


GÍRIAS
DE TODAS AS TRIBOS





GÍRIAS
Kárin Fusaro

DE TODAS AS TRIBOS



Copyright © 2001 Kárin Fusaro  
Copyright das ilustrações © 2001 Walter Vasconcelos 

Editor 
MARCELO DUARTE 

Capa e projeto gráfico 
MARCELLO ARAÚJO 

Ilustrações  
WALTER VAsCOnCELOs

Preparação de texto  
TATIAnA PAVAnELLI VALsI 

Revisão  
GORETTI T. nUnEs 

Índice remissivo  
BEATRIZ sIDOU

Editoração  
EsTÚDIO O.L.M.

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Fusaro, Kárin-
Gírias de todas as tribos / Karin Fusáro. — São Paulo : 

Editora Panda, 2001

ISBN 978-85-7888-066-8

1. Gíria  2. Jargão (Terminologia) I. Título.

01-0570        CDD-417-2

Índice para catálogo sistemático:

1. Gíria : Lingüistíca   417.2

2010
Todos os direitos reservados à Panda Books  

Um selo da Editora Original Ltda. 
Rua Henrique schaumann, 286, cj. 41 – 05413-010 – são Paulo – sP 

Tel./ Fax: (11) 2628-1323  
edoriginal@pandabooks.com.br – www.pandabooks.com.br 

twitter.com/pandabooks – blog.pandabooks.com.br 
Visite também nossa página no Facebook e no Orkut.



Prefácio

Pa ra to dos nós, ou pa ra a gran de maio ria, pe lo 

me nos, se ria mui to bom que não exis tis se uma gí ria 

dos pi cha do res. Por que não exis ti riam pi cha do res.

Um dos prin ci pais mé ri tos des te tra ba lho de Ká rin 

Fu sa ro é exa ta men te o de não ter pre con cei tos. 

Por is so, a lin gua gem pe cu liar dos pi cha do res, dos 

de pen den tes de dro gas e dos me no res in fra to res, 

por exem plo, con vi ve com a for ma de ex pres são dos 

gru pos emer gen tes ou acei tos sem pro ble mas pe la 

so cie da de, co mo a dos sur fis tas, a dos agro boys (na 

ter mi no lo gia da Ká rin), a dos pa go dei ros, a dos ga me-

ma nía cos e uma in fi ni da de de ou tros.

A ori gem da gí ria, em ter mos li nea res, é mui to 

sim ples: ela sur ge co mo ele men to de au to de fe sa de 

um es tra to so cial ou pro fis sio nal. Em su ma: ape nas 

seus mem bros a en ten dem.

Es sa es tru tu ra, cla ro, ocor re ape nas nu ma pri-

mei ra eta pa. À me di da que es ses gru pos usam os 

sig nos pró prios pa ra se co mu ni car com ou tros, a 

lin gua gem fe cha da ter mi na por se di fun dir pa ra um 

uni ver so di fe ren te do ori gi nal. Mui tos ter mos, por 



se rem de mais par ti cu la res, con ti nuam res tri tos ao 

seg men to on de nas ce ram, mas ou tros ad qui rem 

ca rá ter ge né ri co e vão pa rar nas pá gi nas dos di cio ná-

rios, a prin cí pio com a ob ser va ção “gí ria”, de pois tal-

vez co mo “bra si lei ris mo” e fi nal men te, mui tas ve zes, 

in cor po ran do-se ao lé xi co co mum, sem ne nhu ma 

es pe ci fi ca ção maior.

Por es sa ra zão, o le van ta men to de Ká rin Fu sa ro 

apre sen ta uma uti li da de in con tes tá vel pa ra os es tu-

dio sos do idio ma, uma vez que, ao la do das gí rias 

pro pria men te di tas, se po dem iden ti fi car re gio na lis-

mos, bar ba ris mos (pa la vras de ou tros idio mas), pa la-

vrões, lu ga res-co muns ou cli chês, so le cis mos (er ros 

“de gra má ti ca”) e até res quí cios da lin gua gem de 

sé cu los pas sa dos.

A maior iden ti fi ca ção das gí rias con ti das no li vro, 

po rém, é com o jar gão pro fis sio nal, a pon to de, em 

gran de par te dos ca pí tu los, ser im pos sí vel de fi nir o 

que é gí ria e o que é jar gão.

No pri mei ro re gis tro, re fe ren te aos ae ro nau tas, 

por exem plo, dar uma ar re me ti da mos tra ou tra das 

ca rac te rís ti cas da gí ria ou da lin gua gem co lo quial: a 

adap ta ção de um ter mo téc ni co a uma si tua ção di fe-

ren te. As sim, o jar gão pro fis sio nal dar uma ar re me ti-

da des lo ca-se pa ra o pla no pes soal e pas sa a de fi nir 

de sis tir de uma pa que ra. 

A apro pria ção pe los gue tos so ciais ou pro fis sio-
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nais de pa la vras de uso ge ral, le ve ou pro fun da men-

te mo di fi ca das, tam bém fi ca cla ra: se nos di cio ná-

rios ma ni ca ca, po pu lar men te, é um pa ler ma, en tre 

os ae ro nau tas o qua li fi ca ti vo as su me o sen ti do de 

no va to. 

Co mo a gí ria, em ge ral, cons ti tui uma for ma 

de ma ni fes ta ção de gru pos fe cha dos, não po de ria 

es tar au sen te seu ca rá ter de agres si vi da de ou crí ti-

ca so cial. Re pa re: pre sun to (mor to po bre, co vei ros); 

bo ne co (pas sa gei ro, ae ro nau tas); es cor pião de bol so 

(peão mes qui nho, agro boys); bra ço-du ro (pi lo to ruim, 

au to mo bi lis mo). Cla ro que ela tam bém tem fun ção 

opos ta, a de res sal tar as qua li da des dos mem bros do 

gru po, co mo: fe ra (cra que, em vá rias áreas); cas ca-

gros sa (sur fis ta que não te me on das gran des), avião 

(mu lher bo ni ta), ri car dão (ga ra nhão).

Não po dem ain da pas sar sem men ção as as so cia-

ções de idéias ou com pa ra ções com ob je tos ou si tua-

ções de que a ima gi na ção po pu lar é ri ca: ma la-sem-

al ça (pes soa de sa gra dá vel), pia nis ta (o que tra ba lha 

na pia), pan ga ré (pi lo to len to, kar tis tas), ibo pe (fa ma, 

gra fi tei ros), pa gar mi co (pas sar ver go nha).

Fi nal men te, quem qui ser uma pro va prá ti ca da 

mo bi li da de des se ti po de lin gua gem di vir ta-se com as 

vá rias ma rias “na mo ra dei ras” (se ja mos ele gan tes): a 

ma ria-chu tei ra do fu te bol (mo ça que vi ve atrás dos 

jo ga do res), a ma ria-ta ta me (me ni na que só na mo-
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ra lu ta dor de jiu-jít su), a ma ria-ba ta lhão (mo ça que 
an da atrás de mi li ta res) e a ma ria-pa ra fi na (na mo-
ra do ra de sur fis tas).

Eduar do Mar tins

É au tor do Ma nual de Re da ção e Es ti lo, do jor nal O Es ta do 
de S. Pau lo, e do li vro Com To das as Le tras – O Por tu guês sim -
pli fi ca do. Tam bém pro duz e apre sen ta o pro gra ma De Palavra 
em Pa la vra, da Rá dio El do ra do AM (São Pau lo).

4



Apresentação

Outro dia o coruja estava batendo lata 
e encontrou um tatu.
– E aí ? Eles acertaram o pilão?
– Que nada, o espada abriu o cader no e 
passou o maior chapéu no piolho!

Vo cê não con se guiu en ten der ne nhu ma pa la vra 
des de o iní cio do pa po? Re la xe, eles não vie ram de 
ou tro pla ne ta. Ape nas fa zem par te de um gru po com 
ocu pa ções tão es pe cí fi cas que até de sen vol veu um 
jeito pró prio de se co mu ni car: a gí ria. 

A gí ria não che ga a ter uma es tru tu ra ou for ma 
gra ma ti cal par ti cu lar, co mo o dia le to. Ela sur ge en tre 
pes soas que se iden ti fi cam por uma ati vi da de es por-
ti va, pro fis sio nal ou ati tu de. A gí ria po de ex tra po lar 
o meio em que foi cria da e con ta giar ou tras tri bos. 
Mas tam bém po de não pe gar, ou du rar pou co e ser 
ra pi da men te es que ci da.

Es sa lin gua gem ci fra da, ini cial men te com preen di-
da ape nas por quem faz par te da mes ma tri bo, é uma 
for ma de de fe sa e pre ser va ção da iden ti da de. Fun cio-



na co mo um  có di go ex clu si vo. Mas o sim ples con ta to 

com al guém de fo ra é su fi cien te para alas trar a pa la vra 

e aca bar com o se gre do do gru po.

Uma das gran des preo cu pa ções des te tra ba lho 

foi re la cio nar os ter mos, sejam eles gírias ou jargões, 

real men te co nhe ci dos e em pre ga dos pe la maio ria dos 

com po nen tes de um gue to. Mui ta coi sa sur ge en tre 

meia dú zia de pes soas, mas fi ca res tri ta a elas e não 

re pre sen ta o vo ca bu lá rio da maio ria. 

Quan do é es pa lha da, a gí ria es tá su jei ta a mu dan-

ças de per cur so. A ex pres são pas sa de bo ca em bo ca, 

vai ga nhan do acen tos e sig ni fi ca dos di fe ren tes do ori-

gi nal, co mo nu ma brin ca dei ra de te le fo ne sem fio. Os 

meios de co mu ni ca ção, além de lan çar no vos ter mos, 

são for tes pro pa ga do res da gí ria que já exis te.

Ou tro cui da do foi atua li zar os ter mos de tem-

pos em tem pos. Is so por que a gí ria mu da a to da a 

ho ra. Ho je, por exem plo, nin guém mais ou ve fa lar em 

“al môn de ga”. Há se te anos, a ex pres são era mui to 

uti li za da em dan ce te rias co mo re fe rên cia àque les que 

fi ca vam se es pre men do na pis ta de dan ça. Uma dis-

co te ca cheia pa ra a mo ça da atual es tá “fer ven do” ou 

“bom ban do”.  Mas lu ga res mo vi men ta dos ain da são 

co nhe ci dos co mo “crow dea dos”. 

Quan do co me cei es te li vro, sa bia que iria pas-

sar por si tua ções inu si ta das, mas não ti nha idéia da 

di men são hu ma na e cul tu ral que en con tra ria. Coi sas 
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sur preen den tes acon te ce ram en quan to bus ca va ca da 
no va pa la vra. 

Va lia tu do pa ra en con trar es ti los di fe ren tes, desde 
pa rar o trân si to em uma gran de ave ni da de São Pau lo 
pa ra in ter cep tar um car ro da Ma ri nha, até passar tar-
des com presidiários em uma casa de detenção.

A pro cu ra por gen te de to das as tri bos trou xe ami-
gos in te res san tes. Che guei até o VGN, de 19 anos, 
de pois de pas sar mui to tem po atrás de al guém que 
fos se real men te fe ra na pi cha ção. Ele se mos trou 
tam bém um exí mio co nhe ce dor da lin gua gem das 
ruas. Além de ter mos nos tor na do con fi den tes, VGN 
pro me teu que não vai fa zer o mu ro lá de ca sa. Em 
tem po, “fa zer o mu ro” pa ra pi cha dor não é le van-
tar um pa re dão com ci men to e blo co, mas sig ni fi ca 
en cher a pa re de de ra bis cos. 

Kárin Fusaro

A au to ra agra de ce rá pos sí veis ob ser va ções, críticas, cor re-
ções e in for ma ções adi cio nais, que pode rão ser en via das pa ra 
o en de re ço ele trô ni co: ka rin fu sa ro@ hot mail.com
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Ao jor na lis ta Jo sé Pau lo de An dra de,  

pe lo in cen ti vo e co la bo ra ção
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Ae ro di nâ mi ca. Mu lher com 
cor po bo ni to

AFA. Si gla da Aca de mia da 
For ça Aé rea; usa da sa ti ri-
ca men te co mo As so cia ção 
dos Fo fo quei ros do Ae ro-
por to

Ala. Com pa nhei ro de tra ba-
lho ou de ins tru ção

Bo ne co. Pas sa gei ro

Bre gui nha, du zen ti nho. 
Avião ba ru lhen to; Boeing 
737-200

Ca tra fo. Pou so du ro

CB (Cú mu lo-nim bo). 
Pes soa não-con fiá vel

CB fren te oclu sa. O mais 
cha to do gru po

“CB no ar, pi lo to no 
bar”. Tem po fe cha do

“CB no céu, pi lo to no 
mo tel”. Dia ruim pa ra 
voar

Dar-ident. In ves tir em uma 
pa que ra

Dar uma ar re me ti da. 
De sis tir de uma pa que ra

En trar em ór bi ta. Es pe rar 
uma or dem de pou so

Es ca la téc ni ca pa ra rea -
bas te ci men to. Pa rada 
na ca sa de um co le ga pa ra 
con ver sar

Es pa lha-ro da. O que en tra 
na con ver sa dos ou tros

Fa zer a fei ra. Le var co mi-
da e ob je tos do avião

Fa zer es pe ra. Re du zir a 
ve lo ci da de em ro ta e es pe-
rar o pou so

Fi cha-fria. Mau pi lo to

H-18. Dis po si ção por 18 
horas

H-24. Pron ti dão a qual quer 
ho ra do dia

HJ. Pron ti dão ape nas du ran-
te o dia

HN. Pron ti dão só du ran te a 
noi te

Ma ni ca ca. No va to

Man tei ga. Pou so ma cio

Ma ta-mi nis tro. Avião an ti-
go usa do pe la For ça Aé rea 
Bra si lei ra
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