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I — A GÍRIA NA LINGÜÍSTICA

O

SENTIDO comum de gíria, como linguagem
difícil de entender, algo secreta e até ilegal, —
está já, à luz das modernas doutrinas da ciência da linguagem, a Lingüística, substituído por um conceito
mais verdadeiro e lógico, com base científica, técnica,
atual.

A gíria é uma linguagem especial, de grupos profissionais definidos. Possui condições de vivência que
os lingüistas lhe buscaram, para caracterizá-la dentro
da língua comum, da qual ela provém. Esta é a lição,
entre outros, do acatado Professor JOSEPH VENDRYES,
da Universidade de Paris (1).
Nesta linha, citemos o eminente lingüista e filólogo
brasileiro, o Professor GLADSTONE CHAVES DE MELO,
que fala no enriquecimento natural das línguas comuns
pela admissão de gírias (2), após caracterizá-las como
aspectos grupais dessas línguas, aspectos que se distinguem pela preocupação esotérica, e elaboração consciente e proposital (3).
As gírias, pois, como linguagens especiais, resultam
da segmentação social. Mas provêm da língua comum,
da qual continuam a alimentar-se, e à qual, muitas
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vezes voltam, por uma espécie de recriação, ou milagre
semântico.
A palavra canhão pode ser um exemplo dessa volta. Já está registrada em "A gíria brasileira'", do emérito Professor ANTENOR NASCENTES, como um girismo,
significando mulher feia, sem atrativo. O mesmo Nascentes lá a põe em "o Linguajar Carioca". E vamos encontrá-la, ainda, em "Novo Dicionário da Gíria Brasileira", de MANUEL VIOTTI. O distinto lexicógrafo patrício, Sr. AURÉLIO BUARQUE DE HOLANDA, vai associar
canhão a coruja (4). Já LAUDELINO FREIRE e J. L.
DE CAMPOS inserem, como gíria nossa, o vocábulo canhão,
na acepção mencionada (5). E indicam que é também
gíria lusitana, de significação horizontal, o que se confirma em CÂNDIDO DE FIGUEIREDO, como provincianismo
minhoto (6). E' bom notar que a palavra canhão é,
militarmente, um termo específico. Não é gíria militar,
de sentido restrito à classe. Pelo menos, ainda não o
é. . . Observe-se mais — que não mudou de gênero,
passando, embora, a referir-se à mulher.
Mas vejamos uma linguagem especial: hora agá
(Hora H). É expressão girial militar. Registra-a o
Capitão SILVA BARROS, (Capitão, em 1932; hoje. um
pacato general. ..), nos glossários dos seus esfuziantes
livros de crônicas humorísticas sobre a intimidade do
soldado brasileiro — "Vida de Caserna" e "Sarilho
d'Armas":
"AGÁ — (h) — incógnita da hora de iniciar-se
qualquer operação militar. À Hora H os aviões bombardearão: isto significa quei, à hora x, que ainda não
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se yabe, por depender do desenrolar de outros acontecimentos, e que oportunamente será determinada, terá
início a operação. Usa-se o H por ser inicial de hora,
do mesmo modo que, com relação ao dia, se usa o D.
Diz-se, também, do momento preciso de qualquer acontecimento ou encontro" (7).
Dá-se com hora h uma coisa interessante, que se
entrevê no passo final do verbete do Autor: o mundo
civil incc-rporou-a à sua linguagem usual. NASCENTES
e VIOTTI registram-na. E o abalizado Professor JACQUES
RAIMUNDO, na sua conferência "A Boa Linguagem nas
Ruas", (8), amplia o verbete, levando as alegrias e aflições dos cadetes a contribuírem para a conceituação de
hora agá...
Longe vai da gíria - - o calão, o jargão, a genngonça. Aquela, — uma "linguagem corrente de entre o
povo, (9), que, no seio das famílias, anda e redoura-se,
(10); que conserva intacto o poder de inteligência na
comunicação", (11) segundo JACQUES RAIMUNDO; que
"pode propagar-se, ao ponto de se incorporar na língua
viva e escrita de todo um país", conforme o ilustre Sr.
CRUZ CORDEIRO, (O que é gíria, in "O Jornal", de
23-V-954); — aquela gíria, voz espontânea, deliciosa,
dicaz muitas vezes, de diferenciados grupos sociais, já é
hoje apreciada e estudada com os cuidados devidos.
A propósito de jargão, é de toda a conveniência
reter a lição de J. VENDRYES, (12). Refere-se a
"1'argot dês malfaiteurs", para cuja designação o termo
"argot" (a nossa gíria) foi primeiramente usado, confundindo-se com "jargon" (o nosso jargão): "à 1'origine
lês deux mots ne font qu'un", é do texto do mestre de
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"Lê Langage", (13). E, a seguir, vem o grande ponto:
os que estudam a gíria tomam ainda, freqüentemente,
para base do seu estudo, a língua dos malfeitores.
Porém, não há terreno mais mal definido (14) que
este. "Como poderia haver. . . uma língua dos malfeitores, rigorosamente definida?" — indaga (15).
Cremos que a resposta ao sábio lingüista está na
sua própria interrogação, — sabido que ele é dos
maiores propugnadores de que a gíria se apresenta, hoje, com aspectos científicos dentro do quadro geral da
Lingüística. Considerando-os, pois, sentimos a impossibilidade de confundi-la com jargão ou calão.
O espanhol, por exemplo, evoluiu da germania, do
latim germanus, que também lhe deu hermano (irmão),
para o calo (calão), provavelmente sob a influência dos
ciganos.
Lemos em AURÉLIO GARCÍA ELORRIO (16) que
muitos verbos de germania, linguagem do vício, já estão
correndo como "vozes acadêmicas"... O próprio Elorrio faz referência a um "Vocabulário de germania", de
autoria de JUAN HIDALGO, transcrito por MAYANS y
SISCAR, em sua obra "Origens da Língua Espanhola",
Madri, 1737. Note-se: primeira metade do século
XVIII! Pois bem, completando o informe autorizado:
outras muitas dessas vozes, — ele nos dá 160, (17), de
abispedar a vasir —, já estão introduzidas no idioma,
como verbos usuais, ora conservando a sua "agermanada
significación", ora como neologismos ou vulgarismos.
Enquanto isso, o jargão, a geringonça, o calão —
constituem-se maus momentos da língua, falas indefensáveis, deploráveis muitas, por serem corruptas, secretas,
6 —

anti-sociais. O Sr. RUBENS FALCÃO (18) divulgou,
certa vez, o "modo de falar" de um marginal, que se
dirigiu, em calão autêntico, aos membros da mesa receptora de uma seção eleitoral. . . Estarrece e compunge. O General-Professor ISMAELINO DE CASTRO
escreveu uma causticante página "Gerinçonça, linguagem parlamentar", imaginando uma sessão da "conspícua Câmara Municipal, vazada em legítima geringonça"
(19). Assusta e previne.
Talvez caiba, nesta ordem de idéias, uma breve
referência ao caçanje ou cassanje, e cassanjaria (20);
aos senões, impuridades e cincas, e ao ingranzéu (21);
à ingresia, à laracha e outros termos, e locuções, de
linguagem condenável, sem sintaxe, sem ética nem estética, que importa corrigir, ou condenar ao "surrão
amplo" do anátema ruibarbosiano. Eles perturbam,
desfeiam, congestionam a boa, aceitável linguagem, —
culta, familiar, ou do homem comum —, assim falada
como escrita, mas não se devem levar à conta da gíria.
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II — A METÁFORA E A GÍRIA

A

METÁFORA concorre para a gíria, "com todo
o seu poder de enriquecimento", doutrina JACQUES
RAIMUNDO (22); "Ia metaphore est un dês procedes favoris de 1'argot", ensina VENDRYES (23).
O mestre brasileiro acentua: "como entre os povos
primitivos, assim a metáfora, entre os incultos, seus principais abusadores, é o recurso de se afortunar um
pobre com um tesouro: um léxico, escasso ou exausto,
multiplica-se por ela com a opulência do translato das
significações. Esta é uma razão filológica ao serviço de
um fenômeno sociológico, e, certo, a psicologia não
falta com a sua contribuição apreciável" (24). E' isto
mesmo. E um novo elemento, o psicológico, — natural
e espontâneo, incursiona através das falas gírias, que
transbordam de saúde polissêmica. ..
O Professor SILVEIRA BUENO, renomado catedrático da Universidade de São Paulo, e diretor da revista
especializada "Jornal de Filologia", resume esplendidamente, e aplica à nossa língua, a obra do professor
belga de LOUVAIN — A. CARNOY, "La science du mot"
(25). Como é sabido, ao lingüista francês Miguel
Bréal, que em 1887 nos deu a obra magistral que é
''Essai de Sémantique", — seguiu-se uma legião de
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fortes cerebrações, onde avultam MEILLET, DARMESTETER, morto ainda muito moço, VENDRYES, SAUSSURE,
DAUZAT, — o nosso PACHECO DA SILVA JÚNIOR, e
A. CARNOY.
Abramos um breve parêntese. Homenageemos o
respeitável Lente jubilado do antigo Ginásio Nacional,
o Professor PACHECO DA SILVA JÚNIOR, especialmente
citado — e com que justiça!, por SILVEIRA BUENO (26);
e também já assinalado por ANTENOR NASCENTES (27),
como "uma das mais completas organizações de filólogo
que jamais fizeram parte do corpo docente do Colégio
Pedro II". O seu livro "Noções de Semântica", que a
Livraria Francisco Alves editou em abril de 1903, já
estava escrito, "quando lhe chegou às mãos o Essai de
Sémantique, de Bréal", ... (l.a edição, 1887)! (28).
Vale repetir, em honra do brasileiro, o que ele mesmo
escreveu, a propósito do encontro das duas obras: "As
causas das tranformações dos sentidos por nós já apresentadas na Gramática histórica (2.a edição, 1894),
posto que muito em suma, são as mesmas leis indicadas
pelo notável glotólogo. Mas, escusado era acrescentar, muito nos aproveitamos do trabalho do mestre,
que nos obrigou a modificações, não nos conceitos, que
há muito eram nossos também, em sua maioria, mas
na compostura, isto é, na ordem do contexto" (29).
Pois bem. Seguindo as pegadas de CARNOY, o Sr.
SILVEIRA BUENO (30) nos oferece um estudo admirável das metáforas, de que PACHECO JÚNIOR, em 1903,
dizia que "entrava em todos os estilos e assuntos, constituindo um dos elementos de riqueza das línguas"
(31). E JOAQUIM RIBEIRO, sempre tão seguro e bri— 9

lhante, acompanhando de perto REMY DE GOURMONT,
assevera que o "povo prefere usar de metáfora a criar
vocábulos novos", pois "a mudança semântica é mais
fácil do que a invenção de palavras inéditas" (32) .
Ora, consabido e repisado é que a base psicológica
da metáfora é a comparação, ou encontro, entre duas
imagens: daí, talvez, CARNOY, ex abundanti, classificar
as metáforas em perceptivas, sinestéticas, afetivas e
pragmáticas (33).
A gíria muito se vale delas, como havemos de mostrar. Não somente delas, — relações de semelhanças,
que são. Mas, ainda, da metonímia, relação de causalidade; e da sinédoque, relação de contigüidade.
Muitas figuras de sentimento, como hipérboles,
apóstrofes e prosopopéias; e de pensamento, tal a antífrase, o eufemismo, a alusão, — contribuem para aumentar os departamentos giriais.
Dois termos, por exemplo, de óbvias ligações com
a militança, poderão ilustrar o recurso à metáfora, como
casos de gíria: tiro e batalhão.
O primeiro, tiro, aparece em VIOTTI (34) com
quinze empregos diversos; e em ANTENOR NASCENTES
(35) com sete. Notamos a falta da acepção de "coisa
feita, acabada, resolvida", como na frase: "Sua presença
foi um tiro!" Em SILVA BARROS (36) vem a expressão
"tiro e queda", encontrada igualmente em VIOTTI : coisa
certa, infalível, fatal.
O segundo, batalhão, não figura em NASCENTES
nem em VIOTTI. Mas vem registrado no "Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa", sob a autoridade de AURÉLIO BUARQUE DE HOLANDA, no tocante aos
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brasileirismos, desde a 3.a à 5.a edições (1944), e na
atual, que é a 9.a: ". . .; (fam.) grande quantidade de
pessoas; (Brás., Bahia e Sergipe) (V- Muxirão)". Está
assim em LAUDELINO — J.L. DE CAMPOS: "2. Fam.
Grande número de pessoas que vão juntas". Observe-se
que a linguagem familiar, até em Portugal, chamou a
si um vocábulo militar, e lhe deu um uso comum. Da
linguagem familiar à gíria vai um passo. E passo pequeno.
Ainda, há dias, no "Diário Carioca", (37) o Sr.
JOSÉ GUILHERME MENDES divulgava uma entrevista
com a nossa cantora Rosina da Rimini, em grandes
êxitos nos Estados Unidos. A certa altura, eis o que
ouviu: "Americano adora escrever para os artistas.
Cada semana, recebo um "batalhão" de cartas". Notese que o próprio cronista aspou batalhão; e note-se mais
a evidente translação metafórica do termo. E metáfora
pragmática, ao jeito de Silveira Bueno!
ALBERT DAUZAT, o pranteado autor de "La géographie linguistique" e de "Lês patois. Évoluticn, classification, étude.", — publicou em 1919, pela Lib.
Armand Colin, a 2a edição de sua obra "L'argot de Ia
guerre. D'après une enquête auprès dês Officiers et
Soldats". A leitura desse livro devemo-la à gentileza
do distinto colega da Academia Brasileira de Filologia,
o Professor RAGY BASILE.
Pois, o seu conteúdo é de capital valia para as
teses, sugestões e afirmações, que vimos expendendo.
Quando DAUZAT declara (ibidem, 16) que "Ia guerre
actuelle a remué lês mots avec lês idées", está estabele— 11

l
v
envolvendo ainda o filho e a namorada. E' um gosto
lê-la. Lá estão girismos, falas familiares, preguiças fonéticas, metáforas: tudo a gente vê, porque sente. Mas.. .
daí a aventurar-se ao magister dixit, a distância é, decerto, invencível. Pelo menos, para o humilde autor
destes rabiscos.
IV — O TERMO GÍRIA — SUA ORIGEM,
SUA GRAFIA

A
ORIGEM do termo gíria. . .
Vale a pena correr os riscos de perlustrar um itinerário que, de antemão, se sabe dará uma volta
de 360° . ..
Abramos o "Dictionnairs General de Ia Langue
Française", por ADOLPHE HATZFEUD e ARSÉNE DARMESTETER, (morto em novembro de 1888), com a ccuperação de ANTOINE THOMAS. Ali se registra um voca
bulário desde o começo do século XVII até a data da
l.a edição (1899-1900), trazendo sua etimologia, e o
mais remoto exemplo do seu emprego. Do verbete relativo a argot, anotamos, principalmente: "Origem desconhecida"; e "Locuções particulares de uma profissão,
de urna categoria de pessoas". A tradução que admitimos para argot é gíria. Para nós, a gíria excessiva, "Ia
langue de Ia misère" (40), "1'argot à l'argot" (41), da
voz candente de VICTOR HUGO, — é jargon, o jargão em
português, ou melhor, o calão.
Em francês, jargon é também de "origine inconnue"; com uma vaga idéia ignominiosa, é língua estranha, peregrina, postiça, que se ouve falar sem compreender. Linguagem especial, adotada por certa gente,
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"étant 1'idiome de Ia corruption, se corrompt vite"
(42): os gatunos têm o seu jargão. Isto é, seu calão.
Pois também o nosso gíria tem origem desconhecida, no sentido de que ainda não se firmou sua exata
proveniência. Começa pela grafia: gíria ou jíría.
Vamos encontrar j iria, por exemplo, em
1°) A. R. GONÇALVES VIANA — (Vocabulário
Ortográfico e Remissivo da Língua Portuguesa — 7.a
edição s/d, mas posterior a abril de 1931, edits. Liv.
Eertrand — Lisboa —e Liv. Francisco Alves — Rio
—): — jíria, f: jira; jira, f: jíria;
2°) ANTENOR NASCENTES — (Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa — Primeira e Única edição
— Rio, 1932): Jíria — Para A. Coelho parece ligar-se
a gerigonça, q. v.; (Estudos Filológicos — 1a série —
Edit. Civil. Brasileira — Rio — 1939, p. 153): 11)
um vocabulário de jíria.;
3.°) JOÃO RIBEIRO — (que refundiu, acrescentou e
melhorou o "Novo Dicionário Enciclopédico e Ilustrado
da Língua Portuguesa", organizado primitivamente por
SIMÕES DA FONSECA — Liv. Garnier — Rio-Paris1926): "Jíria —, s. f. — melhor ortografia com ;', do
que gíria, com g. Veja na palavra jinete a observação
a respeito desta troca de letras, ; e g, em numerosas
palavras".
Ainda GONÇALVES VIANA (ibidem, 303) assinala:
"gíria: jíria". E JOÃO RIBEIRO, (ib. 646): "Gíria —
s. f. — Jerigonça (sic.) (Fam. Astúcia. Veja /iria).
ANTENOR NASCENTES, por igual, consigna (ib.376):
"gíria —V. Jíria".
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Aliás, cabe aqui uma observação. NASCENTES no
verbete Jíria, do seu "Dicionário Etimológico", nos remeteu, através do q. v. (quod vide), ao "Diccionario
Manual Etymolegico da Língua Portugueza" contendo
a significação e prosódia - - por F. ADOLPHO COELHO,
2.° milhar, Lisboa, P. Plantier Editor, 73, Travessa da
Victoris, (sem data; mas provavelmente a 1a edição é
de 1890), exemplar 55 — X — 6, do Real Gabinete
Português de Leitura. E lá encontramos: "Gerigonça —
.. . (origem incerta)". Não registra geringonça, nem
jeringonça. "Gíria — ... (Parece ligar-se a Geringonca.y. Foi assim que AD. COELHO escreveu.
Mas, como "parece ligar-se a geringonça (com n)?
— se o próprio AD. COELHO não registra esta forma.. .
Todavia, aceitando como erro tipográfico, ligar-se gvia
a gerigonça é atribuir-lhe "origem incerta".
Na 2.a edição do seu livro "Fundamentação da
Grafia Simplificada", vol. XLIV, da Biblioteca Militar,
Rio, 1941, - - o eminente Professor DALTRO SANTOS
escreveu (ps. 113/114/115):
"G — brando e •
J —.
69 — O emprego do — g — palatal e do — j —
quer iniciais, quer mediais, é outro ponto em que o
sistema obedece integralmente à etimologia.

O mesmo fez (o sistema ortográfico de 1938) com
o — j —, grafando etimològicamente: . . . jerigonca
ou jeringonça (espanhol jengonza), jíria (da mesma
raiz),. . .".
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Esta referência a geringonça e a gíria, pelo saudoso
mestre do Colégio Militar, cuja amizade evoco pelo
muito que me honrou, — não apareceu na l.a edição,
de Irmãos Pongetti, editores, 1938, de que possuo um
precioso exemplar, com dedicatória autografa e generosa daquele que também ilustrou as cátedras do vernáculo, no Instituto de Educação e no Colégio Batista.
O estudo de DALTRO SANTOS, talvez o mais completo sobre a matéria, — a simplificação da nossa ortografia (1938), — revela "un saber minucioso, exaustivo nas suas informações" (43). Prestamos-lhe homenagens, reconhecendo-lhe isso, — nós, que com DALTRO
SANTOS muita coisa aprendemos.
9
Todavia, estudos posteriores, por igual sapientes
e lúcidos, de autoridades também consagradas, como
REBELO GONÇALVES, não consideram a etimologia de
gíria, nem de geringonça, um fato resolvido, superado,
pacífico. Se não, vejamos.
A reforma ortográfica, que está vigendo, no mundo
onde se fala e escreve português, é a de 1943. No
Brasil, o acordo, que concretiza a unidade lingüística
das duas Nações irmãs, isto é, a reforma ortográfica, é
apresentado através
- da Academia Brasileira de Letras;
- do Decreto-lei n.° 292, de 23 de fevereiro de
1938;
— do Decreto-lei n.° 5.186, de 13 de janeiro de
1943;
— do "Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa", (VOLP), da Academia das Ciências de Lisboa,
1940 (Imprensa Nacional de Lisboa; Introdução, VII
18

a LXXXVIII, de REBELO GONÇALVES; Parte I, Vocabulário Comum, l a 713; Parte II, Vocabulário Onomástico, 715 a 810; Apêndice: Registo de Abreviaturas, 811
a 819);
— do ''Pequeno Vocabulário Ortográfico da Língua
Portuguesa", (PVOLP), da Academia Brasileira de Letras, 1943 (Imprensa Nacional, Rio de Janeiro; Introdução, IX a XIII; Instruções para a organização do
Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, de 12 de
agosto de 1943, XVII a XLVII; Vocabulário, l a 1327;
Registro de Abreviaturas, 1.329 a 1.342).
Além dessas fontes, digamos oficiais, — cabe mencionar, entre outros, pelo alto grau de ilustração e merecido conceito público:
— o "Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua
Portuguesa", (PDBLP), organizado por HILDEBRANDO
DE LIMA e GUSTAVO BARROSO, Editora Civilização Brasileira S. A., Rio, 1951, 9a edição, 1.310 páginas, revisto por AURÉLIO BUARQUE DE HOLANDA FERREIRA.
que firma o Prefácio;
— o "Vocabulário Ortográfico Brasileiro da Língua
Portuguesa", (VOBLP), organizado por MANUEL DA
CUNHA PEREIRA e Luís PEIXOTO GOMES FILHO, Rio,
1953, 689 páginas, supervisionado pelo Professor AURÉLIO BUARQUE DE HOLANDA FERREIRA, que subscreve
o magistral Prefácio (ler, sobre a obra, o artigo, no
"Jornal do Comércio" de 15 de novembro de 1953,
"O Cisma Ortográfico Brasileiro", de JOSÉ DE SÁ NUNES,
saudoso filólogo, competente e dedicado, que secretalí)

riou a comissão encarregada de elaborar o nosso Vocabulário — PVOLP, de 1943);

geringonça), como já há quatro séculos fazia o autor de
Eufrósina.

— o "Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa", de JÚLIO NOGUEIRA, (VJN), Cia. Editora Nacional, S. Paulo, 1953, texto de 11 a 117, e anexos de
121 a 175, (ler, sobre o livro, os artigos publicados no
"Jornal do Comércio", de 28 de março de 1954, e de 27
de junho de 1954, sob o título "O Caos Ortográfico
Brasileiro", pelo professor JOSÉ DE SÁ NUNES);

— gíria — Relacionações com o port. gerigonça
ou com outras formas românicas não fizeram luz, até
agora, sobre a origem desta palavra. Só o conhecimento
seguro do étimo pode determinar se é de rigor — g —
ou — j —. Enquanto subsistirem dúvidas, mantenhn-se
— g —, de acordo com o uso vulgar".

— a "Ortografia da Língua Portuguesa", de CLÓVIS
MONTEIRO, (OLP), Publicação do Colégio Pedro II,
Rio, 1953, 324 págs.
Agora, marquemos as grafias, como ocorrem:
1. V O L P:

a) Na Introdução, (p. LXXVII) manifesta-se o
Diretor da Comissão do Vocabulário Ortográfico, o insigne lingüista e filólogo lusitano, professor Rebelo Gonçalves, (desejamos notar que o mestre português assina,
hoje em dia, Rebelo, sem o acento circunflexo no segundo — e —, como está na sua honrosa última carta,
que nos dirigiu, datada de 24-IV-954):
" — gerigonça — GONÇALVES VIANA, no Vocabulário Ortográfico, averba duas grafias, uma com — g —
e outra com — j —. Filólogos contemporâneos proferem às vezes a segunda.
Não havendo conveniência na duplicidade gráfica
e não permitindo as dúvidas sobre a etimologia que se
fixe a escrita rigorosa, o melhor é seguir o uso vulgar
e tradicional, escrevendo gerigonça (ou, em variação,
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fo) - - (ps. 368 e 370)
gerigonça, s. f . Var. : geringonça.
gíria, s- f.
E não registra com — j —!
2. P V O L P :
(ps. 690 e 694)
geringonça, s. f . : gerigonça
gíria, s. f .
Não consigna com — j —!
3. P D B L P:
(ps. 607 e 610)
Gerigonça, s. f . Geringonça.
Geringonça, s. f . . . . Forma paral.: gerigonça.
Gíria, s. f . ...
Já não averba mais com — j —, como foi feito na
a
2. edição, de 1939, ps. 596 e 597!!!
4. VO BLP:
(ps. 367 e 368)
geringonça, s. f . : gerigonça
gíria, s. f.
Não inscreve com — j —.
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5. V J N:
(ps. 67 e 68)
geringonça, s. f.
gíria, s. f.

Não menciona com — j — .

6. O L P:

(ps. 295, 297 e 298)
T .Consoante palatal sonora, em posição inicial.
a) Vocábulos, de uso freqüente, em que consoante
palatal sonora, em posição inicial, seguida de -- e —
ou — i —, é representada por — g — :

geringonça
*
*
gíria .
Não admite, "de acordo com a origem e história
dos vocábulos", (p. 135), a grafia com — j — !
Em resumo: a palavra gíria está, já hoje em dia,
consagrada . Cremos vitoriosa a sua grafia com — g —.
Gíria ganhou foros de cidade, e vem sendo aceita por
quase todos os lexicógrafos e escritores. ANTENOR
NASCENTES^ mesmo, põe-na em relevo, no título de um
livro: "A Gíria Brasileira".
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Acompanhemos, agora, mestre JACQUES RAIMUNDO,
(A boa linguagem nas ruas, Conferência, 1940), que
lhe rastreia a origem.
Começa referindo-se a gira, palavra "encanecida ao
ponto de a terem esquecido". O nosso dicionarista MORAIS, já em 1813, a registrava, juntamente com gíria:
"Gíria — s. f. — V. Gira — Circunlocução afetada";
"Gira - - s. f . — Linguagem dos garotos, ciganos, e
ladrões, pela qual eles se entsndem, usando de termos
inventados, ou dando novo sentido aos usuais".
Mas o nobre mestre do Instituto de Educação, —
depois de citar um étimo não verificado, do grego gyrus,
com trânsito latino, em neutro gyrum, de plural èyta.
— demora-se em gira, do verbo girar. E diz: que "gira
ê como outros tantos vocábulos que se formaram vernàculamente, derivando-os o povo por processo regressivo", daí haver nele alterado o final com um enxerto,
introduzindo-lhe "uma vogai epentética", "dando-lhe um
novo aspecto ou forma: gíria".
Não é só a autoridade de Jacques Raimundo que
nos convida a propender para a sua tese, aceitando-a: é
a mesma simplicidade dela, tão natural, tão própria do
gênio da língua, que não há recusá-la.
Por que admitir gíria como "um pedaço de outra
palavra, gerigonça"? -- perguntou o autor de "O Elemento Afro-Negro na Língua Portuguesa". Por quê?
— se de casa ela sai, prontinha, "substantivo gracioso e
próprio na designação". ..

— 23

CONCEITUAÇÃO DE GÍRIA

M,

.LÃS o conceito de gíria irá permanecer adstrito
à linguagem dos malandros, vadios, ratoneiros, malfeitores? Não. Não poderá ser assim. Na sua evolução, os lingüistas vão ajustá-la ao plano de vida de
um agrupamento social.
Para o caso especial da coletividade militar, tentemos C' estudo da gíria no seu meio.
De início, é bom esclarecer, não lhe iremos traçar
o elogio, nem propugnar o seu uso como de linguagem
excelente. Pretendemos, isto sim, - - admitindo-lhe
cientificamente a existência, configurar-lhe os aspectos
especiais que se situam entre as forças armadas. Não
condenamos, nem combatemos a gíria: a massa, que a
cria e estimula, defende-a e ama-a. E' um fato social,
coletivo. Importa reconhecê-lo. Tentaremos tal.
J. VENDRYES, membro do Instituto de Franca, ó
uma honrosa companhia, e dá-nos estas palavras: "O
que caracteriza a gíria é sua infinita variedade, pois que
se modifica incessantemente, segundo as circunstâncias
e os lugares. . . Existe a gíria das casernas, que difere
entre os corpos de tropas, e até não é exatamente a
mesma em todas as guarnições. . ." (44).
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Procuremos, então, na medida de nossas forças,
estudar essa gíria militar, sob os ângulos em que se
apresente, sob as formas que revista, sob os aspectos
que ofereça, sob as tintas regionais que possua, sob as
características ambulatórias que revele. Tentar esse
estudo não é admitir que se realize completamente: mas
iniciá-lo é já alguma coisa. Faremos isso.i
A gíria não é linguagem que desmereça atenção:
pelo contrário. O Professor J. MATOSO CÂMARA JÚNIOR,
da Universidade do Brasil, citando apropositadamente
o filólogo norte-americano GEORGES KRAPP, nos adverte
de que a gíria tem a caracterizá-la "uma atitude estilística de desrespeito intencional à norma estabelecida",
— e completa o seu, com o pensamento do estrangeiro,
que a considera "um misto de certos elementos de vivacidade, chiste, petulância e acinte", acima, ou dentro
da língua comum, de vez que "a gíria, — sã D palavras,
ainda, de KRAPP, — só se torna tal, porque ss projeta
num fundo de tela, que não é gíria" (45).
Além disso, tanto se tem escrito sobre a matéria,
que está alargada a área girial, onde vibra uma linguagem inusitada, e, "por sua natureza, efêmera e inconstante" (46).
Já não dizemos no afã de fixá-la; mas na intenção
de conceituá-la, muitc se tem dito. Vejamos alguma
coisa.
E' a gíria uma língua especial, que usa de vocabulário especial, com renovação freqüente de termos e
expressões, - - eis a lição inicial de VENDRYES, hoje
adotada, aceita por todos. (47) O ilustre Sr. CRUZ
CORDEIRO, nesta trilha (ver artigo mencionado), focaliza
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a gíria como linguagem especial, mas com um característico essencial de transitoriedade; linguagem que resulta da divisão do trabalho social, isto é, da especialização profissional das funções sociais, representando
classes e profissões, como a classe médica, a classe bancária, a classe militar. . . E' claro que, dentro dessas
classes, há inúmeras especializações. Assim, na médica:
os clínicos, os cirurgiões; na literária: os romancistas,
os poetas; na militar: os marinheiros, os aviadores, os
artilheiros, os infantes, os cavalarianos, os intendentes,
os engenheiros, os pára-quedistas, os policiais militares,
os bombeiros, os cadetes; na comerciaria: os lojistas, os
balconistas, os atacadistas ,os varejistas.
E' que a gíria, sendo uma linguagem, é um fato
social, é uma expressão de coletividade. Assim está em
J. MATOSO CÂMARA Jr.: "... dentro de cada profissão,
tende a criar-se uma língua especial, também impropriamente chamada gíria, °iue se caracteriza por certos
vocábulos seus, e pela utilização peculiar de outros do
acervo geral". E conclui: "Daí, para a língua comum,
mais um tipo de empréstimo". (48)
Este impropriamente, aqui empregado pelo lingüista brasileiro, é o que estabelece a ligeira diferençaj
que faz, entre esta gíria, e a gíria propriamente dita, ou
"gíria generalizada, em que se comprazem as classes
populares", (49), (o slang, dos ingleses)], caracterizada por aquela atitude de desrespeito intencional às
normas da língua, — conforme referido, linhas atrás.
Mas isto tudo está sintetizado em VENDRYES: "A
palavra gíria é, hoje, um termo muito vago. No fundo,
é apenas um outro nome da língua especial, e haverá
2(3 —

tantas gírias quantos forem os grupos especializados.
O que caracteriza a gíria é a sua infinita variedade; modifica-se incessantemente, segundo as circunstâncias e
os lugares" (50).
Os processos da gíria, isto é, o seu mundo vocabular, de criação, adaptação e substituição de termos e expressões, consoante as circunstâncias de tempo, lugar
e causa, — esses processos lhe são fornecidos pela natureza . São, mesmo, condições naturais da linguagem.
Mas uma língua especial não é uma língua artificial
(51). O norte-americano KRAPP, (52), em 1927, vai
repetir VENDRYES, de 1921: "En general, lês langues
spéciales se developpent sur lê fonds ccmmun d'une
langue vivante"! (53).
Língua artificial. . .
No capítulo em que estuda as transformações morfológicas, VENDRYES pergunta: (54) "Que pensar das
línguas artificiais, estabelecidas sobre um plano lógico,
fixado previamente? -— Tais línguas só se admitem
como línguas especiais: línguas técnicas, ou códigos de
sinais". Mas esse plano lógico não vai convencer o
sábio de "Lê Langage", que adiante escreve, num desalento definitivo: "La langue logique idéale n'est quun
revê"!
Ele mesmo vai ensinar que o que melhor distingue
a gíria da língua corrente, é que a gíria confina com as
línguas artificiais, e se alimenta, naturalmente, de criações individuais, de falas locais, de dialetos e subdialetos,
e até de línguas estrangeiras vizinhas. E isto se dá,
embora a gíria seja, na sua base e na sua formação,
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uma língua natural, — e viva dentro da língua comum,
corrente (55) .
E' que ela deve seu caráter, sua peculiaridade, à
diferença dos vocabulários, - - e resulta de uma especialização da língua comum (56).
Esse fenômeno de especialização semântica (57)
está na base mesma da gíria, cujo vocabulário consiste
no emprego especializado de termos da língua corrente,
— doutrina o mestre da Universidade de Paris.
Mas impõe-se não confundir isso, jamais, com deformações de ordem fonética, ou morfológica.
O primeiro caso, a especialização, pode ilustrar-se
fartamente, através do termo operação, (58) empregado na cirurgia, nas finanças, na arte militar, na silvicultura, ou na matemática, ou ainda, em dias de agora,
no serviço de trânsito das grandes cidades.
No segundo caso, (VENDRYES assinala a linguagem
(aiibourienne, (59) de Paris, com fonética especial, independente do vocabulário: uma exceção. . . ) — a síncope, a elisão, a apócope, a dissimilação, a assimilação,
a metátese, — tudo são acidentes fonéticos, ou morfológicos, que favorecem a gíria, escrita ou falada.
Nota — Na sessão da Academia Brasileira de Filologia, de
23 de novembro de 1957, este trabalho mereceu breve apreciação
do lingüista brasileiro, Professor J. MATOSO CÂMARA JR. Pedimos-lhe que nos mandasse, escritas, as palavras tão ilustres, naquela oportunidade proferidas. Fomcs atendidos. Eis o que disse
o Mestre:
1°) Junto a esta uma reprodução aproximada das palavras
que emiti, na reunião da Academia de Filologia; naturalmente
não guardei de memória os termos exatos do que então disse, de
improviso, mas .a essência do meu ponsamentol ali expresso, é
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exatamente esta; verá que conservei e anotei vários dos seus
exemplos, que me parecem ter sido os de que me utilizei, então.
2.°) "Quero, de início, louvar sinceramente a comunicação
do nosso ilustre confrade, Acadêmico Jonas Correia. Ele aí se
revelou um observador perspicaz e criterioso, dando-nos informações das mais curiosas sobre a linguagem da caserna, numa
exposição clara, metódica e elegante.
Peco licença, em seguidaj para explicar a frase dos meus
Princípios de Lingüístics, qus o Acadêmico Jonas Correia citcu,
deixando transparecer a respeito certa estranheza: "língua especial impropriamente chamada gíria".
E' que eu, ao contrário de muitos colegas, faço uma cistinrrío básica entre língua especial e gíria, articulando as duas
noções !:om as funções essenciais da linguagem, firmadas por
BÜHLER, KARL —. na sua Sprachtheoris, die I3arxtellung Funktion
der Sprache, lena, 1934 -- manifestação psíquica, apelo, representação. A manifestação psíquica e o apelo, tendo um caráter
emotivo, ou, digamos em sentido lato, estético, criam o aspecto estilístico da linguagem, ao passo que a representação pura nos dá
a língua, como simples meio de comunicação intelectiva. Ora,
a língua especial é uma modalidade da língua neste sentido, pois
cria representações lingüísticas dentro de uma determinada esfera
profissional. A gíria, ao contrário, é uma manifestação estilística,
do rnesmo tipo, embora esteticamente muito inferior, dado o seu
aspecto tosco e vulgar, qus a linguagem poética.
De acordo com este meu ponto de vi^ta, há uma língua
especial militar e há uma gíria militar. Aquela é uma linguagem
técnica; esta é uma utilização dos tecnicismos militares para fins
de expressividade emocional (de que a intenção pilhérica é um
aspecto). Assim, do rico arervo que nrs deu o Acadêmico Jonas
Correia, distingo: 1) araínca, língua especial, no sentido da baú;
2) arstaca, gíria, para designar o nortista ou, restritamente, o
cearense; 1) operação, 1'ngua especial; 2) Caxias, gíria, para
designar com ircnia o militar, ou o aluno^ excessivamente imbuído dos seus deveres; 2) cachorrínhos, gíria, para designar
balas, no sentido de soltar os cachorrinhos nos calcanhares de
alguém.
E ;:cm ixso concluo essas minhas cons:deraçÕ9Si agradecendo
ao Acadêmico Jonas Correia o *>ntre*enim£nto espiritual que nos
deu com a sua excelente comunicação".
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VI — GÍRIA MILITAR
l A nossa vida de professor, ou fora dela, sempre
tivemos muito cuidado com definições. Mesmo
conceitos. Definir — é muito difícil; às vezes, raia a
um pretensiosismo escolástico. Conceituar, sendo mais
pessoal, já torna mais leve o nosso pensamento, para
ser recebido pelo entendimento alheio. Mas vamos
tentar definir, ou conceituar, — gíria militar. Sugerir,
delimitar, estender, converter — são vozes que, de certo
modo, estarão implícitas nas definições, ou conceituações, que dermos. Essas não serão muitas: por isso
mesmo, tentaremos fazê-las precisas, claras, generalizadas, aceitáveis, quanto possível. Procuraremos afastarnos da acirologia, recurso, ou engodo, dos que mal sabem
o a que vêm.
Um grupo social e profissional, como o militar, é
definido. Pode ter sua linguagem especial, que se não
confunde com a técnica, que lhe é peculiar.
Ocorre-nos, à margem, aquela magnífica conferência
de REBELO GONÇALVES, pronunciada em setembro de
1940, na Associação Paulista de Medicina. O grande
filólogo português abordou, sob o tema "Linguagem
Médica Portuguesa", os aspectos da gíria entre os médicos. (60) A certa altura, eis suas expressões: "A par

de tudo isto, a linguagem médica recebe aquilo a que
chamarei... a gíria médica. . . Para formarem esta
gíria, não precisam os médicos de se limitar à sua cultura privativa. O grande expediente a que recorrem,
e que é, como em todas as linguagens semelhantes, a
especialização dos sentidos vocabulares pelos processos
da metáfora e da metonímia, (61) pode ser obtido
espontaneamente no simples campo da linguagem vulgar, com o emprego das mais correntes palavras que
ela dê". Aí está a lição de VENDRYES, que o mestre luso
cita, e segue, também.
Pois, no campo lingüístico militar, a par da sua
linguagem técnica, propriamente dita, nasce, viceja uma
outra, — a gíria militar. Nela se ostentam, através dos
processos já indicados, que constituem a possível teoria
girial, aquelas "virtualidades" da língua, — segundo
CHARLES BALLY. citado por GLADSTONE CHAVES DE
MELLO, (62) — isto é, um sem-número de possibilidades vocabulares.
Maneira viva, esperta, original, satírica, mordaz
mesmo, de apslidar, designar pessoas, coisas e fatos, —
a gíria, entre os militares, tem um brilho e um sabor
de novidade, tão impressivo e natural, que a sua adaptabilidade à linguagem comum, às vezes se realiza tranqüilamente. Vimos os casos de tiro e batalhão. Vejamos o que se passa com a palavra Caxias.
Todos sabemos quem foi e o que representa para
a nacionalidade — o Duque de Caxias. Para o Exército
Brasileiro, ele é o paradigma, o soldado exemplar. Pois
bem. Suas virtudes, digamos privativas de militar,
transbordaram, no seu significado, da própria classe, —
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e a mettonímia (como a sinédoque) é, hoje, responsável
peia sua aplicação entre as outras, passando, correntemente, a expressar caxias uma pessoa íntegra, correta.,
dedicada à sua profissão, aferrada às suas obrigações.
Um nome próprio em função de nome comum; uma
gíria militar, que andou e penetrou no ambiente gírio
civil. A transnominação é um dos processos de formação, de criação da gíria.
Para o caso particular da gíria militar, os livros
sobre a nossa última guerra, de JOEL SILVEIRA, de
GONDIM DE UZEDA, de RUBEM BRAGA, de ELZA CANSANÇÃO MEDEIROS, e de outros, são repositórios dessa
linguagem caprichosa, e rica, a cada momento trocando
de indumentária, ao sabor do seu gênio, da sua índole,
da sua psique. Mais antigos, e referentes a outras guerras e campanhas, há obras e escritos, onde se acumula
inestimável matéria-prima da gíria: temos até certo
cuidado de referir uma fonte, pelo receio de que pareça
importar a exclusão de outra.
As palavras simples, e compostas, que constituirão
os verbetes especiais sobre o assunto, já são numerosas,
mas estão muito esparsas, — eis que podem ser catadas,
por exemplo, iios volumes do General SILVA BARROS;
ern artigos de jornais e em livros, como os do Comandante GASTÃO PENALVA; e em substanciosos registros,
como os do Capitão-de-Fragata BRAZ DA SILVA. Esta
referência é claro que é feita de passagem, porque
muitos trabalhos sabemos que existem, porém não estão
arrolados com a necessária sistemática.
As polícias militares, a marinha mercante, a aviai
cão civil, os corpos de bombeiros — possuem uma inte32 —

ressante população vocabular girial, que viria enriquecer
um léxico militar da natureza do que intentamos compilar.
Assim, e encarecendo o valor dos subsídios que,
sob o ponto de vista da língua nacional, pode a gíria
oferecer à lingüística, à filologia e à sociologia, — apraznos solicitar a colaboração, que será bem estimada, de
quantos queiram auxiliar-nos, — já enviando trabalhos
e estudos originais sobre a matéria; já prestando informações, indicando fontes culturais, onde possam ser
colhidos vocábulos e expressões; já mencionando pessoas, instituições, círculos, sociedades, em condições de
concorrer para o fim que temos em mira.
Ainda no outro dia, o proficiente diretor da Biblioteca do Exército, Coronel Umberto Peregrino, professor
e escritor, nos lembrava o excelente acervo de revistas,
boletins e jornais escolares, em que se poderia fazer
uma inapreciável recolta de gíria, até com ilustrações
de desenhos e caricaturas. Referiu, mesmo, que a Academia Militar das Agulhas Negras é um opulento manancial a ser abordado.
Admitiremos que muita coisa respeitante à gíria se
haja perdido; mas, por outro lado, muita coisa estará
salva, em coleções particulares, bibliotecas, e na preciosa
memória de coevos, estudiosos e observadores, para os
quais apelamos.
Cuidaremos de reunir o que for possí irei, — relativo
à gíria usada pelos militares, já em revoluções, já em
guerras, já em paz, — num vocabulário, elaborado sob
admissíveis características e condições.
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Afirma-se a gíria militar a cada passo, e os autores
de prol a registram, seguidamente. SERAFIM DA SII.VA
NETO, um dos mais profundos e fecundos sabedores da
nossa língua, escreve: " . . . chamam-rse falas especiais
as linguagens empregadas por indivíduos qua adotaram
a mesma carreira ou profissão. Há, portanto, a fala dos
militares. . ." (63). O ilustre SILVEIRA BUENO fixa: "Os
militares dispõem do seu "argot": certo soldado dizianos que havia soltado uns cachorrinhos nas pernas de
um cidadão e, per isso, fora preso. . . Queria dizer que
havia dado cinco tiros nas pernas da vítima! De outro
ouvimos que se tinha esquecido do beno, isto é, do
revólver. Todos os militares falam na física, que lhes
tema a manhã inteira; será o estudo da física? Não.
traía-se apenas da ginástica, da instrução física" (64) .
Não é descabido referir c gosto, que têm notáveis
figuras civis, de traduzir seus pensamentos com o recurso a termos e locuções genuinamente militares, como
"general das letras", por exemplo. Reflexos, ou influencias. . . Talvez se socorram deste conceito, ainda de
SERAFIM DA SILVA NETO: "Por vezes, palavras expressivas e justas metáforas conseguem varar o círculo em
que se usam e ascender à linguagem familiar ou, mesmo,
à língua comum" (65).
O renomado Professor GLADSTONE CHAVES DE
MELLO, da Faculdade Nacional de Filosofia, publicou,
em 1946, Liv. Agir Editora, um livro magnífico. "A
Língua do Brasil", e assim o ded'cou: "A Augusto
Magne, Said Ali e Sousa da Silveira, o Estado-Maior
da Filologia no Brasil".
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O emérito Professor J. MATOSO CÂMARA JR., na
"2a edição, revista e aumentada" dos seus excelentes
"Princípios de Lingüística Geral", edição da Livraria
Acadêmica, 1954, na Nota Prévia, em que tratou das
alterações a que submeteu a obra, — que refundiu,
muito mais do que reviu, — escreveu: "Apenas foi executado o que em linguagem militar se chamaria uma
retificação de linhas" (66).
O Sr. EUGÊNIO GOMES, cuja erudição nos tem
dado páginas lúcidas, em que esmerilha obras e autores,
assim nacionais que estrangeiros, — o ensaísta baiano
ressaltou "O Lado Marcial de Pompéia", e pôs de manifesto o "instintivismo belicoso" do autor de "O Ateneu".
Eis alguns lances: "O único capítulo conhecido do romance A Clarinha das Pedreiras, o de número IX,
insere várias metáforas marciais, em contraste com o
jargão da escola naturalista que (Raul Pompéia) seguiu: cânticos sangrentos da cometa; o arrabalde fidalgo batido de f lanço pelas espadas vermelhas e rutilantes
do sol poente; o exército do trabalho; um estilhaço de
sol; os tambores da trovoada, ou o trovão sonoro com
muitas descargas de mosquetaria simultâneas". - - "O
romance O Ateneu contém outros exemplos interessantes da tendência marcial em Raul Pompéia. . . os meninos como soldados batidos. . . Nessa círculo, ocorrem
outras metáforas expressivas, como. . . a dos olhares
que caiam em cima de Franco como os projetis de um
fuzilamento; a das saliências das montanhas com os
peitorais (sic) de ferrugem como armaduras velhas. . ."
(67).
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São mesmo importantes esses reflexos, ou essas
influências, de ambiente a ambiente, pois nem só se
devem assinalar estes, do meio militar sobre o civil. O
contrário é, até, mais extenso, ponderoso. . .
Entretanto, o nosso ensaio se prende a uma orientação, e dentro dela vamos anotar mais uma ocorrência,
com endereço ao lexicógrafo A. BUARQUE DE HOLANDA,
nosso preclaro colega na Academia Brasileira de Filologia. E' que o Sr. VALDEMAR CAVALCANTI, espírito
tanto mais intrinsecamente luzido quanto mais se apresenta modesto, criou o neologismo militância, significando exercício, prática, atividade. Os vocabulários e dicionários não o registram, mas apenas militança, militante,
militar. Vai VALDEMAR CAVALCANTI e escreve: "Depois
de uma longa militância, marcada até por debates memoráveis, Álvaro Lins, em virtude de outros compromissos, ausentou-se do rodapé literário" (68). Aí está,
pois, um autêntico neologismo, de formação regular, com
o aproveitamento do sufixo vernáculo anciã, que exprime ação demorada, e que ocorre muito amiúde em
substantivos derivados de verbos: relevância, observância. O verbo português militar, ora intransitivo, ora
relativo, de variada significação, vem do latino milito,
em que é evidente a raiz miíes, em latim soldado. ..
Os neologismos são assim, nascem espontaneamente, e, quando belos e bem feitos, vão opulentar a
língua, — em que pese a opinião do sábio lexicógrafo
Padre JOSÉ INÁCIO ROQUETE, que os incriminava de
"lepra", tachando o seu emprego de "funesto abuso"
(69). Talvez o acatado polígrafo confundisse, leve36 —

mente embora, neologismo com galicismo, — dado que
escreveu aquilo em 1848!
Um ror de exemplos poderíamos acrescentar. Baste-nos, por ora, na senda neológica, dar acesso a um
outro neologismo, que VENDRYES, (70) "Doyen Honc«raire de Ia Faculte dês Lettres de 1'Université de Paris",
não se dedignaria de classificar como "proprement
argotique", levando em conta que "Ia fantaisie individuelle contribue à Ia création de mots nouxeaux". A
gíria aproveitam os neologismos; mas nem só esses,
senão e mais os arcaísmos.
Vimos já que a gíria também se nutre de criações
individuais: (71) pois é de uma delas, bem recente, que
vamos tratar, coligida de uma reportagem do jovem
jornalista OTÁVIO DE CASTRO FILHO, (72) que está
fixando, em uma série, a vida e história das unidades
do nosso Exército.
Em visita ao Batalhão de Guardas, lá recolheu o
verbo begear, formado pelas letras bê e gê, pela vogai
de ligação da primeira conjugação verbal f>, e pela desinência do infinitivo — r, : foe — ge — a — rBegear, autêntica gíria militar, uma criação individual, (73) um neologismo, — significa "levar a vida de
soldado do Batalhão de Guardas, (B. G.)".
Escreveu o repórter: "Begeando na lida diária" e
"nesse vaivém da lida diária do Batalhão". . .: daí, é
fácil concluir que esse termo transporá os portões do
B. G. e irá, com os reservistas licenciados, para o mundo civil, onde viverá ou deperecerá. . .
A gíria militar — é a que é empregada no meio
militar.
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Por — meio militar — devemos entender o que é
constituído pelas Forças Armadas da Nação, abrangendo suas eficientes Reservas.
Na terra, no mar e no céu, — o militar se vale,
muitas vezes, de falas peculiares, cujo andamento nunca
é obrigatório nem imposto, senão espontâneo, ocorrente,
natural.
No meio militar, vamos, então, surpreender e
colher uma abundante e deliciosa safra de girismos.
Ora, o militar profissional continua nos quartéis,
belonaves e bases. Mas o reservista, esse emigra, dá
baixa, ao fim do tempo legal de serviço obrigatório.
Feito seu estágio militar, retorna ao meio civil. E leva
consigo um cabedal de gíria, que hauriu ali, num ambiente de milicos. Quando o reservista chegou, para
a prestação do serviço, poderá ter trazido, ou levado, um
certo rol de palavras de gíria, que introduziu, adaptou
ou impôs ao meio militar; ou, por outro lado, pode ter
silenciado todo o seu vocabulário girial, aceitando c do
novo meio, e levando-o, ao regressar, para o seu ambiente civil, que, por seu turno, poderá recebê-lo, aceitá-lo, ou não, modificando-o, ou não. Vê-se que um
fluxo e refluxo desse linguajar se oferece à nossa observação, ao nosso estudo.
A gíria militar, pois, não é, necessariamente, a que
tem origem no meio militar. Nem, tampouco, ela é de
uso privativo do meio militar; antes, é, aí, ocorrente.
transitória, passageira. Nada mais difícil, temerário
mesmo, do que estabelecer "o fator origem, ou núcleo
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criador" de uma gíria, para os efeitos de lhe deferir
restrição atributiva, já •civil, já militar, -- como parece-nos houve mister conceituar o ilustre Sr. JOSÉ JAMBO
DA COSTA, em artigos divulgados pela imprensa carioca,
debatendo a resolução do nobre colega e amigo, Coronel
Professor UMEERTO PEREGRINO, Diretor atual da Biblioteca do Exército, de ser elaborado um "Vocabulário
de Gíria Militar'', e de nos haver encarregado da empresa (74) .
Vem a calhar, neste sentido assim amplo, a transcrição de algumas passagens de cartas que a Biblioteca
do Exército está recebendo, de prestimosos informantes,
cuja colaboração é altamente apreciada:
1. Do Sargento JOÃO NILDO NOSHANG, do 2.° Batalhão Ferroviário, Rio Negro, Paraná:
" . . . tomo a liberdade de enviar-lhes as primeiras contribuições de gíria usada entre civis e militares
do Batalhão".
2. Do Tenente FRANCISCO FELIX FILHO, do 20.°
Batalhão de Caçadores, em Maceió, Alagoas:
"Por serem os quartéis espalhados na imensidão
do território nacional, são duas as gírias, por assim dizer.
Uma de caráter geral, comum a todo o Exército; outra,
regionalista. A primeira, a geral, é riquíssima e "erudita", sendo falada por todas as patentes baixas e altas
das Forças Armadas, enquanto a regionalista, mais pobre, é própria do soldado de cada região".
3. Do Sargento FRANCISCO DE Assis PRADO, do 2.°
Batalhão Rodoviário, Lajes, Santa Catarina:
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"A nossa gíria aqui no Batalhão é de assemelhados,
civis trabalhadores na construção da estrada.
Como Chefe de turma de construção, notei algumas
palavras, meio gíria meio código, que talvez possam
interessar. ..".
VII — ALGUNS ASPECTOS DA GÍRIA MILITAR

A

GÍRIA militar, assim, não tem características
essenciais. Como qualquer gíria, — é um veículo
de comunicação entre os democratas soldados, marinheiros e aviadores, - - com o toque de bom humor,
chispante e claro; com a intenção de dizer, no momento,
o que se prender ao momento; aqui se renovando, com
freqüência; ali, fazendo ressurgir um arcaísmo; acolá,
criando um neologismo. . .
l. Acontece uma gíria formar-se no meio militar;
aí viver, até extinguir-se. Fica adstrita ao meio. Por
exemplo: patesca (ê), e marambaia, gírias marinheiras,
imortalizadas no livro evocativo de GASTÃO PENALVA,
(75) cujo título sugestivo é uma declaração de amor
profissional à marinha brasileira.
Quem era o patesca? E PENALVA responde: "Patesca, meu caro paisano, é o indivíduo que se apega
a bordo e às coisas do seu navio, e dele não arreda pé,
senão uma ou outra vez. . . Só o interessam as questões
do seu barco. Só acha encanto nos encargos marítimos. . . Fala o patesca diferente de todo mundo. Tem
a sua linguagem própria, condimentada da pitoresca
tecnologia do mar".
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E o marambaia — quem era? "O marambaia, leitora amiga, é um espécime naval de qualidade diametralmente oposta à do patesca. Marambaia quer dizer
namorador, dado a conquistas inocentes, roxo pela convivência suave e cariciante das mulheres, que constituem a sua idéia fixa e a principal razão de ser da sua
vida".
Infelizmente, e como a frisar que a gíria pode ser
transitória, passageira, — esses dois termos, outrora tão
amados da marinha, e principalmente dos aspirantes,
que eram os alunos da Escola Naval, — já não têm,
hoje em dia, emprego fluente. Já não subsistem, mesmo,
— afirmou-o o Comandante Professor BRAZ DA SILVA,
em sua conferência sobre "Aspectos do folclore marítimo", no Liceu Literário Português, (ll-VII-957).
Talvez como consolação, o "Peq. Dic. Brás. da
Ling. Porí.", 9.a edição, de responsabilidade de A.
BUARQUE DE HOLANDA, insere um melancólico substantivo putesco (ê), que é gíria, — lá se diz —, e se aplica
a "marinheiro pouco experimentado"!
2. O adjetivo guerreiro, na gíria militar, informava-me o General de Divisão Salm de Miranda, destacado escritor e oficial de Estado Maior, — é muito
usado no Rio Grande do Sul, para designar o cavalo
teatino, acaso encontrado pelos campos, sem dono conhecido. O animal fica no corpo de tropa, e presta
serviços, mas não consta da resenha (relação do que
pertence ao Estado). Por igual se aplica a qualquer
arma, por exemplo, mosquetão, fuzil, — que, achada acidentalmente, poderá ser usada, mas não constará de
carga (material relacionado).
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Isso ocorre muito, durante e após as revoluções,
que agitam os pampas.
3. O termo arataca é muito empregado no exército,
como gíria. Sua translação semântica tem aspectos
dignos da registro, pois vai mostrar que a gíria se renova,
em si mesma.
Arataca, ensina AGENOR LOPES DE OLIVEIRA (76)
é uma corruptela do tupi ara tác, colher batendo com
estrcpito; apanhar desabando sobre. Na gíria dos caçadores: armadilha usada para aves ou caca miúda. Na
gíria dos ladrões: bengala, cacete. Na gíria militar:
espécie de mala destinada à guarda de objetos, roupas,
etc., usada outrora nos alojamentos dos soldados, nos
quartéis, os quais, por analogia, apelidavam-na de arataca, pelo fato de a tampa desse móvel fazer ruído,
estalando, ao abrir e fechar.
A proveniência do tupi é aceita para o termo. O
Visconde de Beaurepaire Rohan, que NASCENTES (77)
invoca, dá-lhe essa origem, mas significando armadilha. . . O Padre A. Lernos Barbosa (78) inscreve o
tupi arataca: "variedade de armadilha para caça". O
DR. ANTÔNIO JOAQUIM DE MACEDO SOARES, (79)
no seu "Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa"
(publicação da Biblioteca Nacional, Rio, Tip. de G.
Leuzinger 85 Filhes, 1889, ps. 54 e 53) — nos informa
que é "armadilha para apanhar aves e animais de caça",
e nos remete eo verbete arapuca, para fins de etimologia.
Eis o que ali está: "... Compare arataca; e ao lado
dessas duas formas, urupuca e urutaca (Minas, S. Paulo), compostos de uru, cesto, côvo + pttg + taé = taça
estralar, bater com ruído, soar com estrondo".
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Bem. A etimologia parece arredar a acepção gíria
dos caçadores: armadilhas... é a significação do termo,
etimològicamente considerado.
Na gíria militar, vai ele adquirir dois significados:
a) O de "mala reiúna, cabível debaixo da tarimba"
(80). Tarimba — é a cama dos soldados, e era a dos
cadetes do nosso tempo, na Escola Militar do Realengo
(1920 — vai muito distante, já!. . . ), quando empregávamos o termo arataca para designar o baú retangular
de madeira, que nos servia de mala, e que se colocava
sob o enxergão de arame da cama, de algum modo para
evitar que este baixasse muito. . .
fe) O de nortista, cabeça-chata, cearense. Na Academia Militar das Agulhas Negras, hoje, o arataca é o
cearense.
Em trinta e sete anos, a gíria mudou de significação, e de gênero.
4. O conscrito, que chega para o serviço militar,
traz sua gíria. No ambiente novo, ela é aceita, e se
incorpora ao seu linguajar, com aquela significação de
fora, digamos assim. Torna-se gíria militar.
E' o caso de senhora, significando adjetivamente
imensa, grande, — gíria assinalada na reportagem de
OTÁVIO DE CASTRO FILHO, já citada: "A seguir, com o
convidativo cheiro da "bóia", chegamos até a cozinha,
onde o mestre-cuca com uma "senhora" colher mexia
o arroz da não menos "senhora" panela".
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VIII — O REGISTRO
JL ODEMOS admitir como um empréstimo lingüístico, segundo a lição de J. MATOSO CÂMARA JR.,
(81) que segue de perto SAPIR e VENDRYES, —
podemos admitir, insistimos, como empréstimo entre
falares, este socorro que o meio civil leva ao militar,
e vice-versa, por intermédio da gíria. E', mesmo, um
empréstimo interno, "uma vez que nada impede, lingüisticamente, a fixação de um empréstimo vocabular"
(82).
EDWARD SAPIR, para o plano das línguas, assinala:
"O tipo mais simples de influência que uma língua pode
exercer em outra, é o empréstimo de vocábulos. Sempre que há empréstimo cultural, há probabilidade de
empréstimo para os termos correspondentes" (83). Para
os termos estrangeiros, ainda esclarece o lingüista americano: "a importação acarreta... uma modificação
fonética" (84). VENDRYES sintetiza seu ponto de vista:
"Lês mots de civilisation sont particulièrement exposés
à être empruntés. . ." (85). Ora, num plano mais simples, o dos falares, o mesmo processo de comércio de
vocábulos e giros vem caber, natural e corretamente.
E, como a renovação periódica das classes de reservistas, no serviço militar, possibilita um encontro de
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culturas, — é de admitir-se uma interpenetração de
falas gírias, tão do gosto popular, nessas camadas sociais que passam pelo ambiente militar.
A gíria que, porventura, proceda do meio civil, não
irá perder sua significação particular, de origem, no
círculo lingüístico militar, em que penetrar: pode, até,
ficar ali, em uso corrente. Isto é da natureza mesma
dos empréstimos, em lingüística.
Sabemos todos que ainda os mais constantes e
antigos estudiosos do assunto lutam com dificuldades
extremas para estabelecer as idades e as áreas do curso
das falas giriantes. Há termos a que se atribuem cinqüenta anos, ou quinze, e para eles se designam tais ou
quais origens: entretanto, a precisão e a segurança das
pesquisas, referentes a eles, poderão ser acatabilíssirnas,
porém presumimos que sempre serão frágeis e discutíveis.
Nossa orientação, pois, neste particular, será compreensivelmsnte liberal: admitiremos, registraremos os
termos, os compostos (com unidade semântica), as
locuções, as expressões, — que, empregados como gíria,
deverão ou poderão ser aceitos como tal, sem dogmatismos nem preconceitos.
Assim, no que for possível, preencheremos uma
ficha, que apresente os seguintes requisitos:
FICHA

l. Palavra simples
(Termo, vocábulo):
Significação:
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2. Palavra composta
(constituindo o conjunto uma
unidade semântica perfeita):
3. Locução
4.

Expressão

5. Época
(de surgimento, introdução e
aceitação, como gíria)
século:

ano:
6. Origem
— etimologia:
— língua comum:
— outra língua,
exotismo, estrangeirismo:
— neologismo:
— arcaísmo:
7. Área
(de surgimento, e
de projeção):
8. Classe
(grupo social ou profissional,
que emprega ocorrentemente, ou
usa freqüentemente)
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civil:
militar:
9. Introdutor
(ou autor):
10. Formador
(se se tratar de neologismo):
11. Informante
(colaborador):
12. Abonação
13. Observações
(notas, referências):
E consideremos, então, para o gosto de discretear;
como nos é próprio, os seguintes girismos — begcar,
granfino, torrar, maxixe, milico.
Begear — é gíria essencialmente militar; nascido o
termo no "Batalhão de Guardas", na Capital Federal;
registrado por OTÁVIO DE CASTRO FILHO (18-VIII-957);
neologismo de formação vernácula.
Graníino — é gíria essencialmente civil; neologismo. ANT. NASCENTES registra: (86) "adj. — Com fumaças de elegante. Abonação em ESPÍNOLA VEIGA . . .
O termo surgiu cerca de 1937. Foi criação de RUBEM
BRAGA ("Revista da Semana", de 21-XII-1946, p. 5).
Atribuiram-lhe várias etimologias... Só o criador do
vocábulo sabe que idéia bailou em seu espírito". Em
NASCENTES vêm mais: grania (adj.; forma regressiva de
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granfino, q. v . ) ; granfinagem (s. f . ; a classe dos granimos; abonação ríO Globo, de 6-XII-939); granfinismo.
(s. m . ; sistema dos granfinos. . . ) . — O Peq. Voe.
Ort. da Ling. Port., de 1943. p. 702, inscreve apenas:
grã-fino, s. m. -- O Voe. Ort. Brás. da Ling. Port.:
grã-finitffio, s. m . PI. : grã-finismos.", "grã-fino", s. m.
F.: grã-fina. PI: grã-finos". — M. VIOTTI (87) dá:
"grãfino -- . . . " e "grania — . . .".
Torrar — Os ensinamentos de VENDRYES, temo-los
presentes, aqui, considerando os três tipos de mudança
de sentido que uma palavra pode experimentar: por
restrição, por extensão, ou por transferência (88). Esse
termo, como gíria, ora serve ao meio militar, ora ao
civil. Em 1916, já o encontramos, implacável, na
ponta do lápis do inspetor Tagarela, ou do inspetor
Periquito, (o ANTENOR CHAVES, ainda vivo, hoje), anotando os nossos números de matrícula, no Colégio Militar, para uma possível penalidade, por faltas que cometíamos (se cometíamos!. . . ) . Torrar significava, pois,
registrar nosso número, ou nome, para a parte, em conseqüência do que sofreríamos repreensão, ou prisão. —
Vem assim, em 1933, em SILVA BARROS: (89) "Torrar
- ou queimar é anotar o nome de alguém na parte;
não perdoar a falta; participar, comunicar, levar ao
conhecimento das autoridades superiores as mínimas
faltas dos ssus subordinados". — NASCENTES lhe adota
a feição de gíria militar (90). M. VIOTTI (91), per igual,
aceita-o como gíria militar, na significação l, do verbete.
— Já como gíria civil, CÂNDIDO DE FIGUEIREDO assinala
o brasileirismo: "Vender pelo mais baixo preço ou por
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todo o preço. ..". A. B. DE HOLANDA: "Brás. Vender
por qualquer preço, queimar". (Peq. Dic., 9.a edição).
- Com esta acepção girial, o romancista moderno, Sr.
PERMÍNIO ASFORA, escreveu em "Vento Nordeste":
"Torrou tudo e rumou para São Paulo. . ." (92). — Há
outras significações, que vêm em VIOTTI e NASCENTES:
mas, para o nosso caso especial, distinguiremos a que é
de uso no meio militar.
Maxixe — Significando dança, e sua música correspondente, é gíria geralmente aceita, já no meio civil, já
no militar. JACQUES RAIMUNDO lhe dá a origem: "O
nome do fruto e da planta provém do ambundo msxixi,
pi. de rixixi, com que se designa a cucurbitácea" (93).
NASCENTES não lhe firma o étimo (94). E num longo
verbete trata do inventor da dança (portanto, do termo
maxixe, como gíria), citando o coronel PROFESSOR UMBERTO PEREGRINO, (95) e outros, além de certas datas.
Fica-se sabendo que em 1865 já havia a dança maxixe,
cá no Rio.. .
Milico -- Neologismo, de formação popular: (lat.
miles, militis - - suf. ico). Brasileirismo do sul, onde
o ouvi em 1947. Já em 1926, na 4a edição do "Novo
Dicionário. . .", CÂNDIDO DE FIGUEIREDO o inscrevia:
"O mesmo que soldado". Em 1951, na 9a edição do
PDBLP, vem com a mesma significação. É gíria? Inclinamo-nos a aceitar o termo como uma gíria, que é
usada, hoje em dia, para além das fronteiras gaúchas, e
por militares e civis.
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IX - - AUTOR, INTRODUTOR, FORMADOR. . .

A

ATRIBUIÇÃO de autoria de um termo gírio —é assunto sobremaneira passível de objeções. Afirmar tal, só mesmo com uma certeza absoluta. . .
Forramo-nos com o que escreveu RENATO ALMEIDA
(96) em torno da autoria para o fato folclórico: "No
começo se encontra sempre a criação individual. Aos
poucos vai sendo aceita pela coletividade, é modificada e alterada, numa lenta elaboração, até tornar-se
anônima, não porque não tenha tido um autor, mas porque dele se perdeu a memória". E não nos aventuramos a indicar um autor ou introdutor. . .
Quem teria sido o autor da gíria esquenta? O termo
foi recolhido por um repórter de "O Globo" (ed. de
31 de agosto, 1957), inteligente e capaz, que o apreendeu, como aí vai:
"Por ocasião da formatura da tropa, para a solenidade de apresentação da bandeira aos novos soldados,
dia 23, o 2.° Regimento de Infantaria realizou o que
na gíria militar se denomina verdadeiro "esquenta", isto
é, exercícios intensos de ordem unida, preparativos para
o desfile do dia 7 de setembro".
Eis uma gíria de origem definida, — aqui, sim! —,
militar, captada por um homem de imprensa, no seu

afã de informar cs fatos ao vivo, sem retoques nem
vinhetas. . . Nasceu ali, na Vila Militar: mas, quando^
quem lhe dá paternidade? E quem sabe lá se já não anda
por aí, na gíria civil, levada pelos reservistas. . .?!
Esquenta, como gíria, é um substantivo masculino:
é um deverbal inusitado, excepcional para a distribuição
de SAID ALI, nos quatro grupos da sua "Gramática His
tórica" (97).
Nosso ponto de vista, a respeito da gíria militar, —
a que é de uso entre os militares —, cria robustez, à
proporção que vamos tratando com pessoas, que nos
distinguem com bons informes, oralmente ou por escrito,
direta ou indiretamente.
Ainda, há dias, conversando com um antigo e prestigioso professor do Colégio Militar, já hoje aposentado,
o Coronel JOSÉ DE ARARIPE MACEDO, dizia-nos ele:
— No tempo em que eu era tenente - 'pica-fumo".. .
— Como?
- Tenente "pica-fumo". . .
- Interessante, que significa?
— Significava. E você ainda não havia nascido. ..
Era ali por volta de 1890. A República estava recémproclamada. .. Nós, os alferes, — posto quei hoje corresponde a 2.° Tenente, - - tínhamos de atender pela
alcunha de "pica-fumos". Por quê? Possivelmente... na
realidade era mesmo, por causa das inarredáveis aperturas financeiras em que vivia o alferes, que não chegava a perceber 180 cruzeiros. . . Suas minguadas, mi52 —

seráveis finanças os aproximavam dos pobres civis que
picavam o seu fumo de rolo, para uso modesto. Ainda
é assim? — arrematou com a pergunta, suavemente. . .
— Bsm; já não é tanto, meu nobre Mestre e amigo,
Se o tempo mata a gente, - - há de matar também as
palavras. . .
Podemos depreender que "pica-fumo" era, também,
gíria usada no meio civil. E desde quando? até quando?
sua origem? Também nós gostaríamos de poder responder a estas perguntas.
O termo Abacaxi, como gíria, vamos situá-lo entre
as datas 1922, 1948, 1954 e 1957. Sabemos todos que,
na língua comum, o vocábulo é de origem tupi, (98) e
com ele se batiza o fruto de uma planta que é variedade do ananás. Mas é gíria desde quando? quem seria
o seu autor, introdutor, formador? nasceu no meio
militar, ou no civil? onde?
M. VlOTTi, (99) a quem devemos numerosos e
bem selecionados verbetes de gírias, recolheu de um
jornal, que se editou no Rio, em 1948, uma preciosa
colaboração do erudito tupinólogo DR. AGENOR LOPES
DE OLIVEIRA, intitulada "Vocabulário Indígena Carioca",
onde o verbete abacaxi aparecia com a significação
girial, que lhe atribuía o futuro autor de "Toponímia
Carioca". Neste livro, de 1957, o Dr. AGENOR LOPES
DE OLIVEIRA, (100) cuja memória reverenciamos, como
carioca, inclui dois verbetes concernentes a abacaxi: um,
na página 101, Capítulo II, Flora; e outro na página
235, cap. IV, Vocabulário, que muito importa transcrever:
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"Abacaxi — (V. Flora) —*- Plebeísmo, originado
na gíria militar, que assim crismou a granada de mão,
introduzida no nosso Exército pela Missão Militar Francesa, — pelo fato de esse engenho de guerra ter
o aspecto exterior do fruto dessa bromeliácea. Por
extensão, veio daí a significação de "coisa perigosa, difícil, desagradável", pois essa granada causou vários acidentes entre oficiais e praças, mutilando muitos deles
nos exercícios feitos para lançamento das mesmas, as
quais muitas vezes explodiam antes do tempo, estraçalhando mãos e arrancando dedos. Também originou a
expressão popular "descascar o abacaxi", significando
fazer explodir a granada de mão. Do meio militar passou
para o civil, com a significação de "coisa escabrosa,
difícil, embaraçosa, intrincada"; também significando
"mulher feia", "moça que dança mal", etc. Na gíria dos
malandros é sinônimo de "encrenca" (do alemão kran
ken, doença), isto é, confusão, coisa difícil de ser resolvida". Também alcunha depreciativa dos portugueses
(TAUNAY)".
Desejamos ponderar, acerca da passagem transcrita
acima:
a) a Missão Militar Francesa foi contratada para
servir ao nosso Exército, no governo Epitácio Pessoa,
sendo Ministro da Guerra Pandiá Calógeras (19191922);

Mas em 1954, o muito ilustre Sr. CRUZ CORDEIRO
("O Jornal", Rio, 23 de maio de 1954) escrevia:
"Segundo estatística, os maiores centros produtores
do fruto são, em ordem decrescente, S. Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Era pois fruto
e vocábulo regional (origem tupi-guarani arcaica) no
Brasil, mas em zonas importantes capazes de lançarem
a gíria na torrente da língua comum. De fato, em conseqüência da manipulação do fruto por classes sociais
familiares e de grupos de trabalho, se propagou por
todos os lugares, regiões e classes sociais no Brasil.
Tornou-se palavra da língua comum com o mesmo
significado da gíria original e figurada. . .".
Agora, como observações ao que mencionamos
linhas antes:
a) o Sr. CRUZ CORDEIRO não aventa a hipótese
de gíria originária do meio militar;
£») sugere um ambiente agrícola, de Pernambuco
a Minas;
c) não atribui época ao início do fenômeno gírio;
d) admite o surgimento da gíria, como conseqüência da manipulação do fruto;
e) abacaxi, de gíria, tornou-se palavra da língua
comum (com o mesmo significado gírio) .

civil!

Ora, estamos convencidos de que este termo, estudado, como foi, não deixará dúvidas quanto ao nosso
ponto de vista, — de que é correr risco de muito errar
com relação à gíria, admitir como incontestáveis os
característicos de origem, autoria, época, área, classe —,
de outro qualquer termo gírio.
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6) é considerado abacaxi originário da gíria militar;
c) a gíria abacaxi passou do meio militar para o

Ainda um ponto, no que tange ao artigo do Sr.
CRUZ CORDEIRO, pelo muito que nos merece: a nossa
orientação, já a deixamos bem clara, é de que a gíria,
de um modo geral, provém da língua comum, e toma
um novo sentido para atender a usos, necessidades, tendências dos grupos profissionais, onde reponta. E' o
caso de abacaxi: veio da língua comum para a gíria. . .
E' ainda o caso de cola, por exemplo, gíria usada
por toda a gente, para exprimir um recurso clandestino,
de uso ilícito e oculto, por ocasião de provas escritas,
sabatinas, concursos. Assim como abacaxi, cola já se
admite pacificamente como termo de língua corrente,
comum, e com significação gíria. . .
Cola, é interessante, possibilitou um neologismo
girial vernáculo: colatório, local onde se cola (auditório, sala), já em grande voga, entre os estudantes, também na acepção de abundância de cola!

X — GÍRIA MARINHEIRA

A

GÍPIA — como expressão falada ou escrita, simbólica às vezes, de sentimentos e pensamentos,
— é um significado acessional que a palavra adquire,
por solicitações extraordinárias, dentro de certos grupos
humanos, profissionais.
No mar, por exemplo. "A gíria marinheira é rica
e pitoresca. . . esse linguajar contém, em sua espontaneidade e graça, o próprio espírito da classe. . . O Português, (a língua portuguesa), aqui, é livre e despre
ocupado. E' o falar corrente das cobertas, das proas e
das praças-d'armas", no dizer de um fecundo estudioso,
o meu amigo Capitão-de-Fragata Professor A. M.
BRAZ DA SILVA (101).
Já, antes, em 1924, num livro encantador, que a
Marinha do Brasil devia reeditar, — "Patescas e Marambaias" (Episódios de terra e mar) — de autoria de um
brilhante e jovial espírito, o Comandante SEBASTIÃO DE
SOUSA, que literàrtamente se escondia no pseudônimo
de Gastão Penal vá, — já antes, escrevia este (102)
coisas assim: "O Galdino, antigo professor de aparelhos, da Escola Naval, fez época com a sua inveterada
mania de falar por gíria de cata-vento. Só mesmo o
compreendia quem fosse seu aluno, ou muito esperto
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nessa linguagem arrevesada do mar. que é uma espécie
de esperanto das marinhas".
Considerando esse trecho do PENALVA, observemos:
a) gíria de cata-vento. . . Seria assim uma linguagem de convés? Não lhe encontrei, ainda, uma significação.
fo) espécie de esperanto das marinhas. . . Aí está
empregado esperanto, significando gíria. E' digno de
nota, isto; pois ainda não está registrado, pelo menos
que eu saiba.
"Era no tempo das patescarias lingüísticas do Galdino". Neste passo, é admirável a expressão "patescarias lingüísticas", com que batiza a maneira girial de o
professor GALDINO falar, e que vai ser usada pelo aspirante Balmaceda, aluno bem comportado da Escola
Naval, àquele tempo, na "chorumela que) se segue":
"Bússola do meu coração.

investirei contra a amurada da casa de teu pai, numa
abordagem de último recurso.
Chega à fala, e responde.
Teu, que te adora,
Balmaceda".
Neste lanço acima, do saudoso escritor naval, --metáforas patescas de um marambaia —, é de extasiarse a gente com o "argot farpado", (103) como ele
mesmo designa a marinheira "gíria, tão rica e tão viçosa", "fruto opulento do lidar profissional", que "ré
gistrou dia a dia", "com o seu brasão de bastardia
lingüística"!
Empregou chorumela, que aliás escreveu churumela: Manuel Viotti (104) apresenta as duas grafias,
dando como gíria de gatunos. . . Ora, o sentido gírio,
de coisa insignificante, para esse termo, entrou, foi
aceito, e usado na marinha, classe militar. . . NASCENTES
(105) lhe atribui possível origem de "chorume", gordura
que ressuma das carnes, aos pingos, pouco a pouco".

Quando a atalaia dos teus olhos servia de baliza
de navegação ao meu triste e alquebrado cavername,
vi-me obrigado a ferrar o traquete do meu receio, antes
que caísse o pampeiro da tua ingratidão. Mas faltava
a água da tua vontade para o calado do meu desejo.
Então, dei fundo com as amarras da minha tristeza.
Por isso, minha adorada, peço-te que combines a latitude e a longitude dos nossos corações, para ver se,
algum dia, poderemos navegar no mesmo meridiano.
Se me julgares digno de abarrotar o porão da tua indiferença com o poleame do meu afeto, de vento em popa
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XI — A GÍRIA ENTRE OS CADETES
D
-L EDIMOS venia ao jornalista e escritor GASPARINO DAMATA para transcrever um pequeno trecho da sua magnífica reportagem, realizada na Academia Militar das Agulhas Negras, com a ajuda do
fotógrafo Carlos Kerr (106):

"Agulhas Negras tem um vocabulário próprio.
Os cadetes de cada arma têm um apelido. Os da
Infantaria são os "psilitos" ou "pés-de-poeira". Os da
Artilharia, os diferentes, os misteriosos. Os da Engenharia, os crânios, os "gagás". Os da Cavalaria, os grossos,
os largadões. A Intendência é deixada em paz. A Infantaria e a Artilharia são grandes rivais. Aliás, a rivalidade existente, na Academia, entre as armas é um fato.
Rivalidade nem sempre amistosa, como parece. O número de piadas (que varia do bom ao mau gosto) e anedotas de uma arma sobre a outra só tem equivalência
entre portugueses e brasileiros. A gíria da Academia é
infernal. Vejamos. Arataca é sinônimo de cearense.
Tchê, de gaúcho. Laranjeira é o cadete que tem família
longe e nunca sai da Academia. Só nas férias, lógico.
Gagá é o que não larga o livro. É também chamado traidor: estuda nas horas de folga. Pé-frio é cadete que dá
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azar. Voador: distraído. Maírudo, mafrtidão: o bonitão,
o "boa-pinta". O cadete da Aeronáutica é o araújo. O
Aspirante da Marinha, o marisco, o paulinho. Acoxambrar quer dizer proteger-se, safar-se de alguma dificuldade. Marchar: sair-se mal nas provas. "O Castelo
Branco marchou em Física. . .". Lavar: antônimo disso.
A hora da tora é a hora da sesta. E quando se está a
falar mal de alguém ou de um grupo: "A turma está
metendo a sotopa. . . ." Ainda há mais: bife com japona
é bife à milanesa. Almôndega é granada. Alface, alfaia.
Couve, capim. E sobremesa (doce e queijo), Romeu
e Julieta. Submarinos: ingredientes da feijoada, Talhelr:
ferramenta de sapa. A palavra macéte serve para tudo,
a exemplo do verbo to get em inglês. O cadete Godinho,
gaúcho muito espirituoso, diz "— Aqui, tudo é feito à
base do macéte, velhinho". O que absolutamente não
corresponde à verdade. A Academia está pensando seriamente em ativar o ensino de português. As razões são
óbvias".
"A gíria da Academia é infernal"! Vejam só: este
internai é gíria, com o sentido de ótima, atraente, humorística, jovial. . .
Em conversa com o capitão Álvaro Maciel Gou/art Pinto, instrutor de Cavalaria da AMAN, viemos a
saber que os cadetes, em lembrança dos guerreiros rracedônios, se alcunhavam de psilitos, os da Infantaria,
e de catafractos, os da Cavalaria.
Esses termos fizeram-nos evocar as sérias e perturbadoras restrições que o nosso insigne helenista, o
Barão de RAMIZ GALVÃO, fez ao "Novo Dicionário da
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Língua Portuguesa", da autoria de Cândido de Figuei
redo (107). RAMIZ GALVÃO publicou, em 1909, o seu
"Vocabulário — etimológico, ortográfico e prosódico das
palavras portuguesas derivadas da língua grega" (108),
e em vários pontos corrigiu o "glotólogo" luso. Nas
páginas XIII a XVII Ramiz Galvão apresenta as razões
de suas discordâncias do "laborioso e distinto escritor",
de quem tinha sob mira a l.a edição do dicionário, já
gozando merecida fama.
Marquemos a luta entre os gigantes, balizando a
linha geral de conduta, que tiveram.
Vocábulo: psileta.
1.

RAMIZ GALVÃO (Vocabulário, 1909):

Psileta — s. m. (ant.) no exército grego,
soldado armado à ligeira.
De psilétes (e este de psilós, liso, desarmado).
N. — Fig. (CÂNDIDO DE FIGUEIREDO) regista mais
ou menos com esta significação o vocábulo psilito, que
não é de boa formação e não deve portanto prevalecer.
2.

C. FIGUEIREDO (Novo Dicionário, 1899, l.a
edição):

*

Psilitos, m. pi — milícia adjunta à falange
macedômca, para o serviço de segurança em
marcha, guarda de campo e para combate em
ordem dispersa. Cada falange dispunha de
2.000 psilitos.

3.

C.FIGUEIREDO (N.
corrigindo-se):

Dic., 1926, 4.a

edição,

Psiletas, m. pi. - Cada falange
dispunha de 2 . 000 psiletas. (Do gr. psilétes).
Então, psileta, que é um vocábulo antigo, e de forma certa, — seria um arcaísmo vocabular, que a gíria
dos cadetes da AMAN teria ressuscitado, sob a forma
psilito, que é uma corruptela.
Vocábulo: cataíiacto.
1.

RAMIZ GALVÃO (Voe.):

Cataphracto —, adj. e s . m., diz-se do navio couraçado, do cavaleiro revestido de armadura. De katáphractos — encouraçado (formado de katá -j- phrasso
— guarneço, fortifico) .
N. — C. FIGUEIREDO regista igualmente a forma
cataphraltos que só se explica por erro tipográfico.
2.

C. FIGUEIREDO (N. Dic., 1899, 1a edição):

*

Cataphracta, — f. (ant.) coiraça; cota de
armas, o mesmo que cataphracto.

Cataphractário, — m. aquele que se resguardava
com cataphracto. (Lat. cataphractarius, de cataphractes).
*
Cataphracto, — m. antiga armadura, espécie
de coiraça, revestida de escamas de ferro. (Gr. kataphrates, de kata + phrassein).
*

Cataphraltos, — m. pi. cavalaria de linha, na
falange macedônica.
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3.
*

*

C. FIGUEIREDO (N. Dic., 1926, 4.a edição,
corrigindo-se):
Cataphracta,
ou catafracta, f. Ant
(Lat. cataphracta).
Cataphractário,
ou catafractário, m
(Lat. cataphractarius).
Cataphracto,
ou catafracto, m
Antigo navio de coberta, longo e estreito. (Lat. cataphractus).

Foi eliminado catafraltos, (cataphraltcs), talvez em
atenção a Ramiz Galvão, que o condenou e ironizou.
Entretanto, os vocabulários seguintes inseriram:
— Voe. Ort. L. Port., da Ac. Ciências de Lisboa,
REBELO GONÇALVES, 1940:
catafracta, s. f.
catafractário, s. m.
catafracto, adj. e s . m.
catafralto, s. m.
— Peq. Voe. Ort. L. Port., da Ac. Brasileira
de Letras, JOSÉ CE SÁ NUNES, 1943:
catafracía, s. f.
catafractário, adj.
catafralto, s. m.
— Voe. Ort. Brás. L. Port., AURÉLIO BuARQUE
DE HOLANDA FERREIRA, 1953:
catafracta, s. f.
catafractário, adj.
catafralto, s. m.
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Decerto, os cadetes associam catafracto a couraceiro, e ressuscitam, na sua gíria empolgante, um belo
arcaísmo.
O cadete que se destina à arma de Infantaria, é
apelidado de pé-de-poeira. Vem de muito longe, no
tempo, o uso dessa palavra composta, para uma referência, algo jocosa, ao soldado que anda a pé; desc-e
a ordem unida, dos exercícios comuns, às grandes evoluções, e marchas. A poeira aí entra como uma componente que mais liga o infante ao seu destino. ..
Em seu livro "Sarilho d'Armas", de crônicas chistosas sobre a vida de caserna, o General Silva Barros
assinala: (109) "O pessoal da infantaria era conhecido
como pé-de-poeira ou infante; o pessoal da artilharia
de costa era mocó-da-pedra, o da montada, boi-debotas". Sabemos que o 1.° Regimento de Artilharia a
Cavalo, que na guerra do Paraguai alcançou fama e
glória, — sob o comando do extraordinário Ten. Col.
EMÍLIO Luís MALLET, — foi alcunhado então de bcide-botas; mas ainda não apuramos, sobre pé-de-poelra,
algo mais que o seu significado gírio, entre civis e
militares.
E, a propósito de infante, é bom ter sempre em
mente que o termo infantaria (tropa que presta serviço, a pé) dele provém (infante + ária, quantidade de
infantes).
O articulista de "Manchete" alude a uma possibilidade de se esmerar o ensino do vernáculo, na AMAN
Muito bem! Mas não visando ao extermínio da gíria,
coisa que se não conseguiria, pois que ela nasce de nós,
como as ervinhas brotam da terra, — naturalmente.
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Tudo e nada podem motivar a eclosão de uma gíria:
mas acontece isso, imprevisivelmente. È' um modo de
improvisação, cujas leis transcendem à própria lingüística.
Muito bem! repetimos. Aperfeiçoar a linguagem,
falada ou escrita. Cuidado, porém, com as gramaturrices... (Ora, o que nos saiu da pena! Pois valha o
neologismo literário, formado pela aglutinação de gramática e caturrice. . .). E' preciso muita cautela, para
não se levarem aos cadetes os tormentos e as antipatias
das caturrices gramaticais, com que se comprazem os
gramatiqueiros e gramatistas. . .

XII — TERMOS MILITARES COMO GÍRIA

V,

OCÁBULOS há, tirados à terminologia militar,
que têm largo uso, como gíria, e com a significação militar transposta. Já, brevemente, indicamos
alguns — canhão, general, estado-maior —, de que
se têm valido figuras de prol na nossa intelectualidade.
Mas é importante tornar à matéria.

Canhão — é uma gíria de que nos servimos, civis
e militares, para apelidar, pejorativamente, a uma dama
que nos pareça muito feia, feiíssima. O significado girial
decorre da aproximação com o medo, o horror que o
canhão infunde...
Culatra - - é gíria, significando bolso traseiro da
calça; nádegas. A expressão "o tiro saiu pela culatra"
pode ser traduzida por "o negócio saiu ao contrário do
esperado".
Cspitão — é termo, como gíria, de sentido muito
versátil. No esporte: o capitão do time, da equipe, é o
responsável, o chefe, o comandante. Em certos ambientes
domésticos, é equivalente semântico de urinol, lembra
A. BUARQUE DE HOLANDA, no P. D. B. L. P., 9.a
edição. Damos o nosso testemunho disso. Aí por volta
de 1911 e 1912, era comum, nesse sentido, o emprego
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de capitão, numa cidade piauiense, por parte dos contrários a um certo Capitão do Exército, candidato, na
época, ao governo estadual: o apôdo se referia a um
vaso avantajado, alto, de uso cômodo. Gíria política. . .
A palavra capitão, que tem vários significados, aparece
em compostos: capitão-do-mato, capitão-da-praia. O
romancista PERMÍNIO ASFORA (110) emprega-a neste
passo: "Uma coité de farinha cobria cinco ou seis colheradas de fava; esmagavam pimenta-malagueta por cima.
davam o nome de "capitão" aos bocados que machucavam na mão".

GENTES (113) cita RAUL PEDERNEIRAS, informando que
esta vem da gíria paulistana.
AHeres é um antigo posto da hierarquia militar,
o qual corresponde hoje a segundo-tenente. Entra na
palavra composta pé-de-alferes, que é sinônimo, como
gíria, de namoro, galanteio. A expressão "fazer pé-dealferes" traduz-se por requestar, cortejar.

Estado-maicr — que vimos empregado, já. no sentido de um conjunto de pessoas com autoridade mentora,
diretora, assessora.
General — é gíria muito comum, traduzindo maio
ral, destacado elemento de uma classe (que passe o galicisrno destacado, sob a égide de Rui) (111). Faz dias,
lemos em "O Globo" (112), essas palavras do "digno
presidente da Associação Comercial": "Se o café, que
de velho general das nossas pugnas está caindo numa
triste compulsória, enfraquecer. . .". Para o distinto
homem de negócios — "o velho general café" - é o
mais antigo e mais forte esteio da nossa economia; o
nosso mais precioso artigo de exportação; a nossa mercadoria de principal aceitação no exterior, de onde nos
vêm divisas, ou dólares, em pagamento dela. Então,
promove-o a general!. . .
Coronel — todos sabemos, é gíria amável, presa
a homem esbanjador, especialmente com mulheres. NAS68 —
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de corsário, de pirata", segundo o muito ilustre Sr. P.
A. Pinto (116). E NASCENTES diz, em torno, que
"90% das pessoas do povo que o usam, desconhecemlhe a significação própria" (117). Que usam o termo
pirata, como? Como gíria, querendo dizer "indivíduo sem
escrúpulos, tratante, enganador de mulheres" (118).
XIII — ARCAÍSMOS RESSUSCITADOS
COMO GÍRIAS
P
Jl AISANO — é um termo antigo, já em desuso,
significando compatriota, patrício, camponês. Os grandes dicionaristas lhe atribuem os étimos, ora francês,
paysan, ora latino, paganu. Tornou-se um arcaísmo.

Eis outro caso, parece-nos, de ressurreição de um
arcaísmo, como gíria, tão certo é que "às vezes o termo
não é novo; é um termo antigo, com significado
n o v o . . . " (119).

A gíria trouxe-o de volta à língua, mas com outra
significação, a de civil em contraposição ao militar. Assim
ressuscitado, não descabe considerá-lo de uso mais freqüente entre os militares, já para designar o civil mesmo, já para referir-se a um militar pouco militar, isto
é, "ineficiente, como profissional" (114).
Criou-se, desse paisano, o termo paisanada, "descuido profissional, calinada imperdoável, que um verdadeiro militar não comete" (115). E mais: apaisanar,
verbo, e apaisanado, adjetivo, cujas significações facilmente se deduzem. . . E ainda a locução adverbial
à paisana —, ao modo, ao jeito, ao gosto do civil, do
paisano, em trajes civis.
Pirata — "é palavra velha que nos veio do latim
pirata, ae, oriunda de pirates grego, que tinha o sentido
de aventureiro, de agressor, de salteador, de entrelopo,
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