodei hoje. Fui caguetado. Fui caguetado. 

Bill: Como foi? 

Rogerinho: Os cana bateu na treta onde eu tava, pô. Eu rodei com uma carga de 

maconha. Os cana me esculacharam, quase me levaram de dura, me bateram pra caralho. Eu 

tava dormindo, me acordaram dormindo... Fiquei devendo quinhentos a eles... Desenrolei 

com eles pra ficar devendo pro próximo plantão, dar quinhentos reais pra eles. 

Bill: E como é que faz? 

Rogerinho: Ah, minha condição, juntar um dinheiro e mandar pra eles. 

Bill: Então, os cans não são tão ruins assim? 

Rogerinho: Os polícia são safados, se eles vêm de arma na mão, eles matam, dá tiro 

pra acertar. São safados. 

Bill: Mas a partir do momento em que eles deixam você ir embora, na confiança, 

mesmo você devendo dinheiro, então é porque eles também confiam em você... 

Rogerinho: Isso aí, é, eu vou dar o dinheiro a eles... 

Bill: E se não der? 

Rogerinho: Pô, se não der o dinheiro, se os cana me pegarem de novo, vão me 

machucar mais ainda, vão me levar de dura, pra me forjar. Tem que se entocar bem entocado 

e juntar o dinheiro, até fazer e mandar. 

Bill: E você paga essa conta sozinho? 

Rogerinho responde com a cabeça baixa que sim. 

Bill: Você acha isso certo? 

Rogerinho: É, os amigo falou pros cana que não ia mandar dinheiro nenhum, mas na 

verdade, legal, eles nem falam com os amigo, eles mandaram esse bagulho pra eu fazer uma 

dívida com eles, tá ligado? Não deixou eu falar com os amigo. Me levaram, quase me 

levaram de dura. Aí, eu mesmo tinha que desenrolar, a última chance era essa. 

Bill: Vence quando? 

Rogerinho: Duas semanas. 

Bill: E já aconteceu isso antes? 

Rogerinho: Não, primeira vez que eu rodei‖ (ATHAYDE; MVBILL, 2006, p. 113-

115. Grifos do autor) 

 

―Entrevista realizada por MV Bill 
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Zezé era o anfitrião. Dessa vez, nossa gravação era em Fortaleza. Tudo igual ou 

parecido com outras cidades do Brasil. 

Falcão andando com radinho Motorola, ao lado do campinho de futebol, à noite, pés 

descalços, pistola na cintura, luz azul bonita. 

Bill: Há quanto tempo você tá nessa parada? 

Falcão: Vai fazer dois anos, já. 

Bill: Tu fazia o que antes? 

Falcão: Antes de entrar pra essa vida? Não fazia nada. 

Bill: Vivia de quê? 

Falcão: Tá falando antes de entrar pra vida? Já cheguei a trabalhar já, em farmácia, 

entregava remério. 

Bill: Parou por quê? 

Falcão: Ah, porque o Zé vendeu a farmácia. 

Bill: Quais são as vantagens que você tem de trabalhar em boca? 

Falcão: Macho, ultimamente, não to vendo vantagem nenhuma mais. Não tá dando 

pra arrumar nada. Agora tá brabo. Agora tá meio pedreira. 

Bill: Mas como não tá dando, se a boca vende? 

Falcão: Pô macho, o que acontece? Pra vapor fica sinistro. Pra vapor fica sinistro. Pra 

eu que sou pequenininho, o dinheiro é pouco. 

Bill: Ser vapor é o quê? 

Falcão: Ser vapor é vender o café e a farinha, fazer dinheiro pra boca, ficar num 

ponto estratégico. 

Bill: Como é a hierarquia? 

Falcão: Pô, depende. Começa primeiro se enturmando, vai conhecendo melhor, 

andando o dia-a-dia com a rapaziada, aí você vê que tá preparado pra ficar, pede pra ficar e 

fica na atividade, daí tu vai mostrando coragem no dia-a-dia, a rapaziada vai confiando em 

você, vê que tu tá preparado pra ganhar uma peça. Ou pra tu ficar mais um tempo na 

atividade. É assim. 

Bill: E quais são os cargos? 

Falcão: Tem do avião até o rei. O rei é o dono da boca, tem gerente... É igual firma, 

moço! 

Bill: O dinheiro vai pra onde? 

Falcão: Pô, aí só com eles. Pô, vai sendo investido. É tanto pro dono da boca e tanto 

pra boca. O que sobra pra boca é investido em farinha, arma, pra comprar. O dono da boca 

tira a parte dele, o gerente geral tira a dele. O gerente mesmo da pista tira o dele. Cada um 

tira o seu. 

Bill: Hoje você é vapor. O que você imagina pra você daqui a três anos, pro exemplo? 

Falcão: (sorri) Porra, sei lá, não sei nem se eu vou estar vivo. Qual o cargo que eu 

possa ter, o que tu quer falar? 

Bill: Quando você pensa no futuro, você pensa no quê? 

Falcão: Penso só em arrumar um dinheiro pra me levantar. 

Bill: Como você vai arrumar um dinheiro, se a boca está em dificuldade e se você é 

vapor? Que chance você tem de arrumar um dinheiro? 

Falcão: Pô, economizando. É o que eu falo aqui na quebrada. A boca tá difícil, eu não 

vou ficar insistindo no erro. Posso sair também, arrumar um trabalho qualquer. 

Bill: Você pensa em sair do crime? 

Falcão: Penso. Isso não é profissão não. 

Bill: Já assaltou alguém? 

Falcão: Não. 

Bill: Nem pensa nisso? 
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Falcão: Se tiver um dinheiro bom, mole, posso ir. Mas nunca tive aquele dom de 

assaltar. Nunca fui pra conferir. Mas uma parada boa, um dinheiro bom, forte, vale a pena se 

arriscar. Não vale? 

Bill: Essa arma aí, tu sabe mexer nela? Como se aprende a mexer nelas? 

Falcão: É olhando. Não sei mexer, a rapaziada mais experiente ensina a travar, 

destravar, estratégia de dar tiro, a maneira de segurar na arma, não deixar a arma disparar. 

Bill: Já deu tiro em alguém? 

Falcão: Já, um montão. 

Bill: Por que você fez isso? 

Falcão: Porque essa pessoa errou pra receber isso. Não atirei nela à toa. 

Bill: Diz um dos casos... 

Falcão: Um dos casos era um cara de um grupo de outra quebrada. Aí veio aí 

boiando, a gente pegou. Viram que ele era inimigo. Na área onde ele morava lá, os pessoal 

queria ter um comércio, tinha que pagar pra ter um comércio lá. E ele, né? Expulsou um 

montão de amigo lá onde ele morava. Oprimiu pessoas, obrigava o pessoal a pagar dinheiro. 

E dar o dele. A mexer com mulher dos outros, a se meter com gente de família. 

Bill: Isso que tá na tua bolsa é o quê? 

Falcão: Pô, isso aqui é farinha. 

Bill: Essa foto no envelope é o quê? 

Falcão: Esse rosto? É o Osama Bin Laden. 

Bill: Por que o Bin Laden? 

Falcão: Pô, nem sei por que esse negócio. 

Bill: De onde vem esse pó? 

Falcão: Pô, alguém vende pra firma. Isso eu também não seu. Cada papelzinho desse 

aqui é cinco reais. 

Bill: Você já foi pego alguma vez? 

Falcão: Pô, já. Umas quatro vezes. 

Bill: Fez o quê? 

Falcão: Rodei vendendo. Tava eu e um amigo. A gente tava vendendo, aí eu falei pro 

cara prestar atenção nesses caras paisanos. O maluco de bobeira dormiu, os polícia veio de 

carro à paisana e pegou a gente. Não deu nem pra correr. A outra vez, eu rodei caguetado, 

atravessando a rua, pra pegar um veículo pra sair da localidade. Eles pegaram, vieram já 

falando o meu nome, o apelido já. Descrito como que eu tava, bermuda tal, camisa tal. Aí 

levaram no distrito. 

Bill: E aí? 

Falcão: Aí deu pra conversar. Teve uma conversa. Perguntamo quanto ele queria. 

Porque ele me pegou sem nada. Da vez que ele me pegou com farinha, foi um dinheiro. Das 

outras vezes que eles me pegaram sem nada, não foi nada. Eu negava que era bandido. Eles 

falando que se me pegassem com alguma infração, eles iam me prender. 

Bill: Como é que tu se sente em vender o mal pras pessoas? 

Falcão: Como é que eu sinto? Pô, o pessoal compra porque gosta, porque quer. 

Bill: Vocês falam muito em Jesus, você tem religião? 

Falcão: Pô, eu creio em Deus, tenho fé em Deus. Só ele pode me salvar. 

Bill: Mas você sabe que você tá mais perto do Diabo do que de Deus? 

Falcão: É, mas eu peço a Deus pra nos proteger, não pra mudar a gente, pra livrar a 

gente do mal. Nós não pede a Deus pra ajudar a vender a firma ou vender muito ou arrumar 

muito dinheiro no tráfico. 

Bill: Você acha que um dia pode ser o dono da boca onde você trabalha? 

Falcão: Não sei, depende. 

Bill: Depende de quê? 
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Falcão: É porque tem muita rapaziada que está além de mim na minha frente, pra 

mim chegar a ser rei. Vai ser no decorrer do tempo. 

Bill: Se alguém hoje te oferecesse um trabalho, quanto seria suficiente pra você poder 

largar o crime? 

Falcão: Pô, salário decente, um salário decente que dê para sustentar a minha família. 

Bill: Quanto seria um salário decente? 

Falcão: Pô, meu salário de hoje. Ganha bem quem teve estudo, uma inteligência boa 

pra trabalhar e ganhar um dinheiro bom. Agora, quem não teve estudo tem que se contentar 

com o salário que tem. Salário mínimo merda de hoje em dia. 

Bill: Você fala que tem inimigos, caras de outras facções. Lá tem meninos como você 

que devem achar a mesma coisa. Quer dizer, de quem é essa guerra? 

Falcão: Porra, de quem é essa guerra? Nem sei dizer de quem é essa guerra. Eles 

tentam tomar o nosso ponto de venda. Eles crescem o olho na nossa venda, e a gente não 

pode deixar eles invadir a nossa área para arrumar o dinheiro que nós arruma. Isso vem vindo 

de geração. É o que eu falei, entra uns, entra outros. Tem uns que arruma problema, dá golpe, 

pode trair nós ou caguetar para a polícia. Ou pra outro cara, que vem vindo de outras facção. 

Guerra é assim. Uma área que foi nossa dá golpe de estado. Daqui a pouco, eles dão um 

ataque na gente, a gente tem que se mandar da nossa área por causa deles, depois de fazer de 

tudo pra gente voltar pra nossa área, expulsar eles. 

Bill: E o custo disso, são vidas humanas? 

Falcão: É, né? Tem que defender o nosso território... 

Bill: E os moradores? 

Falcão: Os morador fica na deles, né? Não se mete com a gente. São tranquilo. Mas 

se outros traficante de área rival tentar invadir aqui, morador não fecha com eles. Morador 

fica com medo. Fica com medo, porque não tem nada a ver, pode pagar o preço só por morar 

na quebrada, por conhecer. Então o cara que vem de fora e vai invadir aqui não vai pensar 

assim. Não fortalece esses cara da boca. 

Bill: Mas e se uma quadrilha de outra área que vier de fora expulsar vocês daqui. Eles 

vão dormir onde? Eles vão se esconder onde? 

Falcão: Eles invadem casa. O mínimo que eles vão fazer vai ser casa de morador, 

tranquilo, tentar se esconder. Ou então, eles vêm, né. Se eles quiser vim, vai embora, mas é 

ruim deles vim aqui. Nós expulsa eles. 

Bill: Você dorme onde? 

Falcão: Eu durmo onde? Porra, eu não tenho paradeiro. Eu durmo num montão de 

lugar. 

Bill: Tem quantos filhos? 

Falcão: Tenho um filho só. Vai fazer um ano. 

Bill: Quando você pensa no teu filho, o que vem na tua cabeça? 

Falcão: Só penso no meu filho não seguir o mesmo caminho que eu segui, procure 

não vacilar. Pô, penso no meu filho ser uma pessoa tranquila, uma pessoa normal. Eu também 

tenho que ser um exemplo pra ele também. Não vou querer que o meu filho siga o meu 

caminho, meu exemplo. Ensino outros tipos de coisa a ele. 

Bill: Por exemplo? 

Falcão: No momento, ele tá pequeno, mas poxa, eu já não chego perto dele com 

arma, eu já não chego perto dele com cheiro de maconha, com maconha na mão. Eu já não 

brinco com ele igual eu brinco com outras pessoas na rua. Já é diferente, como é que se diz, 

eu tenho mais apego a ele. Já dou mais carinho a ele, porque penso também, essa vida que eu 

levo, pode acontecer alguma coisa aí, ser preso, ganhar um tiro, morrer aí, e um filho sem pai. 

Isso não é a minha vontade. 

Bill: Você acha que é um bom exemplo para o teu filho? 
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Falcão: Porra, assim, em termos. Eu não sou um bom exemplo por eu ser bandido. O 

carinho de pai que toda criança quer ter eu procuro dar para o meu filho também, para ele não 

sentir uma pessoa largada, sozinha, não achar que não tem amor de pai nem de mãe, saber 

que tá sendo rejeitado. Querer seguir o caminho, porque tem muito menor hoje em dia que já 

entrou em boca de fumo por causa disso, perdeu o pai, perdeu a mãe, não tem aquela pessoa 

pra cuidar. 

Bill: Tua mulher faz o quê? 

Falcão: Poxa, minha mulher trabalhava, mas agora ela cuida do meu filho. Trabalha 

em casa. Mas ela vai trabalhar também agora... 

Bill: Como é a relação? 

Falcão: Ela já não fala mais, né? Ela tem que aceitar, né? Ela também não pode se 

meter muito. Ela tem que aceitar a vida que eu levo, né? Mas por vontade dela mesmo, ela 

não está comigo por eu ser bandido, por ganhar dinheiro da boca. Mas é o jeito. Dinheiro que 

vem daquele jeito ali... Ela fala que é dinheiro sujo, mas vai fazer o quê? Jogar fora? Rasgar? 

Bill: E você, o que acha? 

Falcão: É sujo, mas tem hora, por um lado é bom, por outro é ruim. Com esse 

dinheiro, você já tá se sustentando, tá se mantendo. Por outro lado, você vai vendo dinheiro, 

já não fica com aquela vontade de sair da boca e arrumar um trabalho e ganhar um salário por 

mês. 

Bill: Quanto tu ganha, mais ou menos, por mês? 

Falcão: A questão não é por mês. A questão é de quantas rodadas a gente vende, ao 

todo dá uns quatrocentos reais. Depende da venda. Se você fica uma semana vendendo, seis 

rodada. Se você fica quatro dias, se fica duas semanas. Depende da venda. 

Bill: Mas se você ganha quatrocentos reais por mês, você nunca vai juntar dinheiro 

para sair da boca... 

Falcão: Poxa, eu com quatrocentos reais, bancando família, não dá. Não dá muito 

assim, mas dá pra levar, dá pra viver, dá pra sustentar a família. Eu digo meu filho, minha 

esposa. Porque minha mãe também já não aceita esse dinheiro que eu levo. 

Bill: Tua mãe fala o quê? 

Falcão: Fala que é dinheiro sujo. Ela não aceita não. Não aceita. Às vezes, eu fico 

olhando assim, porque meu pai trabalha também, ela trabalha também, aí, graças a Deus, 

nunca faltou nada, mas já teve aperto já. Mas mesmo em época de aperto, eu vi faltando, fui, 

mas quando ela viu, eu já tinha comprado, mas ela fala que não aceita não. Esse dinheiro, fala 

que é sujo, que por causa desse dinheiro eu nunca vou conseguir sair, vou ficar naquela, 

querendo ganhar dinheiro, querendo ganhar dinheiro. Enquanto isso, eu vou vivendo.‖ 

(ATHAYDE; MVBILL, 2006, p. 153-162. Grifos do autor) 

 

―Entrevista realizada por MV Bill num barraco onde acontecia uma partida de futebol. 

Ou seja, uma noite de endolação de maconha e cocaína, onde os jovens embrulham as drogas 

que, em seguida, seguirão para as mãos do consumidor final – os viciados. 

Identificamos os jovens que estão trabalhando pelas cores das camisas. 

Bill: Por que tu tá nessa? 

De verde: Pô, tô aqui porque a sociedade aí fora não dá nenhum meio de vida pra 

gente agir aí fora. Se a gente quer procurar um trabalho, é difícil. Até pra procurar uma escola 

é difícil, a gente não tem escolha pra nada. Então, eu tô aí, mano, como você tá vendo, nesse 

ambiente aqui, que chega até a ser desagradável. Eu não sou bandido não, eu tô aqui porque 

eu preciso, certo, ajudar dentro de casa, porque eu não quero ver minha coroa sofrendo. 

Então, pô, quer comprar um gás, o gás já é trinta e poucos real, então o governo não dá meios 

de vida pra nós aí fora. Então eu tô aqui pra tu ver, tem uns manos aí que trocam tiro com os 
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home aí fora. A gente tá aqui só pra trabalhar. Aqui é trabalhador comum, é civil comum. 

Gente que luta pra sobreviver de todas as formas. 

Bill: O que é ser bandido pra você? 

De verde: Pô, ser bandido pra mim é procurar conviver com todo mundo, agir da 

melhor forma, nós não podemos vacilar. Ser bandido pra nós é o que nós tamos fazendo aí, 

nós tamos correndo atrás do nosso ganha-pão aí, ajudando, fortalecendo nossa família, 

porque nós não podemos deixar nossos filho morrer de fome. Ser bandido pra mim é ser um 

homem sagaz, do jeito que nós é. 

Bill: Você usa o que você endola? 

De verde: Não. Não fumo, não cheiro, não bebo. Só bebo guaraná. Como tá vendo aí 

é o que os governante quer, é o que o governador quer, é ver nós aqui mesmo. Porque ele não 

liga pra nada. Não dá direito nosso de defesa, não dá um emprego. Nossa coroa sai pra 

arrumar um trabalho e é humilhada. Nós emos que ter faculdade. Como é que nós vamos 

arrumar um trabalho, então? Então, a gente é obrigado a recorrer, porque muitas vezes a 

gente não quer aí, ó. 

Bill: Mas se os homens entram aqui tu sabe que vai ser dado como bandido pra 

sociedade... 

De verde: Mas aí, a gente tá nessa luta aqui. Se os home chega aqui, nós vai ser 

tratado como bandido. Se pá, mete bala em nós, mata geral, nem leva de dura. Se os cana 

chega aqui, não tem essa de trabalhador não, eu sou bandido. Na realidade, eu não sou 

bandido, mas se eles chegar aqui, eu sou. Pra eles, eu sou. Entram na favela como? 

Esculachando geral, morador, um montão de gente, dando tiro. Então se chegar aqui, eu sou 

bandido pra eles, vou em cana. 

Bill: (pro outro maluco, de branco) e tu, choque? 

De branco: Pô, cara, tô nessa aí porque esse aqui é o único meio mesmo de nós levar 

a vida. Como o amigo disse aí, tá ligado, pô, nós tem pouco estudo, se pá, tem até uns amigo 

que não estudou, então pra nós trabalhar é foda, tu tá ligado que eles discrimina nós à vera 

mesmo. Então, nosso único recurso é recorrer à boca de fumo, tá ligado, pra gente sobreviver, 

sustentar nossa família. 

Bill: Já pensou em sair? 

De branco: Isso daí é nosso único objetivo, sair dessa vida. Mas como? A sociedade 

não dá oportunidade pra nós, pô, nos temos que viver nessa aí mesmo, de drogas, de tráfico. 

Porra, se um dia eles derem oportunidade, eu pretendo sair dessa, mas, por enquanto, minha 

vida é essa daí mesmo. Daqui eu não saio, daqui vem nossa sobrevivência, tá ligado, mano? 

Bill: Tem filho? 

De branco: Porra, tenho filho sim, mas tá foda. Tenho dois filho, um de 2 ano e um 

de um ano. 

Bill: Você sabe pra onde a droga vai? 

De branco: Nós tamos aqui só pra endolar. Daqui a droga tem outro destino, tá 

ligado? Daqui ela já vai pra mão do vapor, de outros amigos lá que vão ver tudo, tá ligado? 

Até acabar o que tá na pista, né, nós tem que ser acionado de novo pra fazer o que nós tá 

fazendo, que a nossa parte é essa. Daqui o bagulho já vai pras mãos de outros amigos. Não 

tem nada a ver com nós. 

Bill: Quando tuas crianças crescerem um pouco mais, o que tu vai fazer pra evitar que 

o que você tá endolando agora chegue na mão deles? 

De branco: Pô, cara, isso daí é uma pergunta que eu fico até meio assim... 

De verde: Se o governo não melhorar nada, tá predestinado a seguir o mesmo 

caminho que o nosso aí... (gritinhos de crianças ao fundo) e isso aí é uma coisa que como pai 

eu não quero. Nem pro meu filho, nem pro meu vizinho, nem pra ninguém. Então, se o 
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governo não melhorar nada nesse país, amanhã ou depois, é o retrato dele que está aqui no 

meu lugar. 

De branco: Porra, meu dinheiro tá vindo agora, mano, tá ligado? Nosso pagamento de 

cento e pouco, quando chegar em casa, vai fortalecer à vera. Vou dar na mão da coroa lá, pra 

comprar um leite, umas fralda, porque a situação tá precária, né, Mané? E pô, o nosso meio 

de sobrevivência é esse mesmo, tá ligado, brother? 

Bill: (pro de verde) Tu tá com a mão tremendo porque tá bolado de ser filmado ou é 

sempre assim, tensão total nos neurônios? 

De verde: Pô, é minha neurose mesmo, porque a gente tá aqui, a gente nunca sabe, tá 

arriscado a tudo. Isso aqui é muito ano de cadeia. Os cana chega aqui, estoura a endolação aí, 

e aí como é que fica? A gente lá fora é trabalhador, mas aqui dentro eles não querem saber 

quem é trabalhador, quem é bandido não. Então, mano, é assim mesmo, é neurose o tempo 

todo (voz fica nervosa) e ligado em tudo. 

Bill: Alguém tem trabalho fora daqui 

De branco: Pô, até cinco meses trás eu tava trabalhando, mas chegou esse tempo frio 

aí, tá ligado, onde que nós trabalhava é negócio de refrigerante, e esses negócios assim, o frio 

chegou e foi caindo a produção, nós fomos mandados embora. E pô, como que nós vai ficar 

se nós não trabalhar? Tá ligado que pra arrumar um emprego tá foda, então essa daqui é o 

único caminho que nós tira um dinheiro. 

Bill: Tem alguém aqui que estuda 

De verde: Eu, eu estudo. 

Bill: Que ano você tá estudando? 

De verde: Pô, tô estudando o segundo ano do segundo grau. 

Bill: Você pensou alguma vez em ser artista, jogador? 

De verde: Pô, isso aí eu acho que é o sonho de todo mundo, ser alguma coisa na vida, 

sair na televisão. Tua coroa tá sentada assistindo o futebol e tá vendo tu lá, marcando vários 

gols. Isso aí eu acho que é o sonho de vários moleque na favela, ser jogador um dia. Mas 

como já disse várias vezes, a oportunidade é pouca. Tu chega só pra tentar estudar, pra ser 

alguém na vida, chega lá no colégio, não tem vaga, é a mesma discriminação de sempre, 

olham pra nós meio atravessado, volta mês que vem, e aí vai, né, mano. Quando tu vê, tu já tá 

na metade do ano, já não adianta mais nada. Então tu tem que correr atrás do teu meio de 

vida. Eu não posso morrer de fome, nem eu quero que meu filho morra de fome. O meu filho 

tem que ter pelo menos leite. Eu fico com fome, mas ele não. 

Bill: Hoje, qual é o teu sonho? 

De verde: Pô, cara, meu sonho? Vou te falar legal, meu sonho é sair dessa vida, né, 

mano, porque eu sei que não leva a nada (emocionado). Meu sonho é, se eu te falar, vai ser 

até como um conto de fadas... Meu sonho é ter uma moto importada, meu sonho é ter uma 

casa. Nem que seja uma simples mesmo, pra que eu possa trabalhar, ter uma casa pra eu botar 

minha família, pra minha família viver bem. Eu não quero ser rico não. Até parece 

brincadeira, mas eu não quero ser rico não. Eu quero apenas ter um meio de vida melhor, só 

pra minha mãe chegar em casa, e aí, filho? Pô, a geladeira tá lá, mãe, tá cheia, a feira tá aí. 

Pô, às vezes chego em casa, abro a geladeira e só tem água (voz embargada). Assim não dá. 

Assim não dá. Aí eu tenho que correr atrás mesmo. Tem que correr atrás de uma coisa que eu 

sou obrigado, porra, a fazer um bagulho que eu não quero. Não tá vendo aí nós assim? Isso aí 

não é vida pra ninguém não... 

Bill: E o teu sonho, sangue bom? 

De branco: Poxa, eu tenho muitos, mas, como o amigo disse aí, tá muito difícil. Poxa, 

são muitos. Meu sonho também é ter um carro, uma casa. Pô, mas tá difícil pra caralho. Tu tá 

ligado como é que é, porra, nós não tem como sustentar os filhos direito. A sociedade tá 

querendo fechar as portas pra nós. Pô, nós só vive nessa aí mesmo, ganhando uma merreca 
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aqui pra poder ajudar nossos filhos. Porra, e nunca consegue um objetivo maneiro, tá ligado? 

É foda, maluco. 

De verde: Às vezes até pra procurar uma batalha, pra eu poder entrar num ônibus é 

difícil, que em certos lugares é difícil até do ônibus parar.Pensam que a gente vai roubar, 

pensam que a gente vai matar. E a realidade não é essa. Se a gente tá ali no ponto de ônibus, a 

gente é trabalhador, é estudante, a gente é alguma coisa querendo buscar uma vida melhor 

fora da favela. Pô, se a gente tá ali, é porque quer buscar um negócio fora da favela. Porque 

se a gente quiser ficar na favela é isso aqui (endolação). A gente vai ter que vim pra cá, 

procurar nosso dinheiro mesmo, eu não vou deixar meu filho morrer de fome não.‖ 

(ATHAYDE; MVBILL, 2006, p. 179-185. Grifos do autor) 

 

―Por falar em vida, a entrevista que mais me emocionou nessa história toda foi com 

um jovem que, na época, tinha 16 anos. Ele já era funcionário de uma boca, tinha trabalhado 

em diversas localidades. A cada diálogo, a cada resposta, o menino se mostrava o mais cruel 

dos monstros. Eu ficava impressionado com sua capacidade destrutiva, com sua maldade. No 

fundo, eu achava que ele não podia ser tão ruim assim. Que parte do que ele dizia era para me 

impressionar. Talvez ele acreditasse que eu queria ouvir aquelas maldades dele. Seu 

codinome era Forte. Era sorridente e, entre uma crueldade e outra que narrava, dizia que 

Jesus ia perdoá-lo. 

Um certo dia, quer dizer, noite, ele começou a chorar, a ponto de soluçar e pedir para 

não filmá-lo chorando: 

– Filma eu chorando não, filma eu chorando não! 

– O que houve, amigo? – perguntei com carinho. Era contraditório vê-lo chorar, 

porque ele estava empunhando um fuzil. Suas lágrimas não eram compatíveis com sua arma. 

Se homem não chora, como um bandido que tinha me contado tantas atrocidades poderia 

chorar? 

– Pô negão, posso te dá um papo? 

– Dá teu papo, irmão. 

Ele então começou a narrar sua vida. Disse que estava no crime desde os 10 anos de 

idade, que não tinha pai e que perdeu a mãe aos 2 anos. Sua tia, que era alcoólatra, é quem 

vivia com ele.‖ (ATHAYDE; MVBILL, 2006, p. 211) 

 

―Depois de um tempo, o Forte também sumiu. Só que antes, ele me procurou e me 

disse que queria muito trabalhar conosco, mas que o valor que nós pagávamos não dava para 

sustentar sua família, que era ele, a mulher e o seu filhinho. Eu me senti um merda, percebi 

que ia perder uma alma por não ter como manter sua dignidade no trabalho, porque não podia 

pagar o que ele precisava. A gente só podia pagar pouco mais de um salário, mas era pouco 

pra ele. É pouco para todo mundo. 

– Negão, só queria te pedir duas coisas antes de ir embora. 

– Dá teu papo, irmão – respondi na linguagem da boca. 

– Me empresta um dinheiro para eu comprar um isopor e refrigerantes para eu vender? 

– Já é... Vê lá com o Celso e diz que eu mandei pegar. E a outra coisa, qual foi Mané? 

– Eu queria que um dia você levasse eu e meu filho no circo do Beto Carreiro.‖ 

(ATHAYDE; MVBILL, 2006, p. 215) 

 

―Entrevista realizada por MV Bll 

Eu sempre evitei que a Cidade de Deus participasse desse documentário para evitar 

incursões na favela ou gracinhas de policiais. Ou até mesmo a confusão na cabeça da 

imprensa que poderia achar que o documentário foi rodado aqui. Só que o que acontece na 
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Cidade de Deus não é novidade. A grande novidade é saber que no resto do Brasil a situação 

é muito parecida. 

Porém, o Betinho é um grande amigo de infância, um cara que tinha a maior moral na 

favela e hoje vive... bem deixa ele contar como vive. Ele é da Cidade de Deus, era a exceção 

que eu abria para contar uma história que os garotos que participaram sempre citavam. Não 

citavam o meu amigo em particular, mas citavam a situação dele. 

Betinho: Vim pra cá com sete anos, novinho, 31 anos de CDD eu tenho. Favela 

melhor que essa aqui não tem não. Eu fiquei assim com 23 anos de idade, de cadeira de 

rodas. 

Bill: Você fazia o que com sete anos? 

Betinho: Ah, via meu coroa endolar, meu coroa era bandido. Minha vida toda eu fui 

vagabundo. Já vivia no morro no meio de vagabundo. Estudei bastante, fui guardião de 

piscina, estoquista, sou cozinheiro. Naquele tempo a gente arrumava uma batalha, depois 

saía. Minha vida toda foi só crime, cadeia pra caramba. Só na cadeia eu já tirei doze anos. 

Tem cinco anos que eu já saí da cadeia. Um polícia que uma vez me prendeu, eu tinha rodado 

com umas carga, ele falou pra mim, porra, Betinho, tô cansado de te prender, da próxima vez 

eu vou ter que te matar, e você não é mais útil na boca; olha, eu tenho um sobrinho que 

trabalha no sinal vendendo bala, aí porra, você podia arrumar uma bala e vender, sai dessa do 

crime que você não vai arrumar nada, você não pode correr, não pode trocar mais com 

ninguém. Aí que foi que eu caí na real. Porque eu era neurótico, bandido, andava de peça, 

revólver, ficava fazendo segurança de vagabundo. Aí foi que eu arrumei uma batalha. A 

primeira vez que eu fui pro sinal foi a maior vergonha. Cheio de prata, arrumadão, fui de taxi, 

cheio de prata. Aí o dinheiro começou a cair, aí eu caí na real. Até hoje, graça a Deus, dá pra 

sobreviver, comprei minha casa. Pra não voltar pro crime. Pô, tirei o maior cadeião. Fui em 

cana a primeira vez, fiquei seis anos e dois meses, voltei, fiquei um ano e meio na rua e voltei 

de novo, na cadeira de rodas. Saiu em tudo quanto é jornal, porque os home aumenta. As 

vezes você não é nada, os home aumenta que tu é Beto da Cadeira, traficante da Cidade de 

Deus. Eu passava um dobrado pra poder arrumar um dinheiro. 

Bill: Você gostava da vida de bandido? 

Betinho: É uma vida ingrata. Eu acho que se você for parar para pensar legal, eu acho 

que o crime é uma profissão que você não tem fundo de garantia, 13º, férias vencidas, você 

ainda bota tua vida em risco... Porque você trabalha numa firma, você tem fundo de garantia, 

você pode pegar um atestado médico e faltar. Vida do crime é totalmente diferente, você não 

tem direito a nada. Porque você não vê um vagabundo aposentado, de conversível, passando 

na linha amarela e os home pára, oi, eu sou o Escadinha, da boca, mas me aposentei, passe aí, 

à vontade... Você não vê. Tu só vê preso ou aleijado ou morto. É o crime... E mesmo assim o 

crime não acaba. 

Bill: Como tu virou bandido? 

Betinho: Meu coroa já era bandido. Bandido antigo, de 60, de 70. Então eu, porra, 

vivia só no meio deles. Minha casa tinha endolação lá no morro. Vivia lá no morro, soltando 

pipa, vendo eles fumar maconha. Então tu vai aprendendo aquilo tudo. Aí, pô, minha vida foi 

mesmo o crime. Daí quando eu vim pra cá demorou dois anos já tava no crime já, traficando, 

vendendo cargas. Aí já tava portando uma peça, aí caí pra dentro do crime mesmo. Aí tinha 

umas épocas que tava brabo, arrumava uma batalha, ficava dois, três meses. Aí, pra prometer 

à mãe, fazia uns cursos, mas era vida de crime. Essa vida nunca me deu nada. Hoje em dia eu 

tenho alguma coisa, eu batalho, comprei minha casa trabalhando, graças a Deus. Casa 

lindona, tem três andar, dá pra mim me alimentar maneiro, quer dizer, dá pra pagar uma 

menina pra cuidar da minha casa, a gente vai levando, né? 

Bill: E no crime, você conseguiu o quê? 
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Betinho: Nada. Tu não consegue nada, porque se você consegue no crime, quem vai 

desfrutar ou é tua mulher ou é família. Porque você não desfruta nada numa cadeia, né, 

cumpade? Por exemplo, se você for tomar uma cerveja, é R$ 1,70, uma Skol, mas se você 

pára num bar, a cerveja é R$ 2, você é bandido, você não liga, você vai e compra. Você dá. 

Masse você é trabalhador, você pechincha, já vai querer, porque você já dá mais valor ao teu 

dinheiro. Você já valoriza mais o que você trabalhou, suou. Que nem hoje. Eu ralei o dia todo 

pra mim arrumar 70 conto. Mas se de repente eu no crime vou ali arrumo um dinheiro, aí já e 

mole, você já come comida de restaurante. Agora, trabalhando, você já toma cuidado, já 

come um hamburguerzinho, come uma comidinha, porque já tem que amanhecer, porque 

amanhã já é outro dia de luta. Né, cumpade? No crime eu não arrumei nada. Só prejuízo 

mermo: cadeira de roda, 19 anos na cadeira de roda. Graças a Deus, que eu tenho resignação, 

porque no começo foi foda mesmo, no começo eu tentei me matar, porque eu fui pra cadeia 

novinho, né? Aí eu tive a sorte porque os caras já cuidaram de mim. Porque quando tu vai pra 

cadeia, tu vai pra prova de silêncio. Primeiro tu não vai pro convívio, tu fica num lugar sete 

dias pros home ver teu comportamento, aí depois tu sai pra ir pro convívio. Eu não tinha 

condição de ficar na prova de silêncio sete dia, cheio de tiro, operado, dentro duma cela, né, 

irmão? Eu nem me mexia, tava todo aleijado, todo torto. Aí os amigo fizeram o maior 

escândalo dentro da cadeia, tentaram botar fogo, pra mim poder ir pro convívio, porque lá no 

convívio, um vai ajudar o outro. Convívio você sabe como é convívio, né? Porque lá na 

cadeia tem cubículo individual, um cubículo pra cada preso, tem cadeia que tem cubículo pra 

dois preso. E o convívio é um pavilhão com varoas camas, então são vários presos ali. É um 

bagulho quadrado, e ali tem a possibilidade de ser ajudado. Porque no cubículo quem vai me 

ajudar? E na cadeia, por exemplo, você no Hospital Central na Frei Caneca, se você reclamar, 

os home te dá logo um sossega-leão. Na madrugada, se você começar a gritar, incomodar 

eles, eles vai é te dar um sossega-leão, some contigo e cabou. Então eu tinha que me segurar 

em Copa. Aí os amigo, aí Betinho, pelo amor de Deus, a primeira noite não reclama de nada, 

não fala nada, certo? Pra você sobreviver, irmão, porque manhã a gente vai dar um jeito de 

trazer você pro convívio. Aí, quer dizer, doeu à pampa, mas tive que ficar quietinho, porque 

sabe que é ralo, né? Os cara some contigo, o Hospital Central é foda. Aí fiquei, nessa 

brincadeira fiquei seis anos e pouco.  Depois eu me levantei, caí na real. Tive resignação, vi 

que não adiantava nada ficar chorando, implorando. Vi que não ia voltar a andar mesmo, né? 

Aí, quer dizer, tive que cair na real e aceitar que eu sou deficiente mesmo. Aí fui à luta, 

trafiquei dentro da cadeia. Porque fiquei doze anos sem visita, quer dizer, precisando de 

ajuda, eu tava na cadeia dos amigo porque lá dentro é disciplina mesmo, um ajudando o 

outro, né? E já diminui o sofrimento. Você precisa duma pomada, uma carta pra mandar pra 

família... Mas eu sofri à pampa, irmão. Fiquei doze anos sem visita, sem nada. Tive que 

correr atrás lá dentro. Aí tu vê onde que é o crime, irmão. Ali na cadeia que eu aprendi a 

mexer com drogas, porque antes de eu ficar na cadeira de rodas eu era 157, eu era assaltante, 

nunca tinha mexido com drogas. Antes eu nem cheirava. Aí você vai pra cadeia, você se 

torna mais criminoso. Ali tu vai aprendendo, é uma escola. Ali tu vai aprendendo tudo 

direitinho, tu vai vendo o dia a dia, só papo de vagabundo mesmo, que quando sair eu vou 

matar, quando eu sair vou assaltar, tou cheio de prejuízo. Porque se é um lugar que você vai e 

tenta fazer uma artesanato, um papo sadio, não, você fica no meio de vagabundo mesmo. Tu 

fica a noite toda naquele papo, e tu fica na mente. Quando o cara sai da cadeia, o cara sai 

neurótico. O cara sai com a maior marra de bandido. Cadeia é foda, irmão. 

Bill: O que é o crime pra você? 

Betinho: Na minha época, eu entrei para o crime porque eu passei muita fome, muita 

necessidade. O crime realizou muito sonho meu. Quando eu era moleque, eu queria ter uma 

bicicreta, queria botar uma roupa da moda, eu queria passar o natal com a minha família, com 

a mesa cheia de coisa. Então o crime te facilita isso. Traz pobrema. Então por causa de quê 
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que eu falo? O crime é o crime. Agora muitos menor entra pro crime... O pai dá tudo, mas 

eles entra pro crime. Na minha época, as pessoas entrava pro crime por necessidade. Eu 

passei muita fome na minha vida. Quer dizer, às vezes eu queria um tênis, eu ia pra escola 

com um caderno dentro dum saco, porque naquela época a boca não vendia igual a hoje. 

Bill: Mas o teu pai era bandido e podia dar as condições... 

Betinho: Mas meu pai não tava junto de mim. Eu vivia no morro pra lá e pra cá. 

Passei necessidade à pampa, depois ele morreu. Eu quando vim pra cá com sete anos também 

passei muita necessidade, até eu virar vagabundo. Foi onde que eu me afirmei mais no crime. 

Porque, porra, meu coroa morreu lá no morro, não morreu aqui, quer dizer, o que acontece? 

Você passa fome, passa necessidade, foi isso que me empurrou mais pro crime. Eu tinha uma 

certa boa vida, mas depois que ele morreu, acabou tudo. Aí que eu entrei pro crime legal 

mesmo, o crime pra tu portar uma peça, pra tu assaltar... 

Bill: Você tentou trabalhar? 

Betinho: Eu tomava conta de carro na Freguesia, passava noite lá tomando conta de 

carro. Fui muito humilhado. Aí, pô, eu falei, meu Deus do céu, que vida é essa a minha? Vou 

ser sempre humilhado? Nego jogando comida na minha cara! Às vezes eu dormia na rua, 

nego me chutava. Aí falei: vou entrar pro crime. Comecei a pegar umas carginha. Tu começa 

de baixo. Aí, depois, pô, comecei a passar umas carga. Aí me chamaram prum assalto, eu 

gostei, 155, meter caxanga. Aí depois passei pro 157, assalto a mão armada. Quer dizer, aí tu 

vai indo, vai evoluindo mais ainda, que tu começa a assaltar assim, depois tu sempre quer 

mais. Aí caí pro crime. 

[...] 

Bill: Teu pai era o quê? 

Betinho: Meu pai era assaltante, era meio matuto, porque naquela época aqueles 

bandido antigo era meio matuto, era gerente, não tinha um dono. Agora que é tudo 

organizadinho, direitinho, tipo uma firma. Antigamente, não, tu chegava, botava um pó, outro 

botava, quem tivesse esse conceito. Por exemplo, se você é um cascudo da favela, tivesse 

precisando de um dinheiro, aí tu botava uma parada pra tu arrumar um dinheiro. Agora não, é 

organizado, direitinho. 

Bill: Como você vê a molecada no crime hoje? 

Betinho: Hoje? Você vê só, conselho, cara, se fosse bom, não era dado, era vendido. 

Eu chamo muito, falo pra eles que, pô, hoje em dia, antigamente eu achava que malandragem 

era ser bandido. Hoje malandragem é tu ser trabalhador. Porque você vê, o cara que é 

bandido não tem liberdade pra ir e vim. Você não vê um vagabundo com a namorada dele no 

shopping. Porra, então é maneiro você vim do trabalho, pegar tua namorada e ir no shopping. 

Tá entendendo? Ficar à vontade? Você não pode. Você vê que no crime você anda escondido, 

porque você pode rodar. É ilusão. Hoje em dia, você não precisa ser vagabundo pra ganhar 

mulher. É muita mulher na pista. Na minha época era difícil. Pra tu ganhar mulher tu tinha 

que ser bandido. Mas agora não. Hoje em dia é muita mulher, cumpade. Então não tem 

necessidade. Não tem necessidade de tu virar bandido. Então, ao meu ver, era melhor a 

menorzada estudar, trabalhar, porque, pô, é uma vida ingrata. Uma vida ingrata pra caramba. 

Sofrimento brabo. 

Bill: Você já tirou a vida de alguém? 

Betinho: Crime, né, irmão? Pra tu não morrer, tu tem que matar. Eu nunca tirei vida 

de ninguém que tivesse rezando, trabalhando, que nunca me fez mal, que eu nunca 

conhecesse. Você tem que se defender, porque senão é foda. Pra chorar tua mãe, melhor 

chorar a dele, né? 

Bill: Como é que você vê isso tudo que passou? 

Betinho: É o que eu falo pra você, porra, se eu falar pra você que eu sou arrependido, 

eu não sou arrependido porque eu não voltaria. [...] Também acho que nenhum vagabundo se 
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arrepende. Ele só se arrepende porque o dia que ele tiver um filho, ele não vai querer aquilo 

pro filho. Vagabundo nenhum quer que o filho vive a vida que ele viveu. Não tem lógica. 

Quando o cara é bandido legal, ele procura que o filho viver longe daquilo que ele viveu. Aí, 

sim, eu me arrependeria sim, se eu tivesse um filho e meu filho virasse vagabundo por causa 

de mim. Caramba por causa de mim, olha só o meu filho! Qual o exemplo que eu ia dar pra 

ele na cadeira de rodas? Eu na cadeira de rodas, vendo o meu filho no crime, vou esperar o 

que dele? Esperar ele me ver mais tarde eu indo na cadeia visitar ele? Eu indo no cemitério 

levar flor pra ele? Ou então assim na cadeira de roda? Assim eu me arrependeria. 

Bill: Me conta os teus sonhos de moleque... 

Betinho: Ah, eu tinha, eu tinha. Meu sonho, por exemplo, eu tinha vontade de ser 

desenhista... cantor... Porque eu faço música. Eu não faço música agora. Sempre fiz música, 

sou um compositor. Ser um cantor, fazer um pagode. Eu tinha sonho. Todo menor tem sonho. 

É mentira tu falar que o menor o sonho dele é ser vagabundo. O sonho dele é ser jogador de 

futebol, só que é um sonho que não tem condições de realizar. Eu tinha vontade de ser salva-

vida. Sempre nadei à pampa, sempre gostei de nadar. 

Bill: E hoje o teu sonho? 

Betinho: Hoje o meu sonho é continuar desse jeito que eu tô, graças a Deus. 

Sobrevivendo minha vida, com resignação, abaixo minha cabeça. Eu vejo um montão de 

nego que tem as perna e não valoriza as perna que tem. Eu sou um cara que eu não tenho 

vacilação. Eu procuro ajudar. Você vê que os amigo me pediram pra eu organizar uma festa, 

fiquei fortão com isso. Porque quantas pessoas tem boa aí na favela? O cara não confiou de 

depositar uma responsa na mão deles. Quer dizer, os cara me chama, é onde que eu me sinto 

forte. Então o meu sonho é viver até o ponto que eu possa viver tranquilo. Meu sonho era ter 

minha casinha própria, eu tenho. Um carrinho vai ser longe de eu conseguir, difícil. Porque 

basta tu ter resignação, adoro essa palavra: resignação.  Porque resignação é tu ter força de 

vontade, entendeu, irmão? Tu nunca pode botar na tua meta que você vai falar assim, porra, 

eu vou comprar aquele quadro. Porra, queria comprar aquele quadro. Se você vai comprar 

aquele quadro, você tem que ir à luta pra comprar ele. É igual a minha casa. Eu falei, vou 

comprar a minha casa, trabalhei à pampa. 

Bill: Tu tem filho? 

Betinho: Tenho . Tenho um filho de criação. Tu ia perguntar tipo se eu gostaria se ele 

fosse vagabundo? Não, o que você sonha pra um parente teu próximo? Ah, eu sonharia dele 

ser um jogador de futebol, um futuro bom. Pra quando eu precisar, ele vir me fortalecer, um 

futuro bom, né? Pra você poder dizer, aquele ali é meu filho, tenho orgulho mesmo, meu filho 

formado, graças a Deus, sem problema de você imaginar que um dia vai ter que visitar ele no 

presídio. De imaginar que um dia você vai ter que ver ele estirado morto no chão, que 

ninguém quer isso prum filho. Tu não deseja ver teu filho todo cheio de tiro. Tu não deseja 

isso... 

Bill: Você acha que você vive num país justo? 

Betinho: Não. Eu vou ser sincero com você, a criminalidade não acabaria, mas 

melhoraria, se o salário fosse digno pra pessoa sobreviver. [...] Aqui pra tu ter um carrinho tu 

tem que ralar muito. Porque um salário igual a esse, duas pernas, 200 reais, fala aí. Aí manda 

um cara desse que ganha bem ir no mercado com 200 reais. Faz igual Big Brother, põe uma 

casa com os marajás, os caras que ganham bem pra eles viver com 200 reais por mês, mas 

com filho na escola, com aluguel pra pagar, com gás, conta de luz, pra ele somar aquilo tudo, 

pra ver se dá. Não dá. Por isso eu digo, é ingrato à pampa, cara. 

Bill: Você acha que foi bandido por causa do seu pai? 

Betinho: Eu não vou culpar ele. Baseado também, porque se ele fosse uma pessoa que 

tentasse me tirar, não resolvesse, por exemplo, eu não visse ele apertando baseado, apesar de 

que hoje em dia é normal, mas influi. Porque você vÊ, um pai pro filho é herói. Meu pai é 
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super homem. Ele pode ser um cara pequenininho, magrinho, mas ele é o herói. Então você 

se baseia no pai. Você vai querer ser igual a teu pai... Mas eu entrei pro crime mesmo por 

causa da minha necessidade mesmo, do massacre mesmo que a vida me trazia. Pô, passei 

muita necessidade mesmo, muita mesmo. Sofri muito. Quer dizer, eu tive um pouquinho de 

alívio quando cometi o meu primeiro furto. Tu esquece até que um dia tu vai rodar em cana. 

Aí tu continua, certo? Você procura uma batalha, tu não consegue. Você acaba ficando 

sufocado, vendo todo mundo arrumadinho. Sexta-feira tem baile, você tem uma merreca pra 

ir e se você não tiver, o que você vai fazer? Aí um amigo fala, vamos meter um assalto, aí tu 

vai, acaba indo. Assim que é o crime. 

Bill: Você á a favor ou contra que a maconha seja liberada? 

Betinho: Eu não cheiro mais, graças a Deus, mas fumo meu baseadinho. Ia ficar sem 

graça. Já pensou tu comprar um baseado no mercado? Na padaria. Traz um maço de 

Hollywood do bom aí! O gostoso é o proibido, né, cara? Aí vai começar a misturar com um 

montão de bagulho, né? Industrializado, aí vai perder o tesão. Lembra na época de 60, que 

nego fumava escondido? Aquele cigarro era um show. Hoje em dia... 

Bill: Você acha certo que os adultos permitam que os menores fiquem traficando? 

Betinho: Não é que eles permite, cara. Porque é o seguinte irmão. Se eu sou o 

Betinho, se eu morrer, vai entrar outro no meu lugar. Não é que você proíba. Os menor vai 

entrando mesmo. 

Bill: Tudo bem, vai, 14 anos que é o que a gente mais vê por aí... 

Betinho: Mas com 14 anos os moleque já tá fazendo filho. Eu acho um absurdo uma 

criancinha de 7 anos, que outro dia passou na revista, um bagulho montado. Sei lá, eu acho 

que claro que vai vir um molequinho de 7 anos e eu não vou aceitar na boca. Agora, 13, 14 

anos... Tem nego aí de 13, 14 anos que é frente numa boca, irmão. Aí o cara já tem 

disposição. Não é que você vai proibir, o cara já é um homem, já faz filho, já briga na mão. 

Então não tem como tu proibir. Se você sabe, se ele botou na cabeça que ele quer ser 

bandido, irmão, se ele não fumar aqui vai fumar noutro lugar. Aí é melhor fumar no lugar em 

que ele foi criado. Agora esse papo de 7, 8 ano isso é cão. Em toda a minha vida do crime eu 

não vi. 

Bill: Você acha que é só a necessidade que leva o cara pro crime? E as pessoas que 

ganham pouco dinheiro e nem por isso são bandidos? 

Betinho: Eu acho o seguinte, cara, o pai tem que conversar bastante com os filhos. 

Falta de apoio também. Certo? Falta de idéia. [...] Necessidade e falta de comunicação. É 

igual às drogas. Igual uma filha mulher. Você tem que mostrar pra ela, você, minha filha, 

você vai querer com 13, 15 anos, estar com dois, três filhos no colo?  Tu com 15 anos com 

uma criança pequena pra tu cuidar? Tu vai querer um namorado. Se a pessoa não tiver um 

diálogo, não é ajudado nunca. Você tem que ter um empurrão. Se você tiver um papo, uma 

orientação, falta de carinho também, afeto. Eu sempre fiquei largado. Eu nunca tive papo 

maneiro. Minha família nunca me deu um papo maneiro. Pelo contrário, cada vez mais 

afundamo mais no crime. 

Bill: Você acha que tem solução pras drogas no Brasil? 

Betinho: Cara, acho que não, porque os pequenininho que tá, né? Os grandão lá de 

baixo. Eu imagino que muitos desses grandão que traz a droga pra cá eles nem usa. Eles quer 

ganhar dinheiro... Não só no Brasil como no mundo todo, não tem solução para as drogas... 

Tu pode diminuir, mas acabar tu num acaba. Porque vem dos grandão... 

Bill: O tráfico trás algum benefício para a comunidade? 

Betinho: Ajuda bastante, porque eu vejo que, eu acho que ajuda, vou ser sincero com 

você, eu acho que ajuda até mais do que o governo. Ajuda bastante. Porque você vê que 

quando acaba um gás, um remédio, uma ajuda, né cara? 

Bill: Você não acha isso um pouco de demagogia? 
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Betinho: Eu me baseio assim, ninguém tá obrigando tu usar, né, cara? Tu tá indo lá 

por espontânea vontade. Eu acharia que eles botassem o revólver na tua cabessa e dissessem, 

vai lá buscar cocaína lá. Não. Tô sentado aqui com a minha carguinha, vem quem quiser 

buscar. Tu acha que se eu bancar o durão, vai vender? Eles procura outra boca, entendeu? Pô, 

cara, eu penso assim, se eu obrigasse eles a usar, a buscar, tu vai lá, senão vai morrer, tu 

compra pó! Compra quem quiser. Nego sabe que é errado, mas vai. 

Bill: Você acha que a polícia deveria continuar reprimindo o tráfico? 

Betinho: Essa pergunta sua fica até chato de responder... 

Bill: Como você se acidentou? 

Betinho: Ah, eu levei muito tiro. Levei tiro pra cacete. Troquei muito tiro, foi o maior 

sofrimento, troquei tiro à pampa. Eu não vou falar da pessoa que me deixou na cadeira de 

rodas porque eu nem gosto muito de comentar... Eu tava no crime, tinha arregado os home. 

Mas eles tava esculachando morador. E a gente arregando e eles esculachando morador. E a 

gente tomou uma atitude. Aí o que aconteceu? Tiveram que dar tiro na gente, a gente neles. 

Não tem mais arrego. Aí quem a gente pegava, matava, aí eu dei azar, que eles queriam me 

matar mesmo, só que não tava na minha vez. Aí não conseguiram. Me deixaram na cadeira. 

Mas os polícia que me fizeram isso a maioria já tá tudo morto, já não é mais polícia... 

Bill: Até hoje você tem raiva da polícia por causa disso? 

Betinho: Não morro de amor por eles. Mas não pode julgar todos por um, né, irmão? 

Bill: Você tem religião? 

Betinho: Pô, já fui espírita, já fui batizado na Universal e católico também. Por 

exemplo, eu, saí do crime tarde. Mas quem você acha que me ajudou a sair do crime? Foi o 

diabo? Foi Deus. Tu vê que tem muito vagabundo que sai do crime. É Deus que tá com eles. 

Bill: Teu maior orgulho? 

Betinho: É graças a Deus, eu ir pro meu sinal arrumar o meu dinheirinho, andar com 

a minha cabeça erguida, e os home não me parar. Antigamente os home chegava, eu tava 

conversando com alguma pessoa, eles paravam, tiravam a minha roupa. Hoje em dia, graças a 

Deus, sou limpo, trabalho à pampa, ralo à pampa, comprei minha casinha. Me orgulho, adoro 

chegar em casa, tirar minha roupa, deitar, dormir, e ficar tranquilo, porque eu sei que se eles 

baterem na minha casa eles não vão achar nada. Me orgulho muito de mim, porque o que eu 

já sofri, sofri à pampa na minha vida. Se eu fosse um cara que me entregasse, meu Deus do 

céu, tô aleijado! Fui fortão, sofri, nem todo mundo aguenta o sofrimento que eu sofri, duas 

cadeias. E nunca fiquei em cadeia com mordomia não. É no miolo mesmo, com vagabundo 

da Água Santa, Ilha Grande, Setor B, Esmeraldino Bandeira, Bangu, sofrendo, Niteróio, e 

lutando, defendendo vagabundo. Mesmo caído, defendendo os caído, mandando carta pra 

direitos humanos... Meu maior orgulho é viver.‖ (ATHAYDE; MVBILL, 2006, p. 217-233. 

Grifos do autor) 
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APÊNDICE C – CORPUS 3 

 

______. Falcão: mulheres e o tráfico. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007. 

 

―[...] Tinha vários malucos e duas minas. Olhei pro DJ, que não se abateu; os caras não 

falaram com ele, só as minas. E eles não me reconheceram porque estava chovendo e frio 

nesse dia e eu estava de touca e camuflado. Eles passarm e eu perguntei quem eram as minas 

que estavam acompanhando o bonde... 

– A morena eu não conheço não, a loira é pica!   

– Como assim? 

– Ela é pica, é manda-chuva aqui. 

– Ah, tô ligado, o Celso me falou dela, da pelada que aconteceu aqui, é ela mesmo? 

– Isso mermu, é a mulher do homi...‖ (ATHAYDE; MV BILL, 2007, p. 30) 

 

―Ela ficou com a gente esperando eles voltarem. Enquanto isso, o telefone dela tocava 

sem parar. Eu tinha receio de o marido dela ligar e o cara mandar passar fogo em todo mundo, 

inclusive em mim, pois se eu não fosse de carro, nada disso teria acontecido. Vai saber a 

cabeça desses loucos. 

 Ela perguntou pelo Celso... eu tomei um susto porque ele tinha me dito que não 

conhecia ela! 

– Cadê o mano? 

– Quem? 

– O Celsinho. 

 Nunca vi ninguém chamar ele assim, até achei que poderia ser o xará dele da Vila 

Vintém, mas respondi... 

 – Veio hoje não, ele foi viajar com a família dele. 

 O DJ parecia ter ficado surpreso com a intimidade dela. Mas tentei mudar o assunto: 

 – Será que os amigos vão demorar, tem como fazer contato com eles não? 

 – Não, eles estão fora da favela...‖ (ATHAYDE; MV BILL, 2007, p. 32-33) 

 

―Dois dias depois, eu estava sentado na sala da Associação de Moradores aguardando 

o presidente. A Meire chegou e puxou conversa. Ela ainda estava meio abatida. Eu tinha 

muitas perguntas para fazer, mas o presidente da associação chegaria logo. Mesmo assim, 

agradeci pela companhia dela no dia em que meu carro tinha sido tomado emprestado e 

comecei meu interrogatório. 

 – Tudo bem? 

 – Fala, Bill, tudo bem? 

 Ri e aproveitei para esclarecer uma curiosidade. 

 – Tudo certo? Me diga uma coisa, você conhece o Celso de onde? 

 – Ninguém passa batido aqui nessa comunidade não, amigo, vocês estão filmando e 

estão sendo filmados o tempo todo. Meu marido permitiu toda a filmagem de vocês, mas ele 

fica sabendo de tudo lá de dentro, entendeu? Eu ajudo no que posso, ele disse que conhece o 

Celsinho. 

 – Celsinho? 

 – É, ele disse que ele vinha sempre aqui, é assim que ele é chamado. 

 Ela deu uma risada, na real, uma grande gargalhada; acho que ela pensava que eu 

estava assustado. Respondi tranquilão. 

 – Sei, claro. É que achei estranho tu dizer o nome dele daquela forma. 
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 – Que forma? 

 – Nada, deixa pra lá. 

 Eu chamava ela de ―tu‖ para não correr o risco de chamá-la de você e tomar uma dura 

dela, ou chamar de senhora e ser inconveniente. Nem precisei perguntar se ela tava ligada nos 

meus passos. A conversa estava ficando mais animada e eu ficando preocupado. Não se 

conversa animadamente com mulher de bandido e, por saber disso, para finalizar, perguntei 

sobre a final do campeonato. 

 – O Celso me disse que na final do campeonato de futebol tu entrou no campo e parou 

o jogo. Os caras não ficaram bolados não? 

 Ela riu novamente, dessa vez com ar de manda-chuva humilde... 

 – Foi bem assim não, ele exagerou, eu não parei o jogo não, parceiro. Os malucos lá 

da Moréia são muito cheios de marra, eles pensam que têm mais culhão do que os amigos 

daqui, aí é foda, a chapa esquenta mesmo... 

 E toma-lhe gargalhada! Ela não parecia ser a moça que tinha perdido o irmão há tão 

pouco tempo. E, ainda por cima, o viado do presidente da Associação não chegava para eu 

desenrolar meu chiclete com ele. Até que a mulher do patrão ficou séria e disse: 

 – Queria te agradecer muito por você ter ido ao sepultamento do meu irmão, isso 

mostra que você é mais firmeza do que muito comédia que tem aqui nessa porra dessa favela. 

Tem um monte de filho-da-puta aí que só fecha com a gente para se dar bem, mas não são 

firmezas na hora que a gente mais precisa, eles racham a nossa cara. Obrigada mesmo. 

 Eu não sabia se deveria responder. Preferi ficar na minha.‖ (ATHAYDE; MV BILL, 

2007, p. 35-36. Grifos do autor) 

 

―O Bereta, que tinha estudado comigo e que tinham me dito que havia ficado maluco 

na cadeia, me chamou num canto e disse que tinha um cara que queria muito falar comigo, 

mas que estava esperando a confusão passar. Realmente estava confuso; havia outros jurados 

do festival e músicos que tinham vindo conhecer os espaços, a acústica e avaliar melhor como 

poderíamos fazer o projeto, além de buscar entre os presos as inscrições para o concurso. Por 

isso estava tumultuado. Mesmo assim, pedi para ele me levar até o cara... Ele estava 

debruçado num parquinho colorido de criança, que fica junto ao espaço destinado Às visitas 

dos parentes, no fim de semana. Quando cheguei perto, ele estava com um sorriso largo à 

minha espera, parecia que o cara me conhecia há muito tempo... 

– E aí, irmão! Tranquilo? 

– Tranquilão, parceiro... 

Respondi na moral o cara! 

– Tá ligado em mim? 

Ele perguntou com ar de suspense. Eu não ia dizer que estava ligado nele, porque ele 

podia perguntar de onde, e eu ia ficar mal das pernas... 

– Tô ligado que o amigo disse que tu quer me dá um papo. 

Eu comecei a tirar da cartola o meu favelês. O maluco riu e esticou a ao pra mim. Eu 

não somente estendi o braço como cheguei bem perto dele, para oferecer toda a minha 

coragem. Ele não metia medo em ninguém. Ele fazia tanto suspense sobre sua identidade, que 

comecei a ficar puto e tava quase virando as costas e indo embora. Só não fiz porque tinha 

vários parceiros perto e eu desconfiava que algum outro amigo estava escondido e iria 

aparecer, rindo da minha cara. Mas não era nada disso. O neguinho disse: 

– Meu parceiro, meu querido, eu sou o Foca. 

E deu um outro e largo sorriso. Dessa vez eu sorri também, junto com ele. E dei outro 

aperto de mão, agora saudando ele como se fosse um velho amigo. 
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– A comunidade fala muito de você, irmão, quero te parabenizar pelos ritmos que você 

coloca na favela, sem covardia, sem neurose, sem terrorismo... A comunidade fecha, e muito, 

com você, irmão. 

Ele ficou todo prosa, feliz pelo meu reconhecimento. Mas era meia verdade, melhor, 

um quarto de verdade. A maioria das pessoas, dos bandidos, reclamava dele. Se bem que todo 

mundo reclama de todo mundo, a humanidade caminha mesmo assim e o crime também. 

– Valeu mermu, Foca, por abrir a comunidade pra nós, estamos fazendo um trabalho 

maneiro, valeu mermu, irmão! 

– Pode ficar à vontade lá, mandei a minha mina dar a maior atenção a vocês. Vários 

amigos aqui falaram bem de tu. Que tu é firmeza total. O Celsinho é gente nossa, ele nem 

sabe que eu tô aqui, ele nem se lembra de mim. Entrega essa foto aqui pra ele. Ele vai saber 

quem é... Se liga, o que vocês precisar, tamu aí mermo, se ligou... É a gente que tá! 

– Valeu, Foca, valeu... O diretor deve tá me procurando, vou lá, se não ele pode se 

escaldar! 

– Valeu, parceiro, vai com Deus...‖ (ATHAYDE; MV BILL, 2007, p. 39-41) 

 

 ―Por fim o Foca saiu de semi-aberto em 2005. Já fazia tempos que eu não ia na favela; 

meu único contato com ela era via noticiário da televisão, quando os canas entravam e 

matavam gente, ou quando os caras da boca desciam o morro e penduravam cabeça de gente 

nos postes, ou quando faziam blitz nas ruas próximas. 

 Meu telefone tocou: 

 – Fala, Bill! 

 Era o Tamanco, um parceiro que eu conheci lá na comunidade. Ele não era bandido, só 

fazia favores para os caras para aumentar seu orçamento. 

 – Faaaaala, irmão. Tá maneiro tu? 

 – Tranquilo, achei que tu nem ia se lembrá de mim... 

 – Tá maluco, tô ligado em você, irmão. Você é amigo, dá o papo! 

 Na realidade eu já sabia que ele ia ligar, porque ele já tinha ligado para a Cufa e deram 

erradamente meu telefone para ele. 

 – Se liga! Tá ligado no amigo aqui? 

 – Qual amigo? 

 – O amigo da situação! 

 – Tô ligado não, Tamanco! 

– Pô, Bill, o amigo do mar, que equilibra as bolinhas no nariz, tá ligado? 

– Hahahahah, fala, maluco, tô ligado! 

Achei que receberia a notícia da morte do rapaz. Estou sempre tendo essas notícias. 

Infelizmente. 

– Se liga, ele pediu pra tu vim aqui sábado, ele vai sair de rua, vai ter uma festa na 

favela. 

– Se der eu vou, não vou dar certeza não, valeu? 

– Tranquilo, dei o recado, se ele te ligar, tu confirma que eu te procurei, valeu? 

 – Já é. Deixa comigo.‖ (ATHAYDE; MV BILL, 2007, p. 47-48) 

 

―– Fala, Bill. 

– Quem é? 

– Fala aí, cumpadi, é o Tamanco. 

– Fala! 

Respondi de má vontade, isso já tava ficando chato. 

– Irmão, a dona Meire pediu pra te chamar para a última homenagem ao amigo [Foca]. 

– Como assim? 
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– Ele deixou a gente, os vermes levaram a vida do amigo. 

Me benzi na hora, eu havia estado com o cara quatro dias atrás. 

– Qual foi, Tamanco? 

– Tá ligado que é a vida, né? Os caras queriam dinheiro, ele tava fraco, aí já viu, né? 

Passaram ele... 

– Vamos falar por telefone essas coisas não... Se liga, vai enterrar quando? 

– Hoje, três da tarde. 

Não fui ao enterro, nem Celso foi. Mandamos uma coroa de flores. Se eu fosse a todos 

os enterros de bandidos que conhecemos, não ia sair dos cemitérios. Prefiro guardar as 

lembranças dos vivos.‖ (ATHAYDE; MV BILL, 2007, p. 53-54. Grifos meus) 

 

―Passaram-se muitos meses, um ano talvez. Era uma segunda-feira pela manhã. Eu 

estava me refazendo da chegada de uma turnê do Bill, na madrugada daquele mesmo dia. 

– Celso, telefone, é o Bill. 

Era minha mulher me chamando. 

– Xi, esse negão sufoca pra dedéu, ainda nem fechamos a contabilidade dos shows e 

ele já quer dinheiro... Alô, fala, Bill! Fia a conta ainda não, maluco, liga no fim da tarde. 

– Calma, bucha, tá maluco? Lembra daquele maluco lá do presídio, o Governador? 

– Sei, tô ligado, morreu? 

– Calma, caralho, quer adivinhar as porras sempre? Deixa eu falar, pô. 

Dei uma gargalhada, igual a que estou dando agora, só por lembrar a irritação do Bill. 

– Fala, então, fala, mensageiro do caô! 

E o riso era inevitável. 

– Se liga só, bucha, ligou uma mina aqui e falou que a mãe dele vai falar com a gente, 

é só marcar, a mina disse que tá tudo armado lá, que a mãe do maluco é que manda na porra 

toda lá. Vambora negão? 

Fiquei em silêncio um momento. A notícia era boa porque teríamos material diferente 

para o documentário, mas essa viagem significava mais risco de vida, mais correria, mais 

gastos, mais depressão e mais envolvimento com o crime, coisa que eu já não queria mais e 

nem quero. Estava cansado e deprimido com esse assunto, mas não tinha o direito de pensar. 

Era uma convocação, não um convite. 

– Bill, liga lá, marca e vambora! 

– Já é! – ele disse.‖ (ATHAYDE; MV BILL, 2007, p. 90-91. Relato de Celso 

Athayde) 

 

―[...] Nesse dia dona Leda estava lá no galpão e os canas a pegaram. Ela contou que negou 

que trabalhava ali e disse que nada que estava naquele lugar era dela. Mesmo assim, foi 

levada para a DP, e a partir disso começou uma longa e arrastada negociação com o delegado, 

até que chegaram à conclusão de que o Vacarella era o culpado pela prisão dela, que dona 

Leda era inocente; então a forma de azeitar a coisa era o Vaca assumir e dizer que o caminhão 

e as cargas eram dele. Mesmo assim ela teve que gastar um dinheirão para o delegado mudar 

o depoimento e o auto de apreensão. Portanto, o Governador está preso meio inocente e meio 

culpado. Comecei a perceber que inocente ali era só o Bill e eu. 

O Bill perguntou sobre a criança, o filho do Vacarella. 

– Deixa isso pra lá, se ele acha que o filho é dele, então é. Quando ele sair do xadrez, 

ele vai ter que resolver isso, eu não vou mexer uma palha. 

Era evidente que dona Leda tinha problemas com o Vacarella, o que me intrigava. Se 

ele não tinha tanta moral com ela, porque ela nos recebia com tanto amor? Dona Leda 

também deixava claro que sabia da relação de Venâncio e da sua nora. Era melhor cortar esse 

assunto novamente. Na verdade, era melhor ir embora dormir. 
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– Venâncio, leva os meninos para dormir lá na casinha. 

– Tá certo. Pode ser agora, gente? 

– Vambora – eu [Athayde] disse. 

Demos um abraço apertado nela e fomos com o Venâncio dormir na casa dele. No 

caminho, o Bill perguntou para ele se ela tinha problemas com o Vacarella... 

– Tô ligado não – ele disse. 

Bill insistiu: 

– Tá. Eu acho que tem, e se tem, por que vocês receberam a gente assim? 

– Foi o Mário, quando chegou uma das cartas aqui desse Mané, o Mário tava aqui com 

nós, e ele leu também, quando ele viu que era você, ele fez uma pressão fudida com a dona 

Maria. 

– Quem é Maria? 

Ele riu. 

– Maria é ela, nós chama ela de vários nome, tá ligado? 

Bill voltou à carga: 

– Quem é Mário? 

– Mário é o ex-braço direito dela, morreu faz 15 dias, e o sonho dele era te conhecer, 

ele tinha tudo sobre você. Eu não tenho certeza não, mas eu ouvi uma conversa da Canô e da 

Maria falando do Mário e falando de tu, tá ligado? 

– Desculpa aí, Venâncio, mas quem é Canô? 

– Tranquilo. Canô é a minha mina, a mulher do Vacarella, tá ligado? 

– Tô. 

Chegamos na casa e foi difícil dormir, muito difícil...‖ (ATHAYDE; MV BILL, 2007, 

p. 98-99. Grifos meus) 

 

―Como ninguém entrava ou saía da sala, decidi chamar. Toquei a campainha e esperei 

o tempo passar, eu já sabia que era assim. Dona Leda sempre esperava para saber se os 

visitantes estavam acompanhados dos tiras; não por vontade própria, mas por razões que só a 

corrupção explica. Alguns minutos passaram e veio a ordem via interfone: 

– Pode entrar – e continuou: – Abriu? 

– Abriu! 

Entrei. Cada degrau que eu subia era como se fosse um grande obstáculo a ser 

superado até o grande encontro. Com aquela que faria de mim um herói. Foda-se se ninguém 

soubesse que eu salvei o gordinho. Não teria nenhum problema, desde que ela ligasse para os 

pupilos dela e parasse a execução. 

Ela tava alegre, parecia feliz por me ver, totalmente receptiva: 

– Oi, Bill, bom-dia, filho! Dormiu bem? 

– Sim, senhora! 

– Já falei que não precisa me chamar assim! Cadê o seu amigo, vamos almoçar? 

– Ele ficou lá com os meninos da firma. 

– Como assim? 

– Da sua firma, os meninos que trabalham pra senhora... 

Ela deu um sorriso de mulher realizada, de quem está realmente feliz por estar dando 

uma contribuição para algo importante. E perguntou: 

– Vocês estão gostando? O Vê pôs alguém pra acompanhar vocês igual onti? 

– Não, dona Leda, eu vim aqui falar uma coisa com a senhora, fazer um pedido pra 

senhora. 

Ela riu... 

– Pode fazer o pedido que quiser, mas não me chame de senhora, rapaz – e continuou 

rindo com ar de compreensão. – Bill, você parece nervoso, aconteceu alguma coisa? 
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– Vai acontecer sim, dona Leda, e só a senhora pode resolver. 

– Se depender de mim, tá resolvido, fala, fala logo! 

– Dona Leda, os rapazes que trabalham pra senhora estão levando um garoto gordinho 

e vão matar ele. A favela toda está vendo, até os parentes dele estão vendo. Alguém tem que 

evitar isso, dona Leda. Eu vi o Venâncio no meio do rolo, mas não quis falar nada porque sei 

que é a senhora que manda. Tem como aceitar esse pedido meu? 

Ela já não parecia a mulher serena que encontrei ao entrar na casa. Meu pedido 

claramente tinha incomodado muito. Mas a dona do pedaço não queria se abater. 

– Você conhece o Mané da onde? 

– Olha dona Leda, eu não conheço ele não, mas na boa, se ele fez alguma besteira, ele 

pode ganhar um pau e mandar ralar da favela. Precisa matar o rapaz não. 

Ela parecia absolutamente consciente de tudo que estava se passando lá nos becos. 

Parecia dominar o assunto e a vida do rapaz como quem já houvesse determinado a morte de 

tantas outras pessoas. Continuou: 

– Bill, eu deixei vocês fazer os negócio de vocês, tranqulão. Nem tô perguntando 

muito o que vocês vão fazer depois que meterem o pé daqui. Tô confiando em vocês na boa, e 

você sabe que pode me prejudicar, certo? 

– Certo! 

– Então, como você ainda quer se envolver na nossa rotina, e ainda pedir por um 

canalha, que você nem sabe o que ele fez? 

– O que ele fez, dona Leda? 

Agora ela parecia com muita raiva do gordo e um pouco de raiva de mim. Eu acabava 

de tomar uma decisão: não pedir mais nada: deixar que Deus operasse na vida de todos nós. 

Eu tinha acabado de entregar na mão de Deus, agora eu tava passando a bola para Ele. Só que, 

como eu já tinha perguntado o que o cara tinha feito, se ela respondesse, eu ia ouvir! E ela 

começou a responder. Só que antes fez uma ligação. 

– Espera aí, Bill! 

– Sim, senhora. 

Ela tinha desistido de me corrigir e eu tinha desistido de tentar chamar a dona do 

morro de você. 

– Os vermes já chegaram? 

Ela estava perguntando para alguém no telefone e a resposta parecia ter sido negativa. 

Então ela respondeu: 

– Tão tá, assim que eles pintar aqui, me avisa que eu vou pra lá. 

Ela voltou e falou pra mim: 

– Pô, moreno, você tá apavorado? 

– Tô não, só acho que vida é uma coisa que precisa ser preservada, dona Leda. Eu 

convivo com o crime desde que nasci e isso é o que eu sempre escuto dos ―amigo‖, sempre 

dizer que ninguém pode morrer à toa, e, no entanto, eles vivem arrancando a cabeça dos 

outros. Desculpa, mas eu acho isso um erro. 

– Você acha que o Mané tá certo, Bill? 

– Não senhora, a senhora ainda não falou o motivo, e se não quiser falar eu respeito, só 

achei que era importante eu tirar esse peso da minha consciência, eu tentei resolver com quem 

resolve, mas tudo bem, dona Leda, o ritmo da favela é seu, é a senhora quem faz, quem sou eu 

pra me meter? Era só um pedido. 

– Você sabe o que é pé de pato? 

– Não, senhora! 

– É igualzinho os safados lá do Rio, que vocês falam que é da Mineira. Aqui, antes de 

eu assumir a favela com meu marido e meu pessoal, ele é que dominavam a favela. Cada 

morador tinha que pagar a eles pra fazer tudo. Eles tinham taxa de tudo, gás, aluguel de casas, 
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tudo. Tudo você tinha que pagar pra eles. Se você abre um bar, tinha que pagar taxa por mês 

pra eles. Se você fazia uma festa de aniversário, tinha que pagar pra eles. Nós entramos aqui e 

matamos todos eles, e os que não morreram fugiram daqui. Agora a favela tá feliz, não pagam 

nada a ninguém, eu nunca cobrei nada de ninguém. Só vendemos nossos baratos e não 

mexemos com ninguém. Se você andar por aí, vai ver que em cada esquina as pessoas falam 

bem de nós. Os pé de pato era tudo da polícia e quem não era da polícia colava com eles, só 

queriam arrumar dinheiro às custa do povo. Isso sim é que é errado, moreno. Como você pode 

concordar com isso? 

– Eu, eu não to concordando com nada não, só tô ouvindo. Pode continuar, tô 

escutando... 

– Então, os pé de pato entravam nas casas das pessoas e espancava todo mundo, sem 

conferir quem tava certo, só porque tinha denúncia de briga de casal. Você acha isso certo? 

Os pé de pato matavam gente todo dia aqui, só pra amedrontar o povo da favela. Isso tá certo? 

– Dona Leda, esse gosdinho é pé de pato? 

– Ele não, ele é cuzão, é cagueta, ganha dinheiro trabalhando para esses canalhas. Só 

pra você ver como eu sou justa, mandei os gambé vir aqui para pôr eles e o Mané frente a 

frente, olho no olho, e ainda vou pagar 20 mil pros gambé. Só para não morrer inocente. Sabe 

há quanto tempo não morre ninguém aqui? Há mais de seis meses. Até a delegacia gosta de 

nós por isso. Antes não. Era morte todo dia. Nós moralizou a favela. Pode perguntar a quem 

quiser aí ó! 

– Os policiais estão vindo pra cá, dona Leda? 

– Pra cá não, eles estão indo lá pra pedreira, vamos desenrolar esse chiclete lá! Vamos 

pôr todo mundo de frente.‖ (ATHAYDE; MV BILL, 2007, p. 109-114. Grifos do autor) 

 

―O carro chegou perto da casa e ela pediu para eu descer, que elas iam resolver umas 

coisas e à noite íamos jantar. Desci do carro e fui para a casa do Venâncio. O Celso estava 

sentado no sofá, com a câmera aberta, mexendo nela, tentando consertar. 

– Fala, Negão, conseguiu achar a dona Leda? Os caras mandaram eu voltar... 

– Achei sim, Celso. Se liga só, pega tuas coisas e vamos embora agora, se alguém nos 

encontrar no caminho, vamos dizer que vamos no aeroporto comprar passagens para domingo 

e voltamos já...‖ (ATHAYDE; MV BILL, 2007, p. 119) 

 

―19 de março de 2006. 

O telefone tocou. Era a Rainha. 

– Bill? 

– Quem é? 

– É eu, se lembra não? 

– Fala logo quem é, vou desligar! 

– É a amiga do China, que tu foi na minha casa, rapá! Que vende aqueles negocinho 

que você mais seu amigo filmo! 

A ficha caiu. Eu tava acordando ainda. Era o grande dia, o dia do F, da transmissão de 

parte do material do nosso documentário sobre os meninos do tráfico, no Fantástico. O dia de 

levantar para o Brasil uma questão fundamental, se queremos, de verdade, ser uma nação à 

altura do seu potencial. 

– Tudo bem, amiga, fala aí! 

– É hoje né, Bill, tô vendo aqui, tá passando direto no reclame. 

– Tô ligado, amiga, você vai ver? 

– Vô sim, te cuida, garoto, te cuida. Vem me visitar depois que passar, tá? 

– Valeu, vou aí semana que vem e te vejo, vou combinar com o China. 

– Um beijo e um queijo, Bill! 
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– Valeu, amiga, um beijão no seu coração.‖ (ATHAYDE; MV BILL, 2007, p. 137-

138) 

 

―Entrevista com a Rainha da Merla antes da conversão 

 

Por MV Bill em 2001 

 

 Logo que começamos a gravar, vislumbramos uma pessoa entrando, que, pelo 

tamanho da sombra, me pareceu uma criança. 

 Bill: Tem gente entrando aí! 

 Rainha: É um cliente (sorrindo). Não sei de quem ele é filho, mas todos os dias ele 

volta para comprar a mercadoria comigo. 

 Bill: Quantos anos você acha que ele tem? Ele tá quase caindo, você não tem pena 

dele, não? 

 Rainha: Ele deve ter uns 12 anos. Pena por quê? Ninguém tem pena de mim. Eu não 

vou na casa de ninguém oferecer nada não, amigo. 

 Bill: Mesmo assim, quando você vê isso, você não pensa na sua filha? 

 Rainha: Tô pensando agora, já que tu tá falando isso, e até fico com pena sim, mas é 

fogo, eu só penso no dinheiro, 24 horas pensando no raio do dinheiro, as contas vão 

chegando, eu tenho que pagar. Dá tempo de pensar nisso não... aqui vem de tudo, velho, 

grávida, criança, vem até policial de folga, te juro... se eu fosse pensar mesmo, calcular tudo 

direitinho, eu fechava essa firma. Mas não posso pensar, tenho que vender, vender e vender, 

receber bem o pessoal, só isso. 

 Bill: Você não se sente culpada, mesmo tendo suas dificuldades pessoais? 

 Rainha: Não sei, às vezes sim, não... não sei... Eu não quero deixar essas coisas, esses 

sentimentos tomar conta do meu coração não, rapá. Só pra tu ter uma idéia, uma vez eu tava 

saindo de manhãzinha e esse guri aí tava bem no quintal, desacordado, meu coração cortou, e 

eu prometi pra mim mesma que nunca mais eu ia vender pra ele. Só que ele volta, eu vou 

fazer o quê? A casa aqui é pública, tá ligado, Bill. É fogo... guenta aí, deixa eu falar com ele, 

tá!! 

 Enquanto eu esperava que a senhora atendesse o cliente, eu ia reparando os detalhes da 

casa dela. Percebi que havia a foto de um homem, no alto da parede. Claro que eu ia perguntar 

quem era, nem que fosse para trocar de assunto, porque ver o garoto comprando, usando, 

cambaleando, batia em mim como um soco no estômago. 

 Bill: Quem é esse na foto? 

 Rainha: É meu marido. 

 Bill: Bacana, ele não vai ficar puto de me ver aqui sentado no sofá de vocês? 

 Rainha: Ele é traficante. Tá preso na Papuda. Ele foi delatado por um vizinho que 

tinha inveja porque a minha casa vendia mais que a dele. 

 Bill: Mesmo assim você continua aqui, traficando? Tá maluca? 

 Rainha: É rocha, preto, é rocha. Quem vai pagar minhas contas? 

 Bill: Mas você só tem essa desculpa? 

 Rainha: Não, tenho outras: minha filha, minha mãe dependem de mim. 

 Bill: Tudo bem, mas tem que vender droga? 

 Rainha: Temos que fazer o que sabemos fazer, nasci no meio da droga, cresci nesse 

meio e vivo disso agora. Não sei fazer outra coisa. É rocha, amigo.‖ (ATHAYDE; MV BILL, 

2007, p. 145-147. Grifos do autor) 

 

―[...] O irmão está fazendo poucos bailes funks, geralmente os de ―comunidade‖. Além da 

formação dele ser essa, os bailes de favela são desprezados por muitos donos de equipe de 
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som, e o BJ agarra tudo. Pega as caixinhas de som velhas dele e leva para tudo quanto é lugar. 

Com esse ofício ele virou conhecido de Deus e o mundo. Então, como estava falando, o 

telefone tocou e era o BJ. Já imaginava que era alguma merda, mas resolvi atender, vai que 

era alguma coisa importante. Na verdade, sentia que tinha alguma coisa a ver com mulher, só 

não imaginava que naquele tipo de relação. 

 Bill: Alô? 

 BJ: E aê, negão. Como tu tá? 

 Bill: Tô maneiro. Levando do jeito que Deus permite. O que você manda? 

 BJ: Rapaz, tô sabendo que tu tá em Maca... 

 Bill: Como assim? 

 BJ: O mundo gira, negão... A notícia corre. Ou tu acha que um crioleba igual a tu tem 

como passar batido? Mas não tô te ligando pra isso não, cara... É que eu preciso te apresentar 

uma mina daí, o nome dela é Cristina. 

 Bill: Valeu, irmão, brigadão. Já tô num lance com uma mina que é muito maneira 

comigo. 

 BJ: Não, não, não… Não é nada disso. É uma mina diferente que você precisa 

conhecer. Ela tem tudo a ver com esses bagulho que você e o Celso estão sempre metidos. 

Sem falar que a mina é tua fã pra caralho. Se eu falar que vou contigo lá, eu viro rei da 

comunidade. 

 Bill: Tu não vai me usar como moeda pra conseguir fazer seus bailes? 

 BJ: Claro que não. Tu sabe que eu não preciso disso. 

 Bill: Então qual que é? 

 BJ: Parceiro, quando tu conhecer, tu vai ficar assim que nem eu. A mina é fantástica! 

Tem seus discos, sabe tudo sobre tu. 

 Bill: Legal. Só que eu tô aqui por conta de um trabalho que a gente tá fazendo e que 

me desgastou muito. Por isso eu vim pra cá dar uma desligada do mundo. 

 BJ: Entendo. Só que eu não sei quando tu vai estar por aí novamente, eu não quero 

perder essa oportunidade. Confia em mim que não será viagem perdida. Quando você bater de 

frente com ela, tu vai me entender melhor. 

 Bill: Essa tua amiga deve ser muito gostosa, avaliando pela propaganda que você tá 

fazendo... 

 BJ: Nem tanto. Ela é mais simpática do que gostosa. Maluco, conversando com ela 

nem parece que ela defende a posição que tem. Humildade pura. Mas se der o papo errado, ela 

se torna um daqueles vários que a gente já conhece. 

 Bill: Tá bom, amigo. Ainda tenho vários dias por aqui. Qualquer hora a gente marca 

alguma coisa com ela. Tu me apresenta, dou um papo e ralo na sequência, valeu? 

 BJ: Tu ainda não tá entendendo… o que tu vai fazer na quinta? 

 Bill: Não sei. 

 BJ: Eu tenho baile aí na sexta. Meu equipamento chega comigo na quinta à tarde. 

Vamos ver se é possível um encontro pra eu te explicar a parada direito. Por telefone é 

sinistro. 

 Bill: Se não pode falar por telephone, é merda que vem por aí. Mas tá tranquilo, na 

quinta a gente se fala. 

 BJ: Já é, parceirão. Fica com Deus‖
 
(ATHAYDE; MV BILL, 2007, p. 177-179. Grifos 

do autor) 

 

―Priscila era o nome da nossa entrevistada do dia. [...] uma menina de 17 anos, mas 

que já tinha muita coisa de bagagem. [...] Ela contou que até na hora do parto de um dos filhos 

o cara teve que pagar um cara para cobri-lo, para que ele pudesse sair do plantão. Além desse, 
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ainda casou com outro cara, também bandido, que... Calma aí, tô contando a entrevista inteira 

na introdução! É melhor você ler o que aconteceu com a Priscila... 

Bill: Me fala um pouco sobre o seu primeiro casamento... 

Priscila: Bom, eu casei pela primeira vez com 13 anos, era menina ainda. Mas eu 

precisava sair de casa, era muita gente dentro de casa, não cabia. Ainda tinha o safado do 

marido da minha mãe que se aproveitava de mim. O pior é que eu fala pra ela, mas ela nunca 

acreditava em mim... Então, aí eu casei com o Rafael. Mas ele morreu... 

Bill: Mesmo ele estando nessa vida, vocês podiam sair juntos, passear fora da favela, 

fazer um programinha tipo família? 

Priscila: Ó, só teve uma vez na minha vida toda, durante o tempo que eu fiquei com 

ele, que nós saímos, e mesmo assim foi pro BarraShopping. Aí nós pegamos eu, ele e meu 

filho... ficamo lá, compramo o que tinha que comprar... pra sair não dava não!... Tudo pra ele 

era pó... e eu só pinchado, os home tão aí... os home vai me pegar... Toda vez eu reclamava: 

até quando? 

(Nossa conversa fica meio sem rumo, até que ela começa a me falar sobre uma tal de 

Simone, uma mina que ela flagrou com o Rafael...) 

Priscila: Essa Simone era mulher de um bandido recém-morto. Tava bandeirando... 

garrando ele nas lojinha. Aí dei FlaFlu na frente dela... ele me bateu... eu bati na garota... diz 

que ele tinha muita mulher na pista! Aí eu fala pra ele: Queria ver se você fosse eu que fizesse 

isso comigo. E ele: ―Porra, Priscila, eu te mato!‖ 

Bill: E as meninas se amarram nos bandidos por quê? 

Priscila: Ah, tem umas realmente que não pode ver um fuzil, não pode ver uma 

pistola que já fica toda doida... acha que isso é uma vida legal. 

Bill: Ele tinha medo dessa vida? 

Priscila: Ele tinha essas neurose de bandido... de ficar dentro de casa... não pode estar 

num baile dançando... 

Bill: E os seus filhos? 

Priscila: Patrick não é filho dele, só o Juan. 

Bill: E o que você vai falar pro garoto sobre o pai? 

Priscila: Ele vai saber o que o pai dele foi... eu acho melhor eu contar... a minha mãe 

diz: ―Ah, não, ele não pode saber não.‖ Mas eu acho melhor ele saber o que o pai dele foi pra 

ele saber que isso não é o certo. 

Bill: E o outro garoto? 

Priscila: O pai do outro (Patrick) tá preso... 

Bill: Foi preso por quê? 

Priscila: 157. Ele roubou um carro... mas armaram pra ele, caiu numa cilada... já tá 

preso há quase dois anos, pegou seis... 

Bill: E por que você ficou com bandido? 

Priscila: Ah, na época eu fumava muita maconha. Vivia nesse mundo. Já convivia 

com eles. 

Bill: Hoje, o que você fala pros seus filhos sobre entrar nessa vida do crime? 

Priscila: Vou falar a verdade, ué, porque os outros diz: ―Ah, corre no sangue.‖ Não 

corre no sangue não, entra se quiser; eu deixo bem explicado. E quando o Juan crescer eu vou 

querer falar o que o pai dele foi, como o pai dele era, e eu vou falar pra ele que se ele quiser 

seguir o que o pai dele foi, se tu quiser seguir o que o teu pai seguiu, ó, o caminho é esse daí, 

a morte. 

Bill: E a família dele? 

Priscila: Ah, eu se dou bem com a mãe dele... 

Bill: E o dinheiro sujo que ele trazia? 
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Priscila: O que que eu podia fazer... e ele morreu e ainda deixou conta pra pagar, tinha 

inventado de montar um lava-jato... 

Bill: E sua família, o que achava disso tudo? 

Priscila: A minha mãe falava: ―Não quero mais você aqui enquanto você não tomar 

vergonha na cara e largar isso aí.‖ Falava mesmo, na cara dele... aí ele ficava quieto... depois 

ele chegava lá pra dormir... ela deixava. Pô, onde que ele ia ficar? Então é isso que eu tô 

falando, acaba virando uma coisa normal. Não pela família gostar de falar: ―Ah, fulano é 

bandido, é da minha família.‖ 

O Rafael já cansou de dormir em laje, quando a minha mãe não deixava ele dormir lá 

em casa, e a vó dele também, logo assim que ele entrou nisso... A vó dele às vezes dava umas 

loucas, ela não deixava ele dormir lá não... 

Bill: Você acha que vive em um país justo? 

Priscila: Não. Claro que não... um montão de coisa errada aí. 

Bill: E o que você acha que precisaria pra mudar a situação nas favelas hoje? 

Priscila: Eu acho que, tipo assim, se a polícia tomasse uma decisão, séria mesmo... eu 

acho que não existia o tráfico. O negócio é que os próprio bandido e os polícia, eles aceita 

dinheiro... quando alguém vai preso, dá dinheiro e eles solta. Entendeu? Ah, um montão de 

coisa errada aí. 

Bill: Quem tu acha que tá certo nessa guerra? 

Priscila: Não tem o certo, não... é os dois lado errado. Tanto quanto dos polícia, 

quanto dos bandido. Eles aceita arrego... eles vêm e diz: ―Quero tanto pra não entrar na 

favela.‖ Aí, eles vão e dão. Tá entendendo? 

Bill: Por que tantos jovens estão no tráfico? 

Priscila: Tem uns que precisam mesmo... outros tão porque tão mesmo... porque vê 

uns tantos aí... acha legal ter um montão de mulher, carregar uma pistola. Mas tem outros que 

precisa mesmo... não arruma um serviço, não arruma nada... arruma o mais fácil que é chegar 

ali, pegar uma carga, vender e ficar com o dinheiro na mão. 

Bill: E as meninas chamadas de boqueteiras, o que você acha? 

Priscila: Vou dar minha opinião sincera: elas tão nessa porque quer. Uma pessoa que 

vende seu corpo por causa de um pó... acho que tá nessa porque quer. Não é porque precisa 

não. Senão não estaria vendendo o corpo por causa do pó, ia tá vendendo o corpo por causa de 

dinheiro. Elas tão na sacanagem porque quer. 

Bill: E você usa drogas? 

Priscila: Eu comecei a fumar maconha com umas outras meninas, mas era só de 

zoação... mas eu entrava na porrada se o Rafael me pegasse fumando: ―Já não falei que não 

quero tu fumando?‖ Ele falava que maconha pra mulher não era legal. Mas hoje acho escroto 

fumar bandeirosamente na boca. 

Bill: E você também tem queda por bandido, como muitas garotas têm? 

Priscila: Ah... eu conhecia o Rafael mesmo antes dele ser bandido... não penso nisso 

não... sei lá. 

Bill: E quando ele era bandido, quanto ele tirava de grana? 

Priscila: O Rafael chegava em casa, quando tava na equipe, com 250, 300. Era o 

máximo, 300 reais, que ele chegava da equipe. O restante que ele chegava em casa era os rolo 

que ele fazia,da endolação. Quando era da endolação ganhava um tanto. Mesmo assim, pra ir 

pra endolação tem que escalar, tem que ter sorte mesmo... sorte mas é assim... do cara dizer 

você vai hoje. Aí vai e ganha um dinheiro. Mas mil reais, como dizem por aí, não é não. 

Bill: Então, você acha que é por isso que a maioria que está nessa vida não estuda, 

porque tira uma grana fácil? 

Priscila: Diz que os caras tão acostumados a, semana sim, semana não, pegar 200... 

não vai trocar por um emprego de 200 por mês... estudar pra quê? Pra ganhar isso? Prefere 
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ficar burro. Escola tem, não vai porque não quer.‖ (ATHAYDE; MV BILL, 2007, p. 193-199. 

Grifos do autor) 

 

―Estou narrando um cenário simples, de uma família liderada por uma mulher, uma 

mãe, que me conta que nem sempre sua vida e a dos filhos foi assim. O contato com ela foi 

feito através de um falcão gaúcho que tínhamos granado na mesma semana. Ela aceitou 

conversar sobre sua vida e não se mostrava preocupada com a atividade que estava exercendo 

naquele momento, naquele lugar. 

Bill: Posso te chamar de você? 

Marlete: Claro, guri, claro! 

Bill: Você tem profissão? 

Marlete: Sou dona de casa, dou do lar. 

Bill: Você nunca trabalhou fora? 

Marlete: Ah, eu fazia uns serviços aí, passava roupa, mas não tenho jeito pra essas 

coisas. 

Bill: Você prefere viver assim mesmo? 

Marlete: Antes, quando meu marido tava vivo, ele que pagava as contas, mas nem 

sempre dava pra pagar tudo e comprar comida, roupa pros garotos, às vezes a gente comia na 

casa de uma vizinha, mas hoje não falo mais com ela. 

Bill: E o seu marido trabalhava em quê? 

Marlete: Ele tinha uma tendinha no pé do morro, vendia biscoito, cerveja, cachaça. 

salgado, mas não dava muita coisa não. E o que dava de dinheiro, ele estourava na bebida e no 

vício. 

Bill: Ele usava drogas? 

Marlete: Ele andava com uns maus elementos, por conta disso cheirava até cair. Ele já 

tinha sido preso porque pegaram ele em flagrante num desmanche de carro. Ele roubava pra 

pagar o que devia pra boca, senão queimavam ele. Não era pra dar nada dentro de casa, por 

isso a gente tinha que depender da boa vontade de vizinhos pra comer. 

Bill: E o que aconteceu com ele? 

Marlete: Apagaram. Ele apareceu jogado numa vala lá no centro, cheio de tiro. Isso 

tem muito tempo já... acho que foi porque ele tava devendo e não pagou, não sei... ele às 

vezes pegava uns bagulhos pra vender, mas acabava cheirando e fumando tudo... até já fui 

buscar ele no hospital depois de uma dessas. Vai ver que tava devendo muito e os guris não 

perdoaram... só sei que ninguém sabia de nada na época. Mas pra mim foi melhor assim... ele 

todo dia chegava em casa drogado, parecia um demônio... procurava dinheiro e, se não 

achava, quebrava tudo, as crianças começavam a chorar assustada e ele batia nelas, em mim... 

depois sumia vários dias... aí eu ficava imaginando se ele tava na farra, preso, ou até se tinha 

morrido, mas depois ele aparecia... eu já tinha cansado disso, mas não podia reagir que era 

pior... 

Bill: E depois que ele morreu, como a sua vida ficou? 

Marlete: A gente vivia de favor dos outros. Eu fazia uns serviços, mas, pra falar a 

verdade, nunca gostei de trabalhar em casa de família, então não conseguia arrumar 

emprego... então, se ganhava o bastante pro gás e pro cigarro, pra mim tava bom... o resto... os 

outros ajudava, meus filhos nunca passaram fome, eram pequenos, sempre alguém ajudava... 

o que eu ia fazer se era assim?... Eu tinha vergonha de depender dos outros, mas a gente 

acostuma, se acomoda a pedir... 

Bill: E quando você saía pra trabalhar, com quem ficavam os seus filhos? 

Marlete: Com ninguém. O que eu ia fazer? Não tinha com quem deixar... Eles 

ficavam na rua mesmo com os outros moleques, soltando pipa. Mas era só de vez em quando, 
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porque eu tava sempre de olho... não queria eles se juntando com gente que não prestava pra 

não ficarem igual ao pai... 

Bill: Mas você então não queria que eles fossem pelo caminho errado? 

Marlete: Nenhuma mãe quer. Se eu visse eles perto de quem eu sabia que não 

prestava, eu trazia pela orelha e falava que preferia matar eles na porrada do que ver eles no 

tráfico... 

Bill: E hoje, por que isso mudou? 

Marlete: (ela fica por um bom tempo em silêncio) Eu continuo pensando que é 

errado, mas a vida não é justa com a gente. Se hoje eu tô nessa, se meus filhos estão me 

ajudando, é porque Deus permitiu, é porque vi que isso é mais forte do que a gente. 

Bill: O que vocês fazem na boca e quem é o dono? 

Marlete: Eu ajudo aqui na boca... vendo pra quem procura... entrego, porque quem vai 

desconfiar de uma senhora entrando em qualquer lugar que seja?... E ajudo também a ficar de 

olho na área. É na minha casa que os meninos entram quando os home aparecem de surpresa, 

porque lá atrás dá pra pular o muro e ir pra outra rua... 

Bill: E seus filhos que você tanto afastou desse mundo? 

Marlete: Baaaaaaaaaaah, meu filho, quer saber, eu acho que eles nunca estiveram 

distante desse mundo, eles sempre estiveram dentro, até o talo. Tu sabes como é, né? A mãe 

não quer nunca aceitar que o filho está no meio, mas eles são fruto desse meio, não tinha 

escolha, já que estavam, é melhor trabalhar todo mundo junto. É até mais seguro, já que 

somos parentes de primeiro grau. 

Bill: E você participa de roubo também? 

Marlete: Eu não me meto nisso, mas, quando os meninos pegam um caminhão de 

cerveja ou eletrônicos, eu ajudo e guardo muita coisa aqui em casa... mas já deram uma batida 

na área e alguém dedou que tinha coisa lá em casa... aí os brigadeanos entraram e acharam 

tudo, e dessa vez eles me levaram pro distrito, pegaram tudo e fizemos um acerto. 

Bill: Qual acerto? 

Marlete: Ué! Eu não falava nada, não ficava presa no 180 e eles dividiam a 

mercadoria entre eles. 

Bill: Você aceitou? 

Marlete: Pára, guri! Claro que aceitei, essa é a regra, só quem perde sou eu. Acertei 

na hora e agradeço a eles até hoje por deixar eu voltar pra casa. 

Bill: E seus filhos? 

Marlete: Eles fugiram, pularam o muro e fugiram. Mas nós vamos descobrir quem 

delatou a nossa casa. 

Bill: E o que foi achado na sua casa? Tinha droga também? 

Marlete: Tinha e acho que foi mais por isso que me levaram... mas eles chegaram sem 

violência, eles sabiam o que queriam, eu tenho medo quando eles vêm atirando. Aqui no Sul a 

polícia é muito truculenta. Não é nem por mim, é mais pelas crianças, se eles não conseguem 

correr, eles mandam bala mesmo. 

Bill: E você consome droga também? 

Marlete: Eu não... já experimentei, mas não gostei... os meus filhos usam, mas acho 

que não é sempre... 

Bill: E você pretende continuar nessa vida até quando? 

Marlete: Eu já tô ficando velha pra pensar se isso é bom ou não pra mim... eu vou 

levando, cuidando dos netos que meus filhos me deram... as mães dos meus netos também 

não querem nada com nada, são umas vagabundas... Se eu tivesse que pensar no futuro, tinha 

que pensar no dos meus netos que ainda são pequenos e podem ter alguma chance de não 

seguirem essa vida. O negócio é que, pros garotos novos, essa vida é o que eles querem... 

ficam tirando onda com arma de tudo que é tipo, comendo as gurias, porque a maioria dessas 
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meninas do morro são tudo putinhas mesmo, ficam tudo atrás dos guris das biqueiras... 

querem dinheiro na mão... ah, se fossem minhas filhas... 

Bill: O que você acha que seria preciso para mudar essa realidade? 

Marlete: Se tivesse mais oportunidade pra todo mundo, se desde criança o garoto 

visse que vale a pena estudar, trabalhar... que seu futuro vai ser diferente... que não vai passar 

fome... vai ter tudo igual aos outros... as mesmas oportunidades... porque pra que estudar, 

trabalhar, se não vai arrumar emprego? Se vai ser humilhado lá fora porque mora no morro? 

...se quando entra no ônibus as pessoas olham de lado e pensam porque é preto, é assaltante? 

Meus filhos são todos pretos igual a eu, meus netos também. Tu achas fácil? 

Bill: Você não acha tudo que foi dito muito contraditório não? 

(Silêncio dela por algum tempo.) 

Marlete: Olha, rapaz, tu queres saber mesmo? O mundo gira em torno do dinheiro... 

Todo mundo tá atrás do dinheiro. Passou o tempo da moral, dos bons costumes. Todo dia eu 

leio que o Brasil tá quebrado, imagina eu, imagina a favela... Eu quero para os meus filhos o 

que todo mundo quer pros seus filhos. Tudo que estamos fazendo está errado, mas tudo que 

estamos fazendo é pra nossa sobrevivência, e o nosso ganha-pão vem daqui. Eu sei que você 

está conversando comigo, mas sei que você me condena, mas pode ter certeza que meus netos 

já nasceram condenados. Nós só queremos ter as coisas igual a todo mundo tem... mas eu sei 

que vamos se foder no final, a corda vai arrebentar aqui na nossa mão.‖ (ATHAYDE; MV 

BILL, 2007, p. 229-235. Grifos do autor) 

 



APÊNDICE D – CORPUS 4 

 

FALCÃO, meninos do tráfico. Direção de MV Bill e Celso Athayde. Rio de Janeiro: CUFA, 

2006. 1 DVD (125 min.), color. 

 

Esta é uma transcrição ortográfica em que foram destacados apenas alguns traços 

fonéticos marcados socialmente, reconhecidamente relevantes na oralidade da sociedade 

carioca/brasileira, onde cresceu e vive até hoje MV Bill, de quem a fala a seguir foi transcrita. 

Dentre os traços selecionados estão as variedades de pronúncia das consoantes /s/ e /r/, a 

redução da terminação –ndo (gerúndio) em –no, aspectos de concordância e conjugação verbal, 

bem como a aplicação pronominal.  

Quanto a questão da aplicação de r e s em final de sílaba, a realização de ss e rr está 

marcada pois na divisão silábica obtêm-se s e r em final de sílaba, no entanto, como a 

pronúncia de ambos é sempre regular ([s] e [R] respectivamente) não interfere nos resultados 

desta pesquisa, pois ambos apresentam-se sem desvio de padrão . 

Aspectos fonéticos, tais como monotongação e ditongação, bem como outros 

fenômenos de natureza semelhante foram desconsiderados nesta análise, pois podem ser 

considerados como traços comuns do vernáculo português brasileiro (BAGNO 2007, p. 143-

156.). Além deles, também foram desconsideradas as contrações do verbo estar, desde que 

respeitando a concordância verbal da sentença.  

A ausência do r em alguns dígrafos, especialmente nas lexias pra (p[ø]a) e próprio 

(próp[ø]io) foi observado e marcado sempre que reincidente. 

 

Marcações vermelhas: problemas de concordância de tempo, modo, gênero, pessoa; emprego 

pronominal; contrações existentes na oralidade, mas que não são aplicáveis à forma escrita 

(como cá – com a); excessos; estrangeirismos e gírias. 

 

Títulos em itálico: Nomes dos capítulos da entrevista. 

 

Para as palavras com /s/: 

 

[ʃ] – fricativa alveopalatal desvozeada – chiada (ex.: paz, este na pronúncia carioca ―x/ch‖) 

[ʒ] – fricativa alveopalatal vozeada – chiada (ex.: mesmo na pronúncia carioca ―g/j‖) 
[s] – fricativa alveolar desvozeada – sibilante (ex.: sapo, sono – som de ―s‖) 

[z] – fricativa alveolar vozeada (ex.: casa – som de ―z‖) 

[ɦ] – fricativa glotal vozeada (ex.: carga – som de garganta raspando, ―r‖ na pronúncia 

carioca) 

[ø] – som ausente 

 

Para as palavras com /r/: 

 

[R] – vibrante uvular (ex.: carro) 

[ɾ] – vibrante alveolar (ex.: caro, radar) 

[ø] – som ausente 

 

 

A idéia de fazer o documentário 

53 posições de /s/, 23 posições de /r/ 

Para as palavras com /s/: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_sonora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_glotal_sonora
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[ʃ] – 41 

[ʒ] – 3 
[s] – 5 ocorrências 

[z] – 0 

[ɦ] – 1 

[ø] – 3 

 

Para as palavras com /r/: 

 

[R] – 13 

[ɾ] – 0 

[ø] – 10 

 

Gerúndios totais: 5 

Queda de gerúndio: 3 

Presença de gerúndio: 2 

 

Pra totais: 1 

/r/: 1 

[ø]: 0 

 

Em mil novecento[s] e noventa e oito, Celso e eu, pensamo[s] em faze[ø] o 

videoclipe de uma música chamada Soldado do Morro. Eu já tinha feito a música, ma[ɦ]  

baseada na realidade que eu via e vivia aqui dentro da Cidade de Deu[ʃ]. Soldado do Morro é 

uma música que é a história de um falcão que fica em cima duma laje, narrando a[ʃ] 

mazela[ʃ] do dia a dia e seu desejo de vive[ø] diferente da vida que ele tá levan[ø]o naquele 

momento. 

 Em algun[ʃ] lugare[ʃ] que a gente tocava no Rio de Janeiro, a[ʃ] pessoa[ʃ] na platéia 

cantava mai[s] alto do que eu que tava com o microfone na mão. Aí, a gente começou a 

pe[R]cebe[ø] que aquela música ao mesmo tempo que ela era nossa realidade, minha, 

parecida com a do Celso, ela também representava a realidade de um montão de gente que 

tava cantan[ø]o ali, que a maioria do[ʃ] show[s] era em favela[ʃ]. E a gente decidiu 

ilustra[ø] essa música com um videoclipe. Na época a gente tinha o videoclipe de uma 

música chamada Traficando Info[R]mação e da oura A noite, ma[s] essa música Soldado do 

Morro, me[ʒ]mo ela, me[ʒ]mo sem se[ø] uma música radiofônica, a gente decidiu faze[ø] o 
videoclipe. E a gente não queria faze[ø] um vídeo que fosse uma ficção, que a gente pegasse 

pessoa[ʃ] e botasse a[R]ma[ʃ] na mão dela[ʃ] e ela[ʃ] encenassem aquele mundo, po[R] 

conta da nossa convivência, né, da nossa vivência, nossa entrada dentro do[ʃ] gueto[ø], 

dentro da[ʃ] favela[ʃ] do Rio. A gente queria faze[ø] um videoclipe em que tivesse o[ʃ] 

próprio[ʃ] cara[ʃ] me[ø]mo, a[ʃ] própria[ʃ] pessoa[ʃ] que vivem da vida da[ʃ] droga[ʃ]. 

E levamo[ø] essa ideia pra gravadora, na época era a Natasha, que fez tudo que foi 

aco[R]dado, cumpriu tudo que foi aco[R]dado durante o tempo que a gente ficou lá, ma[ʃ] 

que achou perigosa essa nossa empreitada aí, de faze[ø] um clique com essa natureza. Então, 

ele[ʃ] no[ʃ], colocaram à nossa di[ʃ]posição o setor jurídico dele[ʃ], ele[ʃ] imaginaram que 

a gente fosse precisa[ø] e desejaram boa so[R]te. 

 Então, o Celso e eu convicto[ø] de que estávamo[ʃ] fazen[ø]o a coisa ce[R]ta, 

emba[R]camo[ø] nessa primeira viagem sem sabe[ø] que ela resultaria em oito ano[ʃ] de, 
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subme[R]so dentro desse unive[R]so. Então agente, eu entrei em alguma[ʃ] comunidade[ʃ] 

do Rio. E esse procedimento que a gente usou, é o me[ʒ]mo procedimento que a gente usou 

até o final da[ʃ] gravaçõe[ʃ] que era de nunca ape[R]ta[ø] o rec ante[ʃ] de conve[R]sa[ø] 

com a[ʃ] pessoa[ʃ] sobre o que a gente tava fazen[ø]o e até onde essa[ʃ] coisa[ʃ] poderiam 

chega[ø]. 

 

O clipe pronto 

110 posições de /s/, 54 posições de /r/ em final de sílaba 

Para as palavras com /s/: 

 

[ʃ] – 82 

[ʒ] – 11 
[s] – 10 ocorrências 

[z] – 0 

[ɦ] – 1 

[ø] – 6 

 

Para as palavras com /r/: 

 

[R] – 19 

[ɾ] – 4 

[ø] – 31 

 

Gerúndios totais: 16 

Queda de gerúndio: 3 

Presença de gerúndio: 13 

 

Pra totais: 6 

/r/: 5 

[ø]: 1 

 

Então, saímo[ʃ] da[ʃ] comunidade[ʃ] e entramo[ø] na nossa ilha de edição. Aliá[s], 

o material todo foi comprado com o dinheiro do[ʃ] show[ʃ] meu e da Nega Gizza, e depoi[ʃ] 

do clipe pronto a gente resolveu volta[ø] na[ʃ] comunidade[ʃ] ante[ʃ] de mostra[ø] em 

qualque[ø] luga[ø]. A primeira coisa a faze[ø] era volta[ø] na[ʃ] comunidade[ʃ] e muda[ø] 

o que, aquilo que a gente disco[R]da que é da[ʃ] pessoa[ʃ] que vai nesse[ʃ] locai[ʃ], fazem 

a[ʃ] filmagen[ʃ], depoi[ʃ] fazem o que querem com a aquilo e nunca voltam naquele 

luga[ø]. Então, a gente qui[ʒ] volta[ø] p[ø]a mostra[ø] pra[ʃ] pessoa[ø], e quan[ø]o a gente 

chegou no luga[ø] é que a gente recebeu, as notícias começaram a causa[ø] e[ʃ]panto. Que, 

tipo, oitenta por cento da[ʃ] pessoa[ʃ] que participaram do clipe já não exi[ʃ]tiam mai[ʃ]. 

Alguma[ʃ] tinham sido baleada[s] em confronto com a polícia, outro[s] tavam no 

ho[ʃ]pital, outro[ʃ] já não exi[ʃ]tiam mai[ʃ], outro[s] tavam corrido[ø] da favela. Então, a 

gente pe[ɾ]cebeu que nosso clipe era impo[R]tante, a música também era impo[R]tante, 

ma[ʒ] era insuficiente diante da que[ʃ]tão, diante do quadro. E já tava rolando toda uma 

especulação por conta, em volta desse videoclipe. Tinha um delegado de polícia na época, 

aqui no Rio, já tava já prometendo na mídia, em algun[ʃ] jornai[ʃ], que iria me indicia[ø] 

po[ɾ] apologia ao crime, po[ɾ] apologia do tráfico de droga[ʃ]. Enfim, vário[ʃ] Jo[R]nai[ʃ] 
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já tavam me condenando sem me[ʒ]mo, sem ante[ʃ] se que[ø] te[ø] um julgamento. E a 

gente fe[ʒ] uma fe[ʃ]ta na Cidade de Deu[ʃ], uma fe[ʃ]ta em que a gente decidiu que ali seria 

o julgamento desse videoclipe, uma fe[ʃ]ta que, na ve[R]dade, era a exibição, a apresentação 

do clipe pra comunidade.  

Chamamos alguns pa[ø]ceiro[ʃ] que veio: Cidade Negra; Dudu Nobre, grande 

pa[R]ceiro; Caetano Veloso, que trouxe o Djavan. Uma fe[ʃ]ta que tinha em to[R]no de 

quinze, dez mil pessoa[ʃ], sei lá. Uma fe[ʃ]ta como a Cidade de Deu[ʃ] nunca tinha vi[ʃ]to, 

pelo meno[s] eu não lembro de[ʃ]de que moro aqui. E prometi que o clipe seria exibido, que 

se a[ʃ] pessoa[s] aplaudissem a gente ia continua[ø], po[R]que a gente ia entende[ø] que o 

videoclipe não representava uma, um desserviço pra comunidade. Ma[ʃ]  se a[ʃ] pessoa[ʃ] 

vaiassem ou não go[ʃ]tassem do clipe a gente ia quebra[ø] a fita e não se fala mai[ø] nisso. 

Fizemo[s] a fe[ʃ]ta e o clipe foi ovacionado, a[ʃ] pessoa[ʃ] aplaudiram muito, a gente 

viu que tava no caminho ce[R]to. E um repó[R]te[R] da tevê Globo, alguma coisa Ávila o 

nome dele, um repo[R]te[ø] branco, alto, ele gravou o telão. Não sei se cova[R]demente ou 

profissionalmente ele filmou o telão. No dia seguinte, quando eu aco[R]dei pra assi[ʃ]ti[ø] 

o[ʃ] noticiário[ʃ] de tevê, pensando que alguém fosse fala[ø] da fes[ʃ]ta na Cidade de 

Deu[ʃ], que não teve seque[R] briga de namorado, nenhum tipo de di[ʃ]cussão, rolou na 

mai[ʃ] pura e plena pa[ʒ] do início ao final, tava lá todos o[ʃ] noticiário[ʃ] dizendo, 

sugerindo que eu fosse preso e a[ʃ] imagen[ʃ] extraída[ø] do nosso telão e um videoclipe 

que tem onze minuto[s] e meio passan[ø]o apena[ʃ] trê[s] ou quatro segundo[ʃ]. Até eu 

comecei a imagina[ø] que eu também tinha feito alguma coisa de errado. Ma[ʒ], eu, ao 

contrário do que o momento sugeria, talve[ʒ] eu também nem tenha noção do que que tava 

fazen[ø]o, ou tenha noção, sim, ao invé[ʒ] de recua[ø], a gente deu um passo à frente. Eu 

disse na me[ʒ]ma emissora e pra outro[ʃ] jornai[ʃ] que a gente iria continua[ø], que a gente 

não entendia aquilo de fo[ɾ]ma, a gente entendia que não tava fazendo nenhum crime, 

cometendo nenhum crime, que a gente não tava sendo fora da lei, que a gente não tava sendo 

conivente com crime nenhum, po[R]tanto a gente iria continua[ø], me[ʒ]mo que isso 

cu[ʃ]tasse minha libe[R]dade ou até me[ʒ]mo minha vida. Não em tom desafiado[ø], ma[ɦ] 

no tom de quem não deve nada me[ø]mo, de quem não tá temendo, não tá cometendo crime 

algum. Se muita[ʃ] pessoa[ʃ] aplaudiram essa[ʃ] palavra[ʃ], a minha mãe ficou apavorada e 

me achou um irre[ʃ]ponsável po[R] fala[ø] isso. Ma[s] era o que o momento, o que a gente 

tava sentindo no momento, foi refletido nessa[ʃ] palavra[ʃ] a vontade de avança[ø], sabe[ø] 

que é uma que[ʃ]tão séria e que não depende somente de nó[ʃ], ma[ʃ]que a gente tinha uma 

contribuição impo[R]tantíssima a da[R], e avançamo[ʃ] me[ø]mo. 

 

Com a câmera pelo Brasil 

13 posições de /s/, 6 posições de /r/ em final de sílaba 

Para as palavras com /s/: 

 

[ʃ] – 7 

[ʒ] – 3 
[s] – 2 

[z] – 0 

[ɦ] – 0 

[ø] – 1 
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Para as palavras com /r/: 

 

[R] – 1 

[ɾ] – 1 

[ø] – 4 

 

Gerúndios totais: 1 

Queda de gerúndio: 0 

Presença de gerúndio: 1  

 

Pra totais: 0 

/r/: 0 

[ø]: 0 

 

 A gente pegamo[ø] a nossa filmadora e começamo[s] a percorre[ø] o Brasil em 

bu[ʃ]ca dessa me[ʒ]ma realidade que a gente achava inicialmente que era do Rio. E, ao 

contrário do que eu me[ʒ]mo imaginava de te[ø] muita[ʃ] diferença[s], o que eu encontrei 

foi muita[ʃ] semelhança[ʃ] também. Acabava modificando o material bélico, o tipo de 

a[R]ma, o tipo de droga, a gíria, ma[ʒ] o modelo social de jovem era sempre parecido: 
geralmente negro, pobre, morado[ø] de favela, com família desestruturada e essa realidade 

dividida de fo[ɾ]ma trágica com o Brasil inteiro, e só o Rio de Janeiro ganhando de[ʃ]taque 

no[ʃ] noticiário[ʃ]. Então, a gente começou a depara[ø] com essa realidade em todo o 

Brasil. 

 

Surpresas 

71 posições de /s/, 43 posições de /r/ 

Para as palavras com /s/: 

 

[ʃ] – 55 

[ʒ] – 4 
[s] – 2 

[z] – 0 

[ɦ] – 2 

[ø] – 8 

 

Para as palavras com /r/: 

 

[R] – 15 

[ɾ] – 0 

[ø] – 28 

 

Gerúndios totais: 5 

Queda de gerúndio: 1  

Presença de gerúndio: 4 

 

Pra(o) totais: 11 

/r/: 8 

[ø]: 3 
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 Sei lá, quando a gente começou esse trabalho eu tava com vinte e sei[ʃ], eu acho, ou 

vinte e quatro, não sei, tendo vinte e pouco[ø] já ano[ʃ] de favela, ainda assim eu deparei 

com muita coisa que eu de[ʃ]conhecia. Me[ʒ]mo cantando esse unive[R]so em vária[ʃ] 

música[ʃ], em vário[ʃ] momento[ʃ], ainda assim eu me su[R]preendi em vário[ʃ] 

momento[ʃ]. Po[R]que a gente também, de[ʃ]do início desse trabalho, usamo[s] também no 

processo do Cabeça de Po[R]co, e depoi[ø] na continuação do nosso trabalho era a técnica 

que a gente chama da técnica da humildade: nunca chega[ø] num luga[ø] pra fala[ø], como 

de co[ʃ]tume, ma[ø] chega[ø] pra ouvi[ø]. Tipo, sai[ø] do luga[ø] de palco me[ɦ]mo, de 

a[R]tista, e me coloca[ø] no luga[ø] de platéia, e passa[ø] a se[ø] a platéia daquele monte de 

a[R]tista[ø] que vive naquele palco que ninguém que[ø] i[ø] lá assi[ʃ]ti[ø] o show dele[ʃ]. 

Então, eu comecei a ve[ø] e ouvi[ø] coisa[ʃ] que eu nunca tinha imaginado seque[ø]. Uma 

da[ʃ] história[ʃ] tá relatada no livro Cabeça de Po[R]co que é numa cidade do Sul em que 

ela tinha, tem uma fama de te[ø] uma qualidade de vida muito boa, uma da[ʃ] melhore[ʃ] do 

Brasil. No livro o[ʃ] nome[ʃ] tão todo[ʃ] trocado[ø], né. Quando eu cheguei nesse local, foi 

um do[ʃ] lugare[ʃ] que eu achei que era mai[ʃ] parecido com o Rio de Janeiro, na 

e[ʃ]trutura de crime, de tráfico, com fogueteiro, com jovem, muita[ʃ] criança[ʃ] 

envolvida[ʃ], barricada[ʃ], com ace[R]to de arrego entre o crime entre a polícia local, e o 

meu contato com aquela cidade era só atravé[ʃ] do[ø] show[ʃ], de show de rap, hip hop, no 

máximo uma visita a algum projeto social dentro de uma favela. Ma[ʃ] quando eu entrei pra 

ve[ø] isso eu deparei com essa realidade. Esse foi o primeiro ponto. E, segundo, uma coisa 

que eu só tinha assi[ʃ]tido num filme no[R]te americano, no filme New Jack City, que tá 

de[ʃ]tacado, que tá, que tem o nome de Gangue brutal, o primeiro filme do, acho que é o 

primeiro filme do We[ʃ]ley [ʃ]nipe[ʃ], que ele fa[ø] o papel de Nino Brown, no filme tem 

uma cena em que o Nino Brown, que é o chefe duma gangue de tráfico de crack em Nova 

York. Ele toma um prédio e fa[ʒ] daquele prédio um local de venda de crack e também de 
consumo. E a gente foi num luga[ø], que no livro Falcão [meninos do tráfico], a gente relata 

a história de um prédio e que a gente chegou num local e o[ʃ] cara[ø] só falavam que a gente 

precisava conhece[ø] o predinho, o predinho, o predinho. E achei que aquilo fosse coisa da 

cabeça de cinea[ʃ]ta no[R]te americano. E depara[ø] com uma realidade daquela aqui no 

Brasil, muito próxima de nó[ʒ], uma coisa de[ʃ]conhecida pra mim, eu nunca tinha vi[ʃ]to 

nenhuma matéria sobre o assunto, nunca ouvi fala[ø]. Foram ponto[s], assim, que chamaram 

a atenção.  

Sem fala[ø] na[ʃ] cena[ʃ] que a gente usou no documentário, da dese[ʃ]perança 

passada na vo[ʒ] do[ʃ] joven[ʃ], po[R]que po[R] mai[ʃ] que eu tenha contato com ele[ʃ] 

aqui me[ɦ]mo dentro da comunidade, é o contato de quando eu tô passando pra i[ø] 

compra[ø] pão, que é o contato que ape[R]ta a mão ―e aí, pa[R]ceiro, tranquilo? E tal... 

comé que tá? Legal, pá...‖, ou o contato na hora do futebol, que a gente para na grade p[ø]a 

olha[ø] o futebol junto, na hora que eu tô passan[ø]o, na hora que tá no baile, ma[ʃ] nunca 

um momento íntimo assim, né, que ele possa confidencia[ø] pra mim coisa[ʃ] que de repente 

ele não falaria p[ø]a ninguém, nem p[ø]o cara que tá dividindo o fuzil com ele. Então, assim, 

eu ouvi ele[ʃ] falarem pra mim coisa[ʃ] que eu sei que ele[ʃ] não falam nem pra própria mãe, 

também foram coisa[ʃ] que me su[R]preenderam dentro de um mundo que eu achei que já 

conhecesse ba[ʃ]tante. 

 

Sedução pelo tráfico 

72 posições de /s/, 35 posições de /r/ em final de sílaba 
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Para as palavras com /s/: 

 

[ʃ] – 61 

[ʒ] – 2 
[s] – 5 

[z] – 1 

[ɦ] – 0 

[ø] – 3 

 

Para as palavras com /r/: 

 

[R] – 13 

[ɾ] – 2 

[ø] – 20 

 

Gerúndios totais: 6 

Queda de gerúndio: 0 

Presença de gerúndio: 6 

 

Pra totais: 1 

/r/: 1 

[ø]: 0  

 

Invadindo a vida dessa[ʃ] pessoa[ʃ], literalmente, pra faze[ø] o documentário, a 

gente pe[R]cebe que po[R] mai[ʃ] que nosso foco seja no jovem do sexo ma[ʃ]culino, pô, é 

inevitável não repara[ø] o que acontece no ento[R]no dele, o que acontece em volta desse 

jovem. A família dese[ʃ]truturada, geralmente a mãe fa[z] o trabalho de pai e mãe, eu 

chamo de pãe. O pai de[ʃ]conhecido. Na[ʃ] fala[ʃ], aí, você[ʃ] pe[R]cebem que o pai 

inexi[ʃ]te. Já têm filho[ʃ]. Ele[ʃ] sabem que a linha final é no máximo ao[ʃ] dezoito ano[ʃ]. 

Se viverem, é cadeia. Se chegarem a essa idade, provavelmente serão mo[R]to[ʃ]. E sabem 

que seu[ʃ] filho[ʃ] serão seu[ʃ] futuro[ʃ] sucessore[ʃ].  

As menina[ʃ], nova[ʃ], com treze, cato[R]ze ano[ø], uma criança já pondo outra no 

mundo também por conta que não teve uma educação sexual. Esse jovem, ao não conhece[ø] 

seu pai e começa[ø] a se[ø] seduzido pela[ʃ] coisa[ʃ] boa[ʃ] da vida, pela televisão, pelo seu 

vizinho, que à[ʃ] veze[ʃ] a solução não vem só do playboy, à[ʃ] veze[ʃ] a família 

e[ʃ]truturada que mora do lado dele é o raci[ʃ]mo mai[ʃ] cruel que eu chamo, que tá 

dentro do gueto, que é a família que tem uma condição um pouquinho mai[ʃ] de mante[ø] 

seu filho na e[ʃ]cola, um pouco mai[ʃ] e[ʃ]truturada, acaba agredindo a outra do lado que 

não tem absolutamente nada, que tem, não tem essa e[ʃ]trutura familia[ø]. E, esse jovem 

com cato[R]ze ano[ʃ], que ele não é mai[ʃ] criança, ma[ʃ] também ainda não é adulto, ele 

passa a se[ø] o chefe da família, ele passa a se[ø] o dono da casa, ele passa a se[ø] o chefe de 

família com apena[ø] cato[R]ze ano[ø] de idade. Aí, começa a bu[ʃ]ca[ø] na rua o que vai 

faze[ø] ju[ʒ] a essa nova posição que ele acaba de assumi[ø], de chefe de casa, chefe da casa. 
Acho que ele acaba sendo seduzido, acho que isso acaba sendo uma sedução natural, e acho 

que ainda tem o que é causa, ainda mai[s] seduto[R] o fato de muita[ʃ] da[ʃ] coisa[ʃ] ele[ʃ] 

conseguirem atravé[ʃ] do tráfico de droga[ʃ], tipo, é o têni[ʃ], que é a vedete, é o re[ʃ]peito 

dentro da comunidade, a opo[R]tunidade de se senti[ɾ] aceito, de te[ø] a re[ʃ]ponsabilidade 
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de alguma coisa, de se senti[ø] responsável po[ɾ] alguma coisa, que é ao contrário do que 

muito[s] falam, até eu me[ʒ]mo já disse isso: que ele[s] são uma mão de obra barata e 

meno[ʃ] punida. Ao contrário do que muito[s] imaginam, esse convívio e esse documentário 

me mo[ʃ]trou que na ve[R]dade ele[ʃ] são muito punido[ʃ], sim. Pe[R]dem totalmente sua 

infância, não conhecem a juventude, não conseguem brinca[ø] como criança[ʃ], não 

conseguem te[ø] opçõe[ʃ] na vida, não conseguem te[ø] opçõe[ʃ] de conhece[ø] coisa[ʃ] 

diferente[ʃ] na vida, pe[R]dem sua[ʃ] vida[ʃ] muito cedo sonhando com uma a[s]censão 

no mundo do crime, que também não iria lhe rende[ø] também uma vida num paraíso. 

 

Medo de morrer? 

16 posições de /s/, 6 posições de /r/ em final de sílaba 

Para as palavras com /s/: 

 

[ʃ] – 14 

[ʒ] – 0 
[s] – 1 

[z] – 0 

[ɦ] – 0 

[ø] – 1 

 

Para as palavras com /r/: 

 

[R] – 3  

[ɾ] – 0 

[ø] – 3 
 

Gerúndios totais: 3 

Queda de gerúndio: 3 

Presença de gerúndio: 0 

 

Pra totais: 0 

/r/: 0 

[ø]: 0 

 

 Hoje parece que, todo momento conversan[ø]o com ele[ʃ], ele[ʃ] saben[ø]o que a 

mo[R]te é uma coisa que tá ao lado, tá muito próximo, eles ainda assim preferem vive[ø] 

pouco como alguém do que vive[ø] a vida inteira como ninguém, e a mo[R]te ela parece, a 

vida nesse[ʃ] lugare[ʃ] onde impera a[ʃ] coisa[ʃ] que são ruin[ʃ], o de[ʃ]caso, a falta de 

educação, a desigualdade, a vida parece apena[s] um detalhe, po[R] mai[ʃ] que ela esteja 

rondan[ø]o do lado, ainda assim ela não é suficiente pra assu[ʃ]ta[ø] esse[ʃ] joven[ʃ]. Se a 

mo[R]te não consegue assu[ʃ]tá-lo[ʃ] eu tô convencido de que ele[ø] não têm medo 

absolutamente de nada. 

 

Dinheiro da miséria 

75 posições de /s/, 67 posições de /r/ em final de sílaba 

Para as palavras com /s/: 

 

[ʃ] – 66 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_sonora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_glotal_sonora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_glotal_sonora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_glotal_sonora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_sonora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_glotal_sonora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_glotal_sonora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_glotal_sonora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_glotal_sonora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_glotal_sonora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda


150 

 

[ʒ] – 1 
[s] – 4 

[z] – 0 

[ɦ] – 0 

[ø] – 4 

 

Para as palavras com /r/: 

 

[R] – 27 

[ɾ] – 2 

[ø] – 38 

 

Gerúndios totais: 7 

Queda de gerúndio: 6 

Presença de gerúndio: 1 

 

Pra totais: 9 

/r/: 9 

[ø]: 0 

 Com o documentário a gente não ganhou dinheiro nenhum. Não fizemo[ø], não 

vendemo[s] o documentário inicialmente pra exibi[ø] em nenhum luga[ø]. Aliá[ʃ], quando a 

gente tava produzin[ø]o o documentário, a gente já tinha pe[R]cebido que, inicialmente, não 

ganharíamo[ʃ] dinheiro com ele e que a impo[R]tância dele seria muito maio[R] do que 

algun[ʃ] reai[ʃ] que a gente pudesse coloca[ø] no bolso e que o assunto, como outra[ʃ] 

coisa[ʃ] no Brasil, poderia causa[ø] uma grande comoção, impacto, ma[ʃ] que noutro dia ou 

na semana seguinte poderia se tran[ʃ]forma[ø] em passado e a[ʃ] pessoa[ʃ] e[ʃ]quecerem. 

Pra isso ele necessitava de uma sequência. A gente também não queria faze[ø] uma série com 

vário[ʃ] filme[ʃ], po[R]que a gente tem material que a gente poderia faze[ø], sei lá, cinco 

filme[ʃ], a gente tem material que a gente poderia lança[ø] oito livro[ʃ], material que poderia 

faze[ø], sei lá, mai[ʃ] un[ʃ] quatro disco[ø], ma[ʃ] a gente não tem a intenção de fica[ø] 

remoendo esse assunto. É bota[ø] ele em pauta, como tá nesse momento, di[ʃ]cuti[ø] o 

assunto de fo[R]ma séria e faze[ø] com que a di[ʃ]cussão se prolongue. Em consequência 

disso, a gente precisa te[ø] algum tipo de reto[R]no, po[R]que não dá pra você ga[ʃ]ta[ø] 

dinheiro nessa[ʃ] coisa[ʃ] e depoi[ʃ] e depoi[ʃ] doa[ø] pra[ʃ] pessoa[ʃ]. Go[ʃ]taria muito 

de faze[ø] uma doação, ma[ø] não tem como. A gente precisa reto[R]na[ø] e te[ø] reto[R]no 

disso de alguma fo[R]ma. Eu não vejo nenhuma contradição nisso, po[R]que po[ɾ] mai[ʃ] 

que seja miséria, são pessoa[ʃ] que nasceram nessa miséria que tão fazen[ø]o. Nesse 

documentário pode tá meu nome, Bill e Celso, ma[ʃ] esse documentário, na realidade, a 

gente divide ele com toda a periferia, que foi com ela, foi com a pa[R]ceria dela que foi 

possível faze[ø] o[ʃ] doi[ʃ], com o consentimento dela, inclusive. Você pode repara[ø] que 

no nosso documentário não tem nenhuma câmera e[ʃ]condida nenhum momento. A[ʃ] 

pessoa[ʃ] falam abe[R]tamente pra câmera, po[ø]que ela[s] entenderam a impo[R]tância 

de faze[ø] aquele material, entenderam a impo[R]tância de se produzi[ø] algum trabalho 

com essa natureza. A gente tem, inclusive, algun[ʃ] depoimento[ʃ] de joven[ʃ] falan[ø]o 

abe[R]tamente pra câmera que poderia passa[ø] me[ʒ]mo depoi[ʃ] de sua mo[R]te, 

po[R]que ele acredita no que a gente tava fazen[ø]o, acredita na nossa pessoa. A gente não 

qui[ʃ] privilegia[ø] esse lado. Para mim a contradição é o cara do a[ʃ]falto vim pra dentro 
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da miséria, dentro da favela, e[ʃ]plora[ø] a miséria e faze[ø] dinheiro com a miséria, sen[ø]o 

ela a única coisa que no[ʃ] restou. Se nó[ʃ], o[ʃ] favelado[ʃ], não pude[R]mo[ʃ] faze[ø] 

dinheiro com essa miséria que foi he[R]dada, melho[ø] di[ʃ]tribui[ø] co[R]da[ʃ] pra gente 

se enfo[R]ca[ø], que a gente tá no caminho errado. Todo o trabalho que a gente tá fazen[ø]o 

foi focado nisso. A[ø] minha[ʃ] música[ʃ] já falavam disso, compu[s] alguma[ʃ] dentro 

desse ambiente, que se tran[ʃ]formou na trilha sonora do documentário que foi pra 

televisão. O livro é uma fo[R]ma de, além de prolonga[ø] o assunto, é uma for[ɾ]ma da 

gente dividi[ø] com o leito[R] o nosso ponto de vi[ʃ]ta, a[ʃ] coisa[ʃ] que a gente passava até 

a hora de ape[R]ta[ø] o rec, o tipo de negociação, o que a gente falava ca aquela[ʃ] 

pessoa[ʃ], a dose de amo[R] que alguma[ʃ] pessoa[ʃ] tinham pra no[ʃ] passa[ø] também 

nesse[s] ambiente[ʃ]. É uma fo[R]ma segura de i[ø] no[ʃ] ambiente[ʃ] que a gente foi, e 

volta[ø] atravé[ʃ] da leitura. 

 

Repercussão 

40 posições de /s/, 25 posições de /r/ em final de sílaba 

Para as palavras com /s/: 

 

[ʃ] – 26 

[ʒ] – 2 
[s] – 6 

[z] – 1 

[ɦ] – 1 

[ø] – 4 

 

Para as palavras com /r/: 

 

[R] – 15 

[ɾ] – 0 

[ø] – 10 

 

Gerúndios totais: 7 

Queda de gerúndio: 2 

Presença de gerúndio: 5 

 

Pra totais: 3 

/r/: 3 

[ø]: 0 

 

 Desdo início, cara, eu, pelo meno[ʃ], tinha essa ce[R]teza de que esse material ia 

causa[ø] um impacto grande, um impacto profundo, po[R]que, pela primeira ve[z], esse[ʃ] 

joven[ʃ] iam tá ten[ø]o sua[ʃ] voze[ʃ] fazendo eco, não mai[ʃ] na vo[ʒ] de um sociólogo, 

de um antropólogo, sem tira[ø] o[ʃ] mérito[ʃ] da[ʃ] profissõe[ʃ]. Ma[s], assim, muita[ø] 

da[ʃ] veze[ʃ], muita[ʃ] fala[ʃ] eu pe[R]cebo a ausência do contato, dum contato maio[R] 

com essa realidade, da ausência de um contato maio[R] com um desse[ʃ] joven[ʃ]. Parece 

que nessa[ʃ] fala[ʃ], muita[ʃ] ve[ø], muita[ø] da[ʃ] veze[ʃ], seque[R], entraram uma ve[ʒ] 

seque[R] entraram dentro de uma comunidade pra ve[ø] como é que é. E eu senti a 

necessidade de da[R]mo[s] a nossa própria ve[R]são pra isso. Até po[R]que toda ve[ʃ] que 
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esse jovem aparece tá de cabeça baixa, algemado, com uma autoridade falando por ele. A 

gente queria da[ø] a nossa ve[R]são, o nosso olha[R] de dentro, fazen[ø]o com que quem tá 

dentro do problema de sua ve[R]são, diga pra sociedade o que ele[s] acham, o que ele[ø] 

pensam. Não, que iam te[ø] voze[ʃ] contra o nosso trabalho eu tinha ce[R]teza, absoluta. 

Ma[s], assim, eu, pa[R]ticula[ø]mente achei que pelo histórico de hipocrisia demon[ʃ]trado 

contra esse tipo de trabalho, eu achei que fosse se[ø], tipo, mai[ɦ] da metade do Brasil eu 

achei que fosse contra tudo que tava sendo dito, contra nossa pessoa, contra a realização do 

projeto e acabei me surpreendendo com a maioria compreendendo, pelo meno[ʃ], tem 

demon[ʃ]trado até agora isso, sem quere[ø] se[ø] otimi[s]ta demai[s], nem se[ø] 

precipitado. 

 

Dois mundos 

57 posições de /s/, 20 posições de /r/ em final de sílaba 

Para as palavras com /s/: 

 

[ʃ] – 49 

[ʒ] – 1 
[s] – 5 

[z] – 0 

[ɦ] – 0 

[ø] – 2 

 

Para as palavras com /r/: 

 

[R] – 10 

[ɾ] – 2 

[ø] – 8 

 

Gerúndios totais: 7 

Queda de gerúndio: 0 

Presença de gerúndio: 7 

 

Pra totais: 5 

/r/: 5 

[ø]: 0 

 Manuel Carlo[ʃ], que é escrito[ø] de novela, o cara é noveli[ʃ]ta, ele falou dua[ʃ] 

coisa[ʃ], doi[ʃ] ponto[ʃ] que eu de[ʃ]taco da repe[R]cussão, doi[ʃ] ponto[s] 

interessante[ø]: um do[ʃ] ponto[s] ele dizia que não conhecia aquela realidade. Ele sendo 

noveli[ʃ]ta, o cara sendo um cara escrito[ø] de novela, mexe com o imaginário popula[R], 

dizendo que ele não conhece aquela realidade. O primeiro ponto positivo é o que o 

documentário apresenta pra ele um outro tipo de realidade, um outro tipo de juventude, o qual 

quase não se fala em luga[R] nenhum. E mostra um outro ponto grave, de uma realidade que 

separa doi[s] mundo[ʃ], a di[ʃ]tância que esse[ʃ] doi[ʃ] mundo[ʃ] se encontram. Só que, 

à[ʃ] veze[ʃ], é um mundo, são doi[ʃ] mundo[ʃ] que são afa[ʃ]tado[ʃ] não geograficamente, 

à[ɦ] veze[ø] só po[ɾ] um muro, po[ɾ] uma grade. Então, como pouca di[ʃ]tância, 

principalmente no Rio de Janeiro, que é uma cidade ce[R]zida, pouca di[ʃ]tância geográfica, 

ma[ʃ] uma di[ʃ]tância muito grande social. Então, eu acho que esse ponto dele foi um do[ʃ] 

ponto[ʃ] que eu de[ʃ]taco. Ma[s], assim, a[ʃ] voze[ʃ] que foram contra o pensamento, pra 
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mim eram voze[ʃ] no[R]mai[ʃ]. O impo[R]tante era a gente tá com a convicção da 

impo[R]tância desse material, e a impo[R]tância dele, acho que ela se tradu[ʒ] no fato de 

hoje a favela tá em pauta no Brasil inteiro. A periferia tá sendo di[ʃ]cutida em todo território 

nacional, e de toda[ʃ] a[ʃ] maneira[ʃ] e de toda[ʃ] a[ʃ] fo[R]ma[ʃ]. Eu tenho recebido 

ligaçõe[s], e-mail[ʃ], de pessoa[ʃ] de outro[ʃ] estado[ʃ] de favela[ʃ] que eu nem passei, 

nem pra toca[ø], nem pra filma[ø], que tão me agradecendo dizendo que o secretário de 

Cultura da cidade dele foi procura[ø] o projeto que ele pa[R]ticipa, o outro dizendo que o 

empresário mai[ʃ] pam da cidade dele foi procura[ø] pra desenvolve[ø] um projeto. Então, 

cria[ø] esse tipo de mobilização, civil, dentro da própria favela também acho que isso foi uma 

da[ʃ] coisa[ʃ] positiva[ʃ] que eu de[ʃ]taco dentro de todo esse processo. 

 

Protagonismo 

41 posições de /s/, 31 posições de /r/ em final de sílaba 

Para as palavras com /s/: 

 

[ʃ] – 29 

[ʒ] – 1 
[s] – 8 

[z] – 1 

[ɦ] – 0 

[ø] – 2 

 

Para as palavras com /r/: 

 

[R] – 9 

[ɾ] – 0 

[ø] – 22 

 

Gerúndios totais: 3 

Queda de gerúndio: 3 

Presença de gerúndio: 0 

 

Pra totais: 4 

/r/: 4 

[ø]: 0 

 Eu sei que todo[s] o[ʃ] louro[ʃ] que essa di[ʃ]cussão gera[ø] elas não vão vim 

diretamente a mim, nem quero isso, nem pra Cufa também, po[R]que exi[s]tem vário[ʃ] 

outro[ʃ] trabalho[s] sen[ø]o feito[ø] também em comunidade[s], em favela[ʃ] que 

merecem se[ø] potencializado[ʃ], que ele[s] são a tradução de que é possível te[ø] uma vida 

diferente a pa[R]ti[ø] do momento que se tem uma oportunidade. Então, a[ʃ] pessoa[ʃ] 

precisam de fo[R]ça. Eu não acredito em nenhum projeto que invada a periferia, ma[ʃ] que o 

favelado não seja o protagoni[ʃ]ta disso. Se ele fo[ø] coadjuvante, o projeto, pra mim, não 

passa de boa vontade e vai morre[ø] ali na frente. A gente não poderia bota[ø] esse trabalho 

no a[R] e depoi[s] i[ø] pra debaixo do edredom e fica[ø] e[ʃ]peran[ø]o pra ve[ø] o que que 

ia acontece[ø]. Nó[ʃ] tamo[ø] no olho do furacão. A gente levantou a que[ʃ]tão, levantou a 

bola. Então, acho que cabe a nó[ʒ], não é de nossa re[ʃ]ponsabilidade somente traze[ø] 

tudo, toda[s] a[s] soluçõe[ʃ], busca[ø] toda[ʃ] a[ʃ] re[ʃ]posta[ʃ], ma[ʃ] cabe a nó[ʃ] 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_glotal_sonora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_glotal_sonora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_glotal_sonora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_glotal_sonora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_sonora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_glotal_sonora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_glotal_sonora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_sonora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_glotal_sonora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_glotal_sonora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_glotal_sonora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_glotal_sonora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_glotal_sonora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_sonora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda


154 

 

leva[ø] a di[ʃ]cussão adiante e não deixa[ø] morre[ø], não deixa[ø] essa di[ʃ]cussão vira[ø] 

réveillon, vira[ø] queima de fogo[ʃ], vira[ø] ca[R]naval, é se trata[ø] duma fo[R]ma séria. 

Eu vejo aí, dentro dessa di[ʃ]cussão, dentro desse documentário, talve[z] a única 

opo[R]tunidade que o Brasil teve de di[ʃ]cuti[ø] a que[ʃ]tão da favela, a que[ʃ]tão do 

desequilíbrio social e racial de uma fo[R]ma sem pejorativa, sem estereótipo, sem 
preconceito, duma fo[R]ma séria. Acho que, nesse momento, a gente tem uma bola 

quican[ø]o, sem goleiro na frente do gol. 

 

Desdobramento 

79 posições de /s/, 36 posições de /r/ em final de sílaba 

Para as palavras com /s/: 

 

[ʃ] – 65 

[ʒ] – 3 
[s] – 6 

[z] – 4 

[ɦ] – 0 

[ø] – 1 

 

Para as palavras com /r/: 

 

[R] – 11 

[ɾ] – 2 

[ø] – 23 

 

Gerúndios totais: 8 

Queda de gerúndio: 5 

Presença de gerúndio: 3 

 

Pra totais: 14 

/r/: 13 

[ø]: 1 

 

 Logo apo[z] a exibição, o primeiro luga[ø] que a gente fe[z] o lançamento foi aqui, na 

Cidade de Deu[ʃ], o lançamento do livro, acompanhado da di[ʃ]cussão. Na ve[R]dade, a 

gente chama de lançamento de livro, ma[ɦ] não é ―O Bill tá aqui pra assina[ø] livro[ʃ]‖, é 

toda uma di[ʃ]cussão. Tudo o que a gente tá conve[R]san[ø]o aqui eu conve[R]sava com a 

platéia. Eu me coloco na posição que muito cara de rap não se coloca, que é na posição de 

que[ʃ]tionado. Todo mundo aceita se[ø] que[ʃ]tionado[ø], ma[ʃ] se[ø] questionado são 

pouco[ʃ] que aceitam e eu não tenho problema com que[ʃ]tionamento, aceito com 

facilidade. Então, a gente fe[z] o primeiro lançamento aqui, na Cidade de Deu[ʃ]. Depoi[ʃ] a 

gente foi no[ʃ] presídio[ʃ], fomo[ʃ] na[ʃ] polícia[ʃ] do Rio de Janeiro deixa[ø] livro[ʃ], 

fala[ø] com superiore[ʃ], com soldado[ʃ] sobre a impo[R]tância, com a gua[R]da 

municipal. Fomo[s] a Brasília. Inicialmente, eu voltei de Brasília um pouco de[ʃ]crente 

po[ɾ] não te[ø] ouvido coisa[ʃ] sati[ʃ]fatória[ʃ]. Lula, o presidente, disse que iria pedi[ø] a 

reunião de onze mini[ʃ]tro[ʃ] pra di[ʃ]cuti[ø] a que[ʃ]tão. Eu, simple[ʒ]mente, vim de 

Brasília achan[ø]o que essa di[ʃ]cussão não iria acontece[ø] e de que isso não ia se[ø] 

prioridade. E me su[R]preendi que, na semana passada, a gente foi chamado a Brasília, Celso 
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e eu, pra no[ʒ] reuni[R]mo[ʃ] com onze mini[ʃ]tro[ʃ], tavam lá onze mini[ʃ]tério[ʃ] 

representado[ʃ] pelo[ʃ] próprio[ʃ] mini[ʃ]tro[ʃ] em que a gente exibiu pa[R]te do 

documentário e começamo[ø] uma di[ʃ]cussão, falando exatamente do[ʃ] motivo[ʃ] que 

no[ʃ] fizeram, no[ʃ] levaram a faze[ø] esse documentário, a impo[R]tância que é da 

di[ʃ]cussão do assunto, como o Brasil, hoje, tá vendo e di[ʃ]cutindo a favela. E, o 

mini[ʃ]tro da Educação, se eu não me engano, acho que é da Educação, ele disse que falta, 

que ele[ʃ] têm projeto[s] pra tudo, pra todo tipo de juventude, ma[ʃ] pra essa falta, falta-

lhe[ʃ] inteligência p[ø]a lida[ø] com essa que[ʃ]tão e que ele[ʃ] precisam cria[ø] um novo 

projeto pra isso. Levamo[ʃ] pra ele[ʃ] projeto[s] da Cufa, que a gente já desenvolve no 

Brasil inteiro, pra servi[ø] como modelo, que ele[ʃ] podem faze[ø] adaptaçõe[ʃ], 

acrescenta[ø] coisa ou tira[ø], pra mostra[ø], ó, a gente fa[z] esse tipo de trabalho aqui, e 

qualque[ø] tipo de trabalho que você[ʃ] venham a faze[ø], a Cufa que[ø] fica[R] de fora pra 

que não pareça que a gente fe[ʒ] todo esse trabalho somente para recebe[ɾ] benefício. Pra 

que você[ʃ] assi[ʃ]tam e se comuniquem com outra[s] in[ʃ]tituiçõe[s], outra[s] 

organizaçõe[ʃ] que nascem do seio, do be[R]ço dessa[ʃ] favela[ʃ] e que tão como nó[ʃ], 

tentan[ø]o, lutan[ø]o, brigan[ø]o, pra que esses joven[ʃ] tenham uma opção diferente do 

tráfico de droga[ʃ]. 

 

Esperança ou desesperança? 

71 posições de /s/, 28 posições de /r/ em final de sílaba 

Para as palavras com /s/: 

 

[ʃ] – 58 

[ʒ] – 4 
[s] – 5 

[z] – 1 

[ɦ] – 0 

[ø] – 3 

 

Para as palavras com /r/: 

 

[R] – 13 

[ɾ] – 1 

[ø] – 14 

 

Gerúndios totais: 1 

Queda de gerúndio: 1 

Presença de gerúndio: 0 

 

Pra totais: 9 

/r/: 9 

[ø]: 0 

 

 Olha, eu tive opo[R]tunidade, nesse[s] último[ʃ] doi[z] ano[ʃ], de viaja[ø] pra 

outro[ʃ] paíse[ʃ], eu tive no primeiro mundo e, nesse[ʃ] paíse[ʃ] de primeiro mundo, com 

toda a tecnologia, com todo o avanço, com todo o dinheiro, ele[ʃ] não conseguiram acaba[R] 

com o tráfico de droga[ʒ], nem ca entrada de joven[ʃ] dentro desse mundo. Então, ali 
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também eu tive a consciência de que isso é um problema mundial e cada um vai te[ø] a sua 

receita própria pra resolve[ø] essa que[ʃ]tão. O sentimento é de dese[ʃ]perança ao ve[R] 

aquele material, ao faze[ø] esse trabalho. Ma[s], assim, pelo meno[s] a confiança de que, pelo 

meno[ʃ] pra[ʃ] criança[ʃ], pro[ʃ] joven[ʃ], a gente pode da[ø] opção. Me[ʒ]mo no final do 

documentário tem uma fala do Betinho, que é o rapa[s] da cadeira de roda[ø], ele falou uma 

coisa que me remete à década de oitenta que ele di[ʃ] que o tráfico de droga[ʃ] não acabaria, 

ma[ʃ] melhoraria se a[ʃ] pessoa[ʃ] tivessem condiçõe[ʃ] mai[ʃ] digna[ʃ]. Eu lembro na 

década de oitenta, que é a primeira referência que eu tenho de tráfico, de guerra, é que uma 

criança, quando ingressava no tráfico de droga[ʃ], chamava a atenção de todo mundo, 

inclusive da própria favela. Era um absu[R]do. Uma criança no tráfico! Po[R]que era mai[ʃ] 

tolerado cara[ʃ] acima de dezoito ano[ø]. E no início da década de noventa o crime cabou 

sen[ø]o banalizado e começou a se[ø] assumido po[ɾ] um exé[R]cito infantil, juvenil, só de 

criança[ʃ]. Então, é pelo meno[ʃ] a e[ʃ]perança de faze[ø] com que diminua um pouco e de 

que os joven[ʒ], não morra tanto[ʃ] joven[ʃ] dentro de favela po[R] conta dessa[ʃ] 

guerra[ʃ] maluca[ø] e que mai[ʃ] joven[ʃ] consigam e[ʃ]capa[ø] da criminalidade, 

consigam trilha[ø] caminho[ʃ] diferente[ʃ]. Essa é a e[ʃ]perança. Acaba[R] com o tráfico 

de droga[ʃ], acaba[ø] com a sobrevivência atravé[ʒ] da droga, eu acho que é uma utopia. O 

Brasil que é um paí[ʃ] gigante, com dimensõe[ʃ] continentai[ʃ], tem uma minoria que 

concentra riqueza enquanto a maioria não tem nada, não dá pra e[ʃ]pera[ø] que toda[ʃ] a[ʃ] 

pessoa[ʃ] tenham a[ʃ] me[ʃ]ma[ʃ] opo[R]tunidade[ʃ], ma[s] acho que a gente tem a 

opo[R]tunidade de desenha[R] um futuro diferente pra alguma[ʃ] pessoa[ʃ]. Acho que o 

momento é esse, o momento é agora. Eu tenho fé nisso, de que é possível resolve[ø] pa[R]te 

do[ʃ] problema[ʃ], ma[ʃ] tudo, eu não sei se vou te[ø] vida suficiente pra ve[ø] o final 

desse[ʃ] problema[ʃ].  Não sei se o Brasil tem fo[R]ça pra isso, não sei nem se tem interesse 

pra isso também. 

 

Projetos futuros 

20 posições de /s/, 6 posições de /r/ em final de sílaba 

Para as palavras com /s/: 

 

[ʃ] – 16 

[ʒ] – 1 
[s] – 1 

[z] – 2 

[ɦ] – 0 

[ø] – 0 

 

Para as palavras com /r/: 

 

[R] – 1 

[ɾ] – 0 

[ø] – 5 

 

Gerúndios totais: 0 

Queda de gerúndio: 0 

Presença de gerúndio: 0 
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Pra totais: 3 

/r/: 3 

[ø]: 0 

 

 O único pensamento que a gente tem é de conclui[ø] um longa [metragem], que já tá 

em ilha de edição, que deve se chama[ø] Falcão, o sobrevivente, mais focado na vida do 

Sé[R]gio, que é um sobrevivente, ma[ʃ] também com outra[ʃ] cena[ʃ] inédita[ʃ]. Não 

temo[s] a intenção de faze[ø] seriado, faze[ø] série, nem novela com esse material e, 

inicialmente, esse longa seria somente pro[ʃ] cinema[ʃ] e mai[z] um livro, né, que a gente 

conta o[ʃ] de[ʃ]fecho[ʃ] positivo[ʃ] que aconteceram nessa[ʃ] viagen[ʃ]. Tem mai[z] um 

livro autobiográfico. Esse é meu, pessoal. Esse[ʃ] são o[ʃ] projeto[ʃ] que vêm em mente. 

Talve[ʒ] pra esse longa, faze[ø] uma outra trilha sonora, e[ʃ]clusivamente só pra esse filme. 

 

Linguagem 

104 posições de /s/, 68 posições de /r/ em final de sílaba 

Para as palavras com /s/: 

 

[ʃ] – 87 

[ʒ] – 4 
[s] – 2 

[z] – 4 

[ɦ] – 3 

[ø] – 4 

 

Para as palavras com /r/: 

 

[R] – 25 

[ɾ] – 3 

[ø] – 40 

 

Gerúndios totais: 7 

Queda de gerúndio: 1 

Presença de gerúndio: 6 

 

Pra totais: 12 

/r/: 7 

[ø]: 5 

 

 Uma da[ʃ] coisa[ʃ] que o filme causa é ju[ʃ]tamente isso: o nosso olha[R], acho que 

ele consi[ʃ]te nisso, em não se[ø] um documentário que lhe causa revolta. Muita[ʃ] 

pessoa[ʃ], ao sabe[ø] da natureza do documentário, que é sobre o tráfico, já imagina que vai 

ouvi[ø] um montão de tiro[ø], que vai ve[ø] sangue. E a[ʃ] imagen[ʃ], cena[ʃ] 

fantá[ʃ]tica[ʃ], mirabolante[ʃ]. E o documentário não é isso. O fo[R]te são a[ʃ] palavra[ʃ], 

o que é dito pelaquele jovem. Em vário[ʃ] momento[ʃ], são pouco[ʃ] momento[ʒ] que tem 

sinc no documentário: em que a vo[ʒ] tá junto com a imagem. São pouco[ø] momento[s]. E, 

o sentimento que o documentário causa na maioria da[ʃ] pessoa[ʃ] que me abo[R]daram 

apo[z] a exibição é exatamente isso: de tristeza. Não é um sentimento de revolta com aquela 

realidade, de revolta com o que foi dito. O[ʃ] que demon[ʃ]traram revolta, que não foram 
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muito[ʃ], foi revolta em sabe[R] que têm criança[ʃ] que vivem naquela situação, têm 

criança[ʃ] que pensam daquela fo[R]ma. De você imagina[ø] que somente uma pessoa com 

noventa ano[ʃ] de idade, com uma doença quase te[R]minal, diria que se morre[ø] iria 

de[ʃ]cansa[ø], ou que se morre[ø] nasce uma melho[ø] ou pio[ø]. Se o Brasil, naquela 

segunda-feira, apo[z] a exibição, aco[R]dou tri[ʃ]te, e[ʃ]tarrecido, preocupado ou até 

me[ɦ]mo chocado, esse[s] são o[ʃ] sentimento[ʃ] que eu e Celso carregamo[ʃ] durante 

esse[ʃ] oito ano[ʃ]. Talve[ʒ] até alguma[ʃ] pessoa[ʃ] consigam compreende[ø] po[R]que 

que toda ve[ʒ] que eu falo nessa que[ʃ]tão sou sério. Não é pra faze[ø] cara de mau p[ø]a 

impressiona[ø] a platéia, como já fui acusado. É que não dá p[ø]a trata[ø] dessa[ʃ] 

questõe[ʃ] dando ga[R]galhada. Po[ɾ] isso que a gente fala sério. E em relação à periferia, 

eu sei que bota[ø] a periferia em pauta é uma da[ʃ] coisa[ʃ] que a gente queria, faze[ø] com 

que a favela fosse di[ʃ]cutida. Agora, eu sei que muita gente também vai aproveita[ø] esse 

momento pra usa[ø] a de[ʃ]culpa de que tá querendo da[ø] visibilidade pra uma coisa e 

começa[ø] a explora[ø] também a periferia. Então, assim, como eu não sou dono de nada, eu 

não sou dono nem do luga[R] que eu moro, então, é a própria periferia que vai te[ø] que te[ø] 

a sabedoria p[ø]a não se to[R]na[ø] coadjuvante da sua própria hi[ʃ]tória, sendo 

pa[R]ticipativa em qualque[R] coisa que seja filmada, feita, estudo, pa[R]ticipando, sendo 

protagoni[ʃ]ta me[ɦ]mo da sua própria hi[ʃ]tória. Não deixando que sua hi[ʃ]tória se 

tran[ʃ]fo[R]me na hi[ʃ]tória de vida do[ʃ] outro[ʃ], ou que se to[R]ne coadjuvante da 

hi[ʃ]tória que ele[ʃ] conduziram a vida inteira. Po[ɾ] isso eu peço que, to[R]ço, para que 

sejam pa[R]ticipativo[ø]. Não deixem que façam ca[R]naval com sua história, não deixe que 

o pode[R] de faze[ø] você sorri[ø] com a sua própria miséria vire programa e nem vire 

hi[ʃ]tória da vida de ninguém. 

(Interlocutor faz pergunta ininteligível) 

P[ø]á caralho! P[ø]á caralho! Isso é o que mai[z] acontece. Eu sei que isso também é 

um fato[R] que pode acontece[ø], é mai[z] um ri[ʃ]co que a gente corre ao bota[ø] a 

periferia em pauta. Po[ɾ] isso que eu acho impo[R]tante, ma[ɦ] muito impo[R]tante, a[ʃ] 

comunidade[ʃ] tarem atenta[ʃ] a esse[ʃ] fatore[ʃ], de opo[R]tunidade[ʃ] que possam tá 

aparecen[ø]o e a[ʃ] opo[R]tunidade[ʃ] ilusória[ʃ] em que ela deixa de se[ø] 

protagoni[ʃ]ta, em que ela deixa de se[ø] dona da sua hi[ʃ]tória. Não vendam sua 

hi[ʃ]tória, sejam protagoni[ʃ]ta[ʃ] dela. É isso que eu tenho dito pro[ʃ] meu[ʃ] parceiro[ø] 

que lidam com projeto[ʃ] sociai[ʃ]. É isso que eu tenho tentado dize[ø] com a Cufa, que a 

gente não prega isso. A gente leva o nome da Cufa, ma[ʃ] quem são o[ʃ] protagoni[ʃ]ta[ʃ] 

são a[ʃ] pessoa[ʃ] de cada local, de cada e[ʃ]tado que a gente chega. São a[ʃ] pessoa[ʃ] que 

conduzem, que tocam seu[ʃ] projeto[ʃ], que conseguem sua renda própria, e eu doo a minha 

imagem pra gente pode[ø] faze[ø] isso, pra gente pode[ø] faze[ø] uma rede de comunicação, 

ma[ʃ] cada um é dono da sua hi[ʃ]tória, do seu projeto. Acho que é assim que funciona e é 

assim que tem que se[ø]. Como eu não acho que o tráfico é um problema fácil de 

soluciona[ø], não sei nem se é solucionável, acredito que não seja, então, acho que cada 

luga[ø] tem sua peculiaridade, em cada luga[ø] vai depende[ø] muito dessa[ʃ] pessoa[ʃ] que 

vivem essa realidade no dia-a-dia pra faze[ø] alguma coisa em prol dessa realidade. 

 

Como morar na comunidade 

53 posições de /s/, 28 posições de /r/ em final de sílaba 

Para as palavras com /s/: 
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[ʃ] – 43 

[ʒ] – 5 
[s] – 0 

[z] – 2 

[ɦ] – 0 

[ø] – 3 

 

Para as palavras com /r/: 

 

[R] –8  

[ɾ] – 0 

[ø] – 20 

 

Gerúndios totais: 7 

Queda de gerúndio: 1 

Presença de gerúndio: 6 

 

Pra totais: 5 

/r/: 5 

[ø]: 0 

 

 Acho que isso acaba demon[ʃ]trando, na realidade, que nem o tráfico é a favo[R] do 

tráfico. Assim, eu tive muita[ʃ] cadeia[ʃ] apó[ʃ] a exibição, ante[ʃ], durante. E o que eu 

ouvia do[ʃ] cara[ʃ] mai[ʃ] velho[ʃ] na cadeia é que esse jovem que eu tô retratando hoje 

foram ele[ʃ] no passado e que o maio[ø] medo dele[ʃ] era de te[ø] que dividi[ø] a cela com o 

próprio filho, que tava sendo seu sucesso[ø] aqui do lado de fora. Em muito[ʃ] 

momento[ʃ], com sinceridade, sem quere[ø] arruma[ø] uma nova acusação de apologia do 

tráfico, em muito[ʃ] momento[ʃ], parecia que o[ʃ] cara[ø] do crime tinha mai[z] interesse 

em resolve[ø] a situação do que pa[R]te da sociedade. Assim, é o contrário do que muita 

gente imagina, gente que mora de fora, a favela ela não é a favo[ø] do tráfico. Ela convive 

com o tráfico, po[R]que a me[ʒ]ma droga que é tragédia em alguma[ʃ] família[ʃ], é a 

salvação de tanta[ʃ] outra[ʃ]. E esse[ʃ] joven[ʒ] eles não lavam o dinheiro do tráfico em 

banco[ʃ], em loja[ʃ] de penho[ø], loja[ʃ] de jóia[ø]. O dinheiro dele[z] é lavado aqui na 

padaria, comprando pão pra toma[ø] café, lavado no açougue, comprando ca[R]ne pra 

almoça[ø]. É ali que é lavado o dinheiro dele[ʃ]. Ele[ʃ] andam com a[R]ma[ʃ] de fabricação 

i[ʃ]raelense, americana, russa e pra te[ø] aquele[ʃ] fuzi[ʒ] precisa, no mínimo, sabe[ø] 

fala[ø] ingrê[ʃ]. Esse[ʃ] maluco[ʃ] só falam favelê[ʒ], não sabem nem fala[ø] o 

po[R]tuguê[ʒ]. Então, essa[ʃ] coisa[ʃ] vêm tudo de fora pra dentro, todo[ʃ] ele[ʃ] têm 

consciência disso. Só que todo[ʃ] também têm consciência que aquilo acaba sendo um meio 

de sobrevivência. E acredito que eu também com a[ø] minha[ʃ] fala[ʃ], com a minha posição 

de que o jovem merecia te[ø] um outro caminho, sem se[ø] o tráfico de droga[ʃ], acabo nem 

afetan[ø]o. Po[R]que po[R] mai[ʃ] que eu consiga tira[ø] um ou doi[ʃ] joven[ʃ], tem 

cinquenta pra entra[ø], então eu tô longe de se[ø] um incômodo. 

 

O filme “Cidade de Deus” 

46 posições de /s/, 22 posições de /r/ em final de sílaba 

Para as palavras com /s/: 
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[ʃ] – 37 

[ʒ] – 4 
[s] – 0 

[z] – 2 

[ɦ] – 1 

[ø] – 2 

 

Para as palavras com /r/: 

 

[R] – 12  

[ɾ] – 0 

[ø] – 10 

 

Gerúndios totais: 4 

Queda de gerúndio: 3 

Presença de gerúndio: 1 

 

Pra totais: 6  

/r/: 6 

[ø]: 0 

 

 Muita gente acha que a[ʃ] minha[ʃ] crítica[ʃ] ao filme Cidade de Deu[ʃ] foram em 

relação à fotografia, à atuação do[ʃ] joven[ʃ], que aliá[ʒ] foi do caralho, (cita nomes 

ininteligíveis), sem palavra[ʃ], ao enredo da hi[ʃ]tória, se o Zé Pequeno era mai[ʃ] magro 

ou mai[ʃ] claro... Nada disso. A minha di[ʃ]cussão era uma outra di[ʃ]cussão, que em 

pouco[ʃ] lugare[ʃ] eu tive a opo[R]tunidade de me coloca[ø] da fo[R]ma real, que era a 

falta de uma contrapa[R]tida para a comunidade, po[R]que ao contrário do nosso filme, 

esse, o Cidade de Deu[ʃ], ele tra[z] o nome de uma comunidade exi[ʃ]tente e, po[R] conta 

disso, aumentou-se o e[ʃ]tigma em cima daquela comunidade. E eu moro aqui, eu tava 

ven[ø]o de pe[R]to os reflexo[ʃ], automático, na hora, que era da incu[R]são policial mai[ʒ] 

violenta, se senti[R] mai[ɦ] legitimada pra entra[ø] de fo[R]ma violenta dentro da 

comunidade; patrõe[ʒ] di[ʃ]pensando empregada[ʃ] doméstica[ʃ] ao de[ʃ]cobrirem que a 

Cidade de Deu[ʃ] era daquela fo[R]ma que o filme demo[ʃ]trou; joven[ʃ] perden[ø]o a[ø] 

namorada[ʃ] que moram fora do gueto e que acharam que a Cidade de Deu[z] era violenta 

pra continua[ø] namoran[ø]o aquela[ʃ] pessoa[ʃ]. Então, assim, esse[ʃ] foram os efeito[ʃ] 

causado[ø] pelo filme e eu achei que deveria te[ø] uma contrapa[R]tida, já que falava só de 

uma comunidade, poderia troca[ø] com ela. E no nosso filme, do contrário, no nosso filme, a 

gente não fala de nome de nenhuma comunidade, a gente não e[ʃ]põe nenhuma pessoa, não 

di[ʒ] da onde é, ju[ʃ]tamente pra não causa[ø] um e[ʃ]tigma que já é grande dentro de 

favela, pra não faze[ø] com que um delegado de polícia, um chefe de polícia chegue na 

cidade tal ―ó, prendi aquele jovem que tá no clipe do Bill, lá no documentário do Bill‖ e ache 

que o problema tá só naquela pessoa, naquele local. E no nosso filme não gerou nenhum 

dinheiro. Se gera[ø] algum dinheiro, a gente sabe pra onde ele vai: a gente vai aplica[ø] 

dentro da nossa própria in[ʃ]tituição que já lida com essa que[ʃ]tão, que é uma fo[R]ma da 

gente combate[ø] o lado que a gente demon[ʃ]trou. Já o dinheiro do filme Cidade de Deu[ʃ] 

eu não sei pra onde foi. 
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Antes apologia, agora denúncia 

59 posições de /s/, 27 posições de /r/ em final de sílaba 

Para as palavras com /s/: 

 

[ʃ] – 42 

[ʒ] – 6 
[s] – 2 

[z] – 5 

[ɦ] – 1 

[ø] – 3 

 

Para as palavras com /r/: 

 

[R] – 15  

[ɾ] – 0 

[ø] – 12 

 

Gerúndios totais: 11 

Queda de gerúndio: 2 

Presença de gerúndio: 9 

 

Pra totais: 3 

/r/: 3 

[ø]: 0 

 

Ah, isso daí é um fato muito curioso, sabe[ø] que o me[ʒ]mo material que hoje me 

põe na glória era o me[ʒ]mo material que me pô[ʃ] no infe[R]no. Se tem alguém que acha 

que Soldado do Morro e Falcão são materiai[ʃ] diferente[ʃ] tá totalmente enganado, é o 

me[ʒ]mo material. Eu não sei se o Brasil mudou, se isso é a[ʃ] pessoa[ʃ] que entenderam, eu 

procuro acredita[ø] que a gente avançou, que a gente também amadureceu. Assim, 

alguma[ʃ] pessoa[ʃ] falam ―pô, o Bill tá mudando‖. Não é mudando me corrompendo, 

ma[z] eu tô amadurecendo. Não dá pra espera[ø] de mim o me[ʒ]mo Bill de sei[ø], sete 

ano[s] atrá[s], o Bill que não tinha visibilidade, que tinha a[ʃ] porta[ʃ] fechada[ʃ], que não 

era ouvido. Hoje têm muita[ʃ] po[R]ta[ʃ] que e[ʃ]tão arreganhada[ø], não tão nem 

abe[R]ta[ø], tão arreganhada[ʃ]. Hoje a gente tem visibilidade, a gente é ouvido. Então, o 

di[ʃ]curso não pode mai[ɦ] daquele que não tem e[ʃ]paço. Tem que ocupa[ø] o e[ʃ]paço e 

sabe[ø] como ocupá-lo[ʃ]. Então, eu procuro acredita[ø], prefiro acredita[ø] que a gente 

deu um passo à frente, que pa[R]te do Brasil parece esta[R] mudando, que parece que a 

ficha tá começando a cai[ø] em alguma[ʃ] pessoa[ʃ]. Ma[z] é um lance que é curioso, que 

dependendo de como se coloca, dependendo da maneira que se fala, já seria ma[z] uma 

ve[ʒ] taxado de banditi[ʃ]mo. Aquele processo de Soldado do Morro continua corren[ø]o 

até o[ʃ] dia[ʃ] hoje. Ma[z], assim, a curiosidade me vem à cabeça pelo tempo que demorou 

pra que a gente pudesse se[ø] vi[ʃ]to dessa fo[R]ma também, se[ø] vi[ʃ]to como 

e[ʃ]crito[ø], como documentari[ʃ]ta, po[R]que eu fico pensan[ø]o na diferença: qual o 

critério usado pra determina[ø] o que é banditi[ʃ]mo no nosso livro Cabeça de Po[R]co, 

por exemplo, e o que é literatura no livro do Carlo[z] Amorim, que é o Comando 

Ve[R]melho, e ele escreveu sobre o PCC. Do Caco Ba[R]celos, por exemplo, O Abusado. O 

que dete[R]mina que lá é literatura e aqui é o banditi[ʃ]mo? Eu e Celso a gente já fe[ʒ] 
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vária[ʃ] di[ʃ]cussõe[ʃ] imaginando: imagina se eu fizesse um livro e[ʃ]crito Comando 

Ve[R]melho? Com o nome de Comando Ve[R]melho? Até quando isso seria literatura? E 

acredito que essa[ʃ] pessoa[ʃ] não tenha nunca sido impo[R]tunada[ʃ] pela Lei, po[R] 

conta do que e[ʃ]creveram. Se foram, eu de[ʃ]conheci. Assim, isso são fato[ʃ] curioso[ʃ] 

que também nos renderam bon[ʃ] debate[ʃ] entre eu e Celso, eu e platéia. 

 

Tv Globo 

37 posições de /s/, 20 posições de /r/ em final de sílaba 

Para as palavras com /s/: 

 

[ʃ] – 28 

[ʒ] – 6 
[s] – 0 

[z] – 2 

[ɦ] – 0 

[ø] – 1 

 

Para as palavras com /r/: 

 

[R] – 10 

[ɾ] – 0 

[ø] – 10 

 

Gerúndios totais: 1 

Queda de gerúndio: 0 

Presença de gerúndio: 1 

 

Pra totais: 1 

/r/: 1 

[ø]: 0 

 

 Então, ca Rede Globo, quando a gente teve a ciência de que esse era um documentário 

em que a gente não tinha a intenção de ganha[R] dinheiro, ma[ʃ] de faze[ø] com que ele 

fosse assi[ʃ]tido e di[ʃ]cutido pelo maio[R] número de pessoa[ʃ] possível, a gente começou 

a pensa[ø] em exibi-lo na televisão. E quando começou a surgi[ø] o diálogo com a Rede 

Globo, mai[ʒ] precisamente com o programa Fantá[ʃ]tico, que é o maio[R], que é o 

programa de maio[R] audiência da tevê brasileira, a gente começou a ver ali a possibilidade 

de agente chega[ø] ao nosso objetivo. Ele[ʃ] tinham o interesse em exibi[ø] o nosso material 

e a gente tinha o interesse no espaço que o nosso material poderia ganha[ø] dentro da 

programação dele. É lógico que isso implicava em alguma[ʃ] coisa[ʃ]. O ponto principal é 

re[ʃ]ponsabilidade, que a gente sempre colocou em tudo que a gente fa[ʒ] e que nesse 

trabalho não poderia se[ø] diferente. Teria que te[ø] também muita re[ʃ]ponsabilidade. E 

fizemo[z], aco[R]damo[z] alguma[ʃ] coisa[ʃ] que iria de edição, de pa[R]ticipação, de 

fo[R]ma que ia se[ø] apresentado, duração. E tudo que foi aco[R]dado, foi cumprido. Até é 

meio, é um pouco e[ʃ]tranho que é a me[ʒ]ma emissora que me bomba[R]deou com o 

videoclipe Soldado do Morro, hoje me dá um e[ʃ]paço hi[ʃ]tórico pra di[ʃ]cuti[ø] o 

me[ʒ]mo material de uma outra fo[R]ma, inclusive apresentando o material na televisão, 

junto. Isso mo[ʃ]tra que não sei talve[ʒ] quem seja o culpado, ma[ʃ] nó[ʃ] não 
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e[ʃ]távamo[ʃ] errado[ʃ], que nó[ʃ] não recuamo[ø] em nenhum momento, continuamo[ʃ] 

e avançamo[ʃ] e conqui[ʃ]tamo[ʃ] o nosso e[ʃ]paço, junto com o me[ʒ]mo material. 

 

Daslu 

79 posições de /s/, 59 posições de /r/ em final de sílaba 

Para as palavras com /s/: 

 

[ʃ] – 63 

[ʒ] – 5 
[s] – 1 

[z] – 5 

[ɦ] – 0 

[ø] – 5 

 

Para as palavras com /r/: 

 

[R] – 17 

[ɾ] – 3 

[ø] – 39 

 

Gerúndios totais: 12 

Queda de gerúndio: 1 

Presença de gerúndio: 11 

 

Pra totais: 9 

/r/: 5 

[ø]: 4 

 

 E a gente também acredita também que essa di[ʃ]cussão ela não deva fica[ø] só no 

gueto. Eu di[ʃ]cuto a favela há trinta ano[ʃ] com a própria favela, e já tô convicto que é 

impossível você resolve[ø] ou diminui[ø] a pobreza sem o auxílio da riqueza po[ɾ] essa[ʃ] 

divisõe[ʃ] que tem no Brasil: um pouquinho com um montão e um montão sem nada. Então, a 

gente começou a entende[ø] que leva[ø] essa[ʃ] discussõe[z] em todo[ʃ] o[ʃ] lugare[ʃ] seria 

de extrema impo[R]tância, não medi[ø] e[ʃ]fo[R]ço[ʃ], nem pra i[ø] a Brasília e nem pra 

i[ø] a Da[ʃ]lu, po[ɾ] exemplo. Da[ʃ]lu que é um luga[ø] que é considerado po[R] muito[ʃ] 

como o império do, o templo do consumi[ʃ]mo e que algun[ʃ] rappe[ø][ʃ] já foram lá pra 

canta[ø], coisa que a gente não fe[ʒ]. A gente não foi lá p[ø]a faze[ø] um show, nem p[ø]a 

faze[ø] o lançamento do livro, ma[ʃ] p[ø]a leva[ø] uma di[ʃ]cussão que di[ʒ] re[ʃ]peito a 

ele[ʃ] também. O que foi dito naquela noite é que ele[z] indiretamente, ao se to[R]narem 

escravo[ø] do consumo, podem tá financiando aquela realidade que acabou de choca[ø] no 

telão, e que ou ele[ʃ] dividem a riqueza dele[ʃ], ou ele[ʃ] vão continua[ø] dividindo a[ʃ] 

consequência[ʃ] da pobreza que ele[ʃ] tão ajudando a gera[ø]. Então, não foi um encontro 

que todo mundo foi lá pra se beija[ø], pra assina[ø] livro e toma[ø] o coquetel, mas p[ø]a 

di[ʃ]cuti[ø] um assunto que é muito impo[R]tante, uma que[ʃ]tão que afetou a toda[z] a[ʃ] 

pessoa[ʃ]. E começou a rola[ø] um pedido de, começou a rola[ø] uma acusação de culpa, 

uma acusando a outra, acusando a dona, Eliana. A Eliana disse que não tem culpa, que ela 

promove a di[ʃ]cussão exatamente po[R]que ela acha que a di[ʃ]cussão é impo[R]tante, 
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que todo[ʃ] têm que tá imbuído[ø]. O outro di[ʒ] que compra[ø] na Da[ʃ]lu é a me[ʒ]ma 

coisa de que mata[ø] quatro pessoa[ʃ] lá fora. Então, eu acabei que achando que foi uma 

di[ʃ]cussão muito saudável, apesa[ɾ] de toda acalorada. É impo[R]tante chega[ø] até ele[ʃ] 

também, faze[ø] com que ele[ʃ] estejam envolvido[ø] nessa, dentro dessa que[ʃ]tão é 

pa[R]te do objetivo ao faze[ø] esse projeto e leva[ø] a di[ʃ]cussão até lá. Algun[s] setore[ʃ] 

tentaram acha[ø] uma contradição e disseram que eu poderia tá sendo usado, po[R]que a loja 

tá sendo inve[ʃ]tigada po[R] sonegação fi[ʃ]cal. Só que sendo assim, eu também não 

poderia i[ø] no Governo Lula, que tá sendo inve[ʃ]tigado po[R] corrupção. Eu quero i[ø] na 

Fie[ʃ]p, fala[ø] pra Fie[ʃ]p que é da[ʃ] o[R]ganizaçõe[ʃ] que mai[ʃ] tem dinheiro no 

Brasil. Tem uma porrada de empresa[ø] de São Paulo e vária[ʃ] dela[ʃ] devem tá sendo 

inve[ʃ]tigada[ø] de alguma fo[R]ma. Se fo[ø] dessa fo[R]ma, a gente não vai pode[ø] i[ø] 

em luga[ø] nenhum. Ma[ʃ], mai[z] impo[R]tante do que as[ʃ] crítica[ʃ], é impo[R]tante 

a[ʃ] pessoa[ʃ] mo[ʃ]trarem novo[ʃ] caminho[ʃ]. Quem fa[z] uma crítica precisa 

mo[ʃ]tra[ø] o caminho que eu devo segui[ø]. Eu tô e[ʃ]peran[ø]o.‖ 
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APÊNDICE E – CORPUS 5 

 

Episódio que se repete no livro e no documentário (16‘36‖) 

 

Este episódio foi selecionado para que se possa fazer um comparativo entre o que 

realmente é falado no documentário e o que foi transcrito na obra Falcão – meninos do 

tráfico. Mesmo tratando-se de um número muito maior de falas dos falcões do que de Bill, 

por meio delas é possível identificar se os autores adotaram (ou não) alguma regra para 

correção da oralidade ao aplicá-la em textos escritos e se isso ocorre apenas nas falas de Bill 

ou também estende-se para as dos falcões, o que, consequentemente, leva à analise das 

possibilidades de afetar as concepções do receptor da mensagem, provocando (ou não) 

preconceito linguístico. 

Nesta análise comparativa foram desconsiderados os traços fonéticos de [s] e [r] por se 

tratarem de traços variantes regionais no vernáculo do português brasileiro e não haver 

identificação dos falantes quanto a sua localização (cidade ou estado). Foram destacados, 

portanto, os traços mais expostos nos textos escritos, especialmente os relacionados à 

concordância. A fonética aqui é desconsiderada por serem poucos os casos em que a 

transcrição das falas na obra segue algum padrão representativo. Além disso, a relevância de 

determinados traços fonéticos para este estudo restringem-se apenas às falas de MV Bill, que 

pouco verbaliza nos trechos a seguir.  

 

Livro: entrevista transcrita acima páginas 9-11 

 

Legenda:  

 

―Entrevistado 1: Tem o cortador, tem o que desfaz a maconha e tem o que amarra e pesa, 

entendeu? 

Entrevistado 2: Nós ―tá‖ aqui só pra ―endolar‖. Daqui a droga tem outro destino, tá ligado? 

Daqui ela já vai pra mão do vapor, de outros ―amigo‖ lá que vai ver tudo, tá ligado? Até 

acabar o que tá na pista, né? Aí nós ―tem‖ que ser acionado de novo pra fazer o que nós ―tá‖ 

fazendo, que a nossa parte é essa. Daqui o bagulho já vai pra mão de outros ―amigo‖. Não tem 

nada a ver com nós. 

Bill: Você usa o que você endola? 

Entrevistado 2: Não. Não fumo, não cheiro e não bebo. Só bebo guaraná. Como tá vendo aí, 

sou um cara que nem era pra estar aqui. Na realidade, nem era pra estar aqui. Mas é isso aí 

que o governante quer. É ver nós aqui mesmo, porque ele não liga pra nada. 

Entrevistado 3: Eu quero saber onde que tá o dinheiro. Onde é que o dinheiro do Brasil vai, 

pra onde o dinheiro do Brasil vai. Daqui da Bahia. O povo... Cada dia que passa a guerra vai 

piorando, um matando o outro. 

Entrevistado 2: Nós ―tem‖ pouco estudo. Se bate, tem até uns ―amigo‖ que não estudou. 

Então pra nós ―trabalhar‖ é f***. Tu tá ligado que eles ―discrimina‖ nós à vera (de verdade) 

mesmo. Então nosso único recurso é recorrer a isso aí, à boca de fumo, tá ligado? Pra nós 

―sobreviver‖, sustentar nossa família. 

Entrevistado 4: E se eu não ―tiver‖ aqui, tá ligado? Ninguém vai correr atrás, tá ligado? Então 

não vou ter um futuro, não vou ter nada. Tô ligado que essa vida é sem futuro por um lado, tá 

ligado? Mas pelo menos aqui eu to ganhando meu pão, mano, to sendo mais bem tratado do 

que estando largado, tá ligado? 

Entrevistado 1: Eu não sou bandido, não. Eu to aqui porque eu preciso, certo? Ajudar dentro 

de casa, porque eu não quero ver minha coroa sofrendo. Então, pô, quer comprar um gás, o 
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gás já é trinta e poucos ―real‖. A gente tá nessa luta aí, se os ―home‖ chega aqui nós ―vai‖ ser 

tratado como bandido. Se bater, mete bala em nós, mata geral, nem leva de dura. 

Bill: Quando suas crianças crescerem um pouco mais, o que você vai fazer para evitar que o 

que você tá ―endolando‖ agora chegue nas mãos deles? 

Entrevistado 2: Pô, cara, isso daí é uma pergunta que eu fico até meio assim... Se um dia eles 

―der‖ oportunidade, eu pretendo sair dessa. Mas, por enquanto, minha vida é essa daí mesmo. 

Daqui não saio, daqui que vem minha sobrevivência. Tá ligado, mano?‖ 

 

Transcrição: 

 

―Entrevistado 1: Tem o cortador, tem o que desfaz a maconha e tem o que amarra e pesa, 

tendeu? 

Entrevistado 2: Nós tá aqui só pra endolar. Daqui a droga tem outro destino, tá ligado? Daqui 

ela já vai pa mão do vapor, de outros amigo lá que vai ver tudo, tá ligado? Até acabar o que 

tá na pista, né? Aí nós tem que ser acionado de novo pra fazer isso daí que nós tá fazendo, 

que a nossa parte é essa. Daqui o bagulho já vai pa mão de outros amigo. Não tem nada a ver 

com nós. 

Bill: Você usa o que você endola? 

Entrevistado 2: Não. Não fumo, não cheiro e não bebo. Só bebo guaraná. Como tá vendo aí, 

sou um cara que nem era pra tá aqui. Na realidade, nem era pra tá aqui. Mas isso aí é o que o 

governante quer. Ver nós aqui mesmo, porque ele não liga pa nada. 

Entrevistado 3: Eu quero saber onde é que tá o dinheiro. Onde é que o dinheiro do Brasil vai, 

pra onde o dinheiro do Brasil vai. Daqui da Bahia. O povo... Cada dia que passa a guerra vai 

piorando, um matando o outros. 

Entrevistado 2: Pô, nós tem pouco estudo. Pô, se bate, tem até uns amigo que não estudou. 

Então, pô, pra nós trabalhar é foda. Tu tá ligado que eles discriminam nós à vera mesmo. 

Então nosso único recurso é recorrer a isso daí, ó, à boca de fumo, tá ligado? Pra nós 

sobreviver, sustentar nossa família. 

Entrevistado 4: E se eu não tiver aqui, tá ligado? Ninguém vai correr atrás, tá ligado? Então 

não vou ter um futuro, não vou ter nada. Tô ligado que essa vida é sem futuro por um lado, tá 

ligado? Mas pelo menos aqui eu tô ganhando meu pão, mano, tô sendo mais bem tratado do 

que tando largado, tá ligado? 

Entrevistado 1: Não sou bandido, não. Tô aqui porque preciso, certo? Ajudar dentro de casa, 

que eu não quero ver minha coroa sofrendo. Então, pô, quer comprar um gás, o gás já é trinta 

e poucos real. A gente tá nessa luta aí, se os home chegar aqui nós vai ser tratado como 

bandido. Se bater, mete bala em nós, mata geral, nem leva de dura. 

Bill: Quando tuas crianças crescer um pouco mais, o que que tu vai fazer pra evitar que o 

que você tá endolando agora chegue na mão deles? 

Entrevistado 2: Pô, cara, isso daí é uma pergunta que eu fico, pô, até meio assim... Pô, se um 

dia eles der oportunidade, eu pretendo sair dessa. Mas, pô, por enquanto, minha vida é essa 

daí mesmo. Daqui eu não saio, daqui que vem minha sobrevivência. Tá ligado, mano?‖ 

 

Trechos comuns aos três âmbitos (oralidade, legenda e livro): 

 

Trecho 1: 

Livro: Eu não sou bandido não, eu tô aqui porque eu preciso, certo, ajudar dentro de casa, 

porque eu não quero ver minha coroa sofrendo. Então, pô, quer comprar um gás, o gás já é 

trinta e poucos real, então o governo não dá meios de vida pra nós aí fora. 



167 

 

Legenda: Eu não sou bandido, não. Eu tô aqui porque eu preciso, certo, ajudar dentro de casa, 

porque eu não quero ver minha coroa sofrendo. Então, pô, quer comprar um gás, o gás já é 

trinta e poucos ―real‖. 

Transcrição: Não sou bandido, não. Tô aqui porque preciso, certo? Ajudar dentro de casa, 

que eu não quero ver minha coroa sofrendo. Então, pô, quer comprar um gás, o gás já é trinta 

e poucos real. 

 

Trecho 2: 

Livro: De verde: Não. Não fumo, não cheiro, não bebo. Só bebo guaraná. Como tá vendo aí. 

Legenda: Não. Não fumo, não cheiro e não bebo. Só bebo guaraná. Como tá vendo aí. 

Transcrição: Não. Não fumo, não cheiro e não bebo. Só bebo guaraná. Como tá vendo aí, 

sou um cara que nem era pra tá aqui. 

 

Trecho 3: 

Livro: é o que o governador quer, é ver nós aqui mesmo. Porque ele não liga pra nada; 

Legenda: Mas é isso aí que o governante quer. É ver nós aqui mesmo, porque ele não liga pra 

nada; 

Transcrição: Mas isso aí é o que o governante quer. Ver nós aqui mesmo, porque ele não 

liga pa nada. 

  

Trecho 4: 

Livro: pô, nós tem pouco estudo, se pá, tem até uns amigo que não estudou, então pra nós 

trabalhar é foda, tu tá ligado que eles discrimina nós à vera mesmo. Então, nosso único 

recurso é recorrer à boca de fumo, tá ligado, pra gente sobreviver, sustentar nossa família. 

Legenda: Nós ―tem‖ pouco estudo. Se bate, tem até uns ―amigo‖ que não estudou. Então pra 

nós ―trabalhar‖ é f***. Tu tá ligado que eles ―discrimina‖ nós à vera (de verdade) mesmo. 

Então nosso único recurso é recorrer a isso aí, à boca de fumo, tá ligado? Pra nós 

―sobreviver‖, sustentar nossa família. 

Transcrição: Pô, nós tem pouco estudo. Pô, se bate, tem até uns amigo que não estudou. 

Então, pô, pra nós trabalhar é foda. Tu tá ligado que eles discriminam nós à vera mesmo. 

Então nosso único recurso é recorrer a isso daí, ó, à boca de fumo, tá ligado? Pra nós 

sobreviver, sustentar nossa família. 

 

Trecho 5: 

Livro: Bill: Você usa o que você endola? 

Legenda: Você usa o que você endola? 

Transcrição: Você usa o que você endola? 

 

Trecho 6: 

Livro: Nós tamos aqui só pra endolar. Daqui a droga tem outro destino, tá ligado? Daqui ela 

já vai pra mão do vapor, de outros amigos lá que vão ver tudo, tá ligado? Até acabar o que tá 

na pista, né, nós tem que ser acionado de novo pra fazer o que nós tá fazendo, que a nossa 

parte é essa. Daqui o bagulho já vai pras mãos de outros amigos. Não tem nada a ver com nós. 

Legenda: Nós ―tá‖ aqui só pra ―endolar‖. Daqui a droga tem outro destino, tá ligado? Daqui 

ela já vai pra mão do vapor, de outros ―amigo‖ lá que vai ver tudo, tá ligado? Até acabar o 

que tá na pista, né? Aí nós ―tem‖ que ser acionado de novo pra fazer o que nós ―tá‖ fazendo, 

que a nossa parte é essa. Daqui o bagulho já vai pra mão de outros ―amigo‖. Não tem nada a 

ver com nós. 

Transcrição: Nós tá aqui só pra endolar. Daqui a droga tem outro destino, tá ligado? Daqui 

ela já vai pa mão do vapor, de outros amigo lá que vai ver tudo, tá ligado? Até acabar o que 
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tá na pista, né? Aí nós tem que ser acionado de novo pra fazer isso daí que nós tá fazendo, 

que a nossa parte é essa. Daqui o bagulho já vai pa mão de outros amigo. Não tem nada a ver 

com nós. 

 

Trecho 7: 
Livro: Bill: Quando tuas crianças crescerem um pouco mais, o que tu vai fazer pra evitar que 

o que você tá endolando agora chegue na mão deles? 

Legenda: Quando suas crianças crescerem um pouco mais, o que você vai fazer para evitar 

que o que você tá ―endolando‖ agora chegue nas mãos deles? 

Transcrição: Quando tuas crianças crescer um pouco mais, o que que tu vai fazer pra 

evitar que o que você tá endolando agora chegue na mão deles? 

Trecho 8: 

Livro: De branco: Pô, cara, isso daí é uma pergunta que eu fico até meio assim... 

Legenda: Pô, cara, isso daí é uma pergunta que eu fico até meio assim... 

Transcrição: Pô, cara, isso daí é uma pergunta que eu fico até meio assim... 

 

Trecho 9: 

Livro: o nosso meio de sobrevivência é esse mesmo, tá ligado, brother? 

Legenda: daqui que vem minha sobrevivência. Tá ligado, mano? 

Transcrição: daqui que vem minha sobrevivência. Tá ligado, mano? 

 

 



APÊNDICE F – GLOSSÁRIO 

 

157: artigo do código penal referente a assalto à mão armada; 

171: mentiroso ou estelionatário (referente ao artigo 171 do código penal); 

AK-47: arma potente, fuzil; 

À vera: muito, para caramba, para valer; 

Alemão: inimigo; 

Amigo: da mesma facção; 

Aplicar: enquadrar; 

Aqué: dinheiro; 

Arrego: corrupção, suborno, acordo feito entre policiais e traficantes de drogas nas bocas em 

prol do bom funcionamento da atividade, pacto clandestino entre traficantes e policiais; 

Atividade: trabalho dos jovens que tomam conta da boca; trabalho dos falcões; 

Baculejo: revista agressiva da polícia; 

Bagulho: maconha; sinônimo para o termo ―coisa‖; 

Band: bandido, vagabundo; 

Batalha: emprego; 

Boca: central do tráfico; 

Boladão: ressabiado, cismado, com o pé atrás; 

Bonde: grupo de traficantes que invadem outros territórios; 

Bucha: laranja, que é condenado sem culpa, sem autoridade; 

Canas: policiais; 

Caô: palhaçada, mentira, armação, problema; 

Carga; passar carga: porção de droga; traficar; 

Caxanga: casa; 

Dar um dois: fumar maconha; 

Dar um papo, dar teu papo: conversar para resolver algo; 

Dar um role: dar uma volta, sair; 

Desenrolado: falar com o objetivo de convencer alguém. Bem desenrolado significa bem 

compreendido, bem combinado ou acertado; 

Desenrolar um chiclete: resolver um problema; 

Dixavar: disfarçar; 

Dormir no bagulho: dormir no trabalho; 

Encrespar: cismar; 

Endolar, endolação: ato de preparar e ensacar a maconha e a cocaína; 

Enquadrar: revistar, prender ou pegar; 

Entocar: esconder; 

Equipe: quadrilha; 

Escaldado: ressabiado, com o pé atrás; 

Estar rocha: estar bem; 

Falcão: nome que se dá à criança ou ao adolescente que se envolve com o tráfico, nome do 

―cargo‖ que tem a responsabilidade de observar a favela em prol da proteção do tráfico; 

Farinha: cocaína; 
Febre do rato: temperatura do problema; 

Fiel: jovem que serve ao crime; gíria para ―amigo‖; 

Firma: boca de fumo; 

Fita: ação, atividade; 

Flaflu: flagrante; 

Fogueteiro: menino que dispara o morteiro ou os fogos de artifício para avisar a chegada da 

polícia à favela; 
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Fortalecer: ajudar, contribuir; 

Gambé, os home: policiais; 

Geral: todo mundo, para todos; 

Gerente de pista: gerente da boca de maconha, cocaína e crack; 

Ir de ralo, ir pelo ralo; levar de ralo: ser morto, dar-se mal; matar; 

Já é: está tudo certo; podemos ir agora; ok. 

Kekéti: boquete; 

Levar de dura: bater; 

Lombrada: problema, presença da polícia na favela; 

Maluco: cara, sujeito, pessoa; 

Mandado: pessoa ou veículo inimigo enviado para prejudicar o oponente; 

Mano: companheiro, amigo; 

Meter o pé: sair, ir embora; 

Mineirar: achacar; 

Mirolha: certeiro; 

Narigada: cheirar cocaína; 

Noiados: usuários de merla e crack; 

Nove: pistola 9mm; 

Papo de band: conversa de bandido utilizando gírias específicas do grupo; 

Peça: armamento; 

Pica: chefe, comandante, manda-chuva; 

Pinchado: reconhecido negativamente; 

Piranha velha: malandro velho; 

Pista: ruas fora da favela; 

Puro 171, puro 7: enrolação; 

Quebrada: favela, logradouro; 

Por vias transversas: por meio de pessoas conhecidas, influentes em determinados locais e 

situações; 

Ralar o peito: sair; 

Ripar: acabar com, matar; 

Rodar: se dar mal, ser pêgo; 

Sair de rua: ser solto; 

Saravá, salseirar, sacolejo [Rio de Janeiro]: baculejo, uma dura, revista policial bruta, passar o 

pente-fino; 

Ser forjado: aquele que é incriminado por algum delito inventado pelos policiais; 

Tá à pampa, ficar à pampa: estar tudo bem com a pessoa; 

Tá ligado?: está atento?, ouviu o que eu disse?; 

Ter conceito: ter consideração, moral, respeito; 

Vapor: jovem que vende drogas; 

X9: delator; aquele que recebe dinheiro para denunciar alguém à polícia ou a inimigos; 

Xisnovar: delatar alguém; 

Zé Arroela: bobo, otário. 


