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RESUMO

COUTINHO, Flávia Diniz de Souza. Funk e mudança lingüística: uma análise
sociométrica.Dissertação (Mestrado em Lingüística) _ Faculdade de Letras,
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008. 160 f.

A partir da suposição de que palavras, expressões e processos morfológicos
empregados no universo funk são apropriados por jovens que não pertencem
às comunidades em que essas canções são compostas, o presente trabalho
propôs-se a verificar se, na fala distensa de um grupo de adolescentes,
estudantes de uma mesma escola privada da cidade do Rio de Janeiro,
pertencentes à classe média alta, esses itens lexicais seriam percebidos. Para
tal, efetivou-se coleta de dados nas letras do Proibidão, subgênero do funk
carioca. A análise dos dados obrigou-nos a recorrer a estudos morfológicos em
função da presença de muitos itens formados a partir do acréscimo do
morfema –ão. Também valemo-nos de contribuições da Lingüística Cognitiva,
uma vez que o corpus continha um número significativo de palavras e
expressões cunhadas metaforicamente. No entanto, por considerar a língua em
uso, no seio das comunidades de fala, correlacionando aspectos lingüísticos e
sociais, o instrumental teórico da Sociolingüística é preponderante no estudo.
Os jovens, cuja fala observamos, foram submetidos a uma análise
sociométrica, técnica criada pelo psiquiatra romeno J.L. Moreno (1972), que
consiste na representação gráfica das relações sociais no grupo, a partir das
perguntas de um questionário e da subseqüente tabulação das respostas. A
análise de sociogramas, em que se levou em conta a presença ou ausência de
ligação dos informantes com o funk, possibilitou-nos a imediata visualização da
configuração do grupo, que se mostrou bastante alterada, em cada uma das
situações. Tais configurações foram cotejadas com a presença ou ausência
dos dados. Após tais procedimentos, verificamos poucas ocorrências dos
elementos lingüísticos em questão e concluímos que, por mais que os
movimentos culturais pareçam fortes e penetrantes, a língua só assimila
inovações quando há condições positivas para isso. Quando barreiras
normativizadoras e de natureza avaliativa do ponto de vista negativo estão
presentes, a mudança lingüística fica inviabilizada.

Palavras-chave: Sociolingüística Variacionista, Sufixação Gradual, Sociometria.
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ABSTRACT

COUTINHO, Flávia Diniz de Souza. Funk e mudança lingüística: uma análise
sociométrica.Dissertação (Mestrado em Lingüística) _ Faculdade de Letras,
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008. 160f.

Starting from the supposition that words, expressions and morphologic
processes used in funk universe are appropriate for youths that don't belong to
the communities in that those songs are composed, the present work intended
to verify, in the speech of a group of adolescents, students of a same privet
school in the city of Rio de Janeiro, belonging to the high middle class, such
lexical items would be noticed. For such, it was executed a data collection in the
songs Proibidão. The analysis of those data leaded us to apply morphologic
studies because of the presence of many words formed starting from the
increment of the morpheme - ão. We were also worth ourselves of contributions
of the Cognitive Linguistics, once the corpus contained a significant number of
words and expressions formed by metaphors. However, for considering the
language in use, in the speech communities' breast, correlating linguistic and
social aspects, the instrumental theoretical of the Sociolinguisticsy is
preponderant in the study. The youths, whose speech was observed, were
submitted to an sociometric analysis, technique created by the Rumanian
psychiatrist J.L. Moreno (1972), that consists of the graphic representation of
the social relationships in the group, based on the questions of a questionnaire
and the subsequent tabulation of the answers. The sociograms analysis, wich
was consider to verify the presence or absence of connection of the informers
with the funk, made possible for us the immediate visualization of the
configuration of the group, that it was shown quite altered, in each one of the
situations. Such configurations were compared with the presence or absence of
the data. After such procedures, we verified few occurrences of the linguistic
elements in subject and we conclude that, no matter how much the cultural
movements seem strong and penetrating, the language only assimilates
innovations when there are positive conditions for that. When normative barriers
are present, the linguistic change is made unfeasible.

Keywords: Sociolinguistics, Gradual Suffixation, Sociometry.
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INTRODUÇÃO

A presença do funk, na cidade do Rio de Janeiro, chama a atenção até

do observador mais desatento. Sendo ou não assimilado pelos meios de

comunicação de massa, o Batidão, subgênero do funk, apropriação carioca do

Miami Bass, freqüentemente, atravessa o caminho dos moradores da cidade

sejam eles do morro ou do asfalto. Desprezando as formas convencionais de

divulgação, esse ritmo chega aos ouvidos dos não aficionados,

independentemente de sua vontade, muitas vezes, até através de um desses

carros adaptados com muitos alto-falantes, que impõem a todos a música que

neles está sendo executada, em função da grande potência de som de que

dispõem.

A força desse movimento cultural, produzido pelas comunidades

periféricas e para as comunidades periféricas, faz com que alguns limites

impostos pela realidade socioeconômica da cidade sejam rompidos . Uma

dessas rupturas relaciona-se ao uso da língua: está presente, nas letras das

canções, um léxico próprio que é produzido, no universo funk, cuja utilização,

no entanto, parece não se restringir a ele.

A partir dessa suposição, este trabalho propõe-se a investigar até que

ponto palavras, expressões e processos lingüísticos presentes nas letras do

funk carioca atravessam as fronteiras muito nítidas, mas não tão rígidas das

duas “cidades” existentes na cidade do Rio de Janeiro e passam a fazer parte

do repertório lingüístico de jovens de classe média e de classe média alta.
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Para tal, os dados foram coletados nas próprias letras das canções,

com o objetivo de, posteriormente, a partir da análise dos falares distensos de

um grupo de adolescentes cariocas que não pertence à classe social em que

essas canções são compostas, observar em que medida ocorrem. É

importante, entretanto, ressaltar que as letras não são as das canções

divulgadas amplamente pelos meios de comunicação. São aquelas que

circulam clandestinamente, em CDs “piratas”, que são vendidos de forma mais

ou menos discreta pelos camelôs ou, segundo denúncias da imprensa, dados

de presente pelos traficantes aos seus clientes mais fiéis. Há ainda outra forma

de acesso, a que geralmente os jovens fazem uso: baixá-las diretamente da

internet para aparelhos MP3. Tais canções recebem o sugestivo rótulo de

Proibidão.

A classificação Proibidão serve para designar um subgênero do funk

carioca cujo tema é a violência e o tráfico de drogas. Pouco divulgado fora da

favela, suas letras apresentam a marginalidade, relacionada aos nomes dos

morros, aos chefes do tráfico e às pessoas que foram mortas pelos policiais.

Algumas letras exaltam as façanhas de determinada facção criminosa:

Comando Vermelho (CV), Terceiro Comando ou Amigo dos Amigos (ADA).

Seus compositores são perseguidos, por isso, quase nunca, assinam as

composições e os rappers (cantores) usam toucas ninjas para esconder o

rosto. Um desses compositores, Mc Catra, foi processado pela PM carioca

acusado de fazer apologia ao crime, na letra de uma de suas canções, cujo

trecho foi abaixo transcrito:

Cachorro

Se quer ganhar um dindin

Vende o x-9 pra mim

O patrão tava preso

Mas mandou me avisar

Que a sua sentença

Nós vamos executar

E com bala de HK
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Sobre esse episódio Catra declara: “O crime faz parte da cultura da

favela. Não sou cúmplice do crime. Sou cúmplice da favela. Não estou fazendo

apologia, estou é retratando uma realidade.”

Parece que, por se tratar de uma realidade tão peculiar, a linguagem

usada para retratá-la seja igualmente bastante peculiar. Será que isso nos

permitiria falar na existência de um jargão do funk, um funkês? Segundo Peter

Burke (1995), jargão é uma palavra medieval encontrada em provençal e em

francês já nos séculos XII e XIII e, posteriormente, em inglês, usada para se

referir à fala ininteligível, a um tipo de gargarejo. Burke cita M.A.K. Halliday

(1976) para afirmar que, mais tarde, passou a designar a linguagem do

submundo, um tipo de gíria que ajudava a tornar a atividade de pedintes,

ladrões e vigaristas incompreensível para o cidadão comum. Era uma

antilinguagem de uma contracultura ou uma linguagem para marginais.

Se o crime faz parte da cultura da favela como afirma Catra, em seu

depoimento, e, se o funk realmente retrata essa realidade, faz sentido a

existência de um jargão. Motivos não faltam para que se tenha uma linguagem

cifrada, afinal, nessas comunidades, há sempre um X9 (delator) pronto para

desempenhar seu papel, sem falar nos alemão (inimigo, pertencente à outra

facção, alguém de fora da favela), que estão sempre ameaçando o poder tão

transitório do dono do morro que é também ameaçado pelos verme (policial).

Ainda segundo palavras de Burke (1995), o uso do jargão por um

grupo social é um dos meios mais potentes de inclusão/exclusão. Ele incentiva

uma forma de vínculo. Em algumas circunstâncias, é até compulsório, podendo

ser um meio e um sinal de iniciação em uma nova comunidade. Isso seria

totalmente coerente com o universo do narcotráfico nas comunidades menos

favorecidas da cidade do Rio de Janeiro. Seria também compatível com o

movimento funk, já que este nasce no seio dessas comunidades. No entanto,

que sentido o uso desse jargão teria para um jovem que não pertence a esse

universo?

Burke (1995) afirma ainda que, enquanto muitos grupos de pessoas

definem sua identidade por meio do uso de jargões, um grupo, o dos críticos,
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define a sua por meio da rejeição do jargão dos outros. Se efetivamente esses

jovens, ao contrário de rejeitar o jargão do funk, adotam-no, estariam eles

buscando uma identificação com esse universo de crime e de violência?

Uma última afirmação tomada de Burke (1995) abre novas

possibilidades para o estudo dos dados de que dispomos: “O conteúdo dos

jargões e sua própria existência traz consigo significados simbólicos. Os

jargões são ricos em figuras de linguagem, especialmente metáforas e

eufemismos.” De fato, essas figuras estão fartamente disseminadas nas letras

das canções, o que sugeriu a análise que pretendemos desenvolver a seguir.

Não há como negar a presença desse movimento cultural que

transborda das fronteiras que tentam isolar os antagonismos do Rio de Janeiro.

O Batidão transformou-se em música de fundo da cidade. Assim como muito

freqüentemente os moradores do asfalto vêem-se atingidos pelas balas que

não respeitam fronteiras, somos envolvidos, constantemente, pela sonoridade

do funk, que esteve presente, como trilha sonora, inclusive enquanto se

escrevia este trabalho.
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1. PERGUNTAS FUNDADORAS E HIPÓTESES

Partindo-se do pressuposto fundador da sociolingüística: “a língua é

uma instituição social, portanto não pode ser estudada como uma estrutura

autônoma, independentemente do contexto situacional, da cultura e da história

das pessoas que a utilizam como meio de comunicação” (Cezario & Votre –

2008), foram observadas as letras das canções do funk carioca Proibidão,

como ponto de partida da nossa análise. Nelas, inicialmente, observamos uma

grande ocorrência de palavras formadas a partir do acréscimo do morfema –ão.

Em função dessa observação, procuramos determinar a efetiva produtividade

do morfema neste corpus, oriundo de uma situação tão peculiar de uso da

língua e tão determinada por razões culturais. No entanto, parece-nos que a

produtividade do morfema –ão, no universo analisado, não representa

mudança lingüística, uma vez que se trata de um morfema produtivo não só

nos funks, mas na Língua Portuguesa em geral.

Uma segunda questão emergiu da percepção de que havia grande

presença de palavras formadas pelo acréscimo do morfema –ão: seria este o

único morfema formador de palavras no universo das letras analisadas? Se há

outros, são tão produtivos quanto este?

Ainda segundo Cezario & Votre (2008), quando se estudam os

diversos domínios da variação, deve-se demonstrar como ela se configura na

comunidade de fala e quais são os conceitos lingüísticos e extralingüísticos que

a favorecem ou que a inibem. A observação de que na fala distensa de jovens

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


17

cariocas que não estão diretamente ligados ao universo funk, por não morarem

nas comunidades em que estes são produzidos, há elementos lingüísticos

característicos dessa manifestação cultural, fez-nos buscar, através do

presente trabalho, a elucidação da seguinte questão: a presença de palavras

ou expressões oriundas do funk configurar-se-á em efetiva mudança

lingüística, já que o grupo de jovens não pertence à comunidade de fala dos

compositores dos funks e, portanto, não partilha com os membros dessa

comunidade experiências e atividades?

Sabe-se que falantes em contato podem promover entre si um

intercâmbio de palavras e expressões e que isso acontece quando se deseja

ganhar a aprovação do interlocutor como comprovou Labov (in Lyons, 1981).

No entanto, no caso que se coloca, curiosamente, ao contrário do que se

costuma observar, o grupo que exerce a influência não é o que detém a

variante de prestígio social. Se a linguagem é marca de identidade social como

diz Le Page (Bortoni-Ricardo, 2004), o que estariam esses jovens buscando

com essa apropriação lingüística?

Tudo isso traz à tona algumas questões a que se deseja responder a

partir desta pesquisa: que fatores fazem com que uma variedade de menor

prestígio interfira em grupos sociais que têm acesso à de maior prestígio? em

que medida essa interferência se dá? por que, em detrimento de todo o

conservadorismo lingüístico observado no grupo que será estudado, é

percebida tal interferência?
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2. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS

Em um artigo para a revista Lingüística de 1999, traçando um histórico

da Morfologia no Brasil, Basilio afirma:

“O Estruturalismo fundamentou as pesquisas sobre a
Morfologia Flexional durante os anos 60, constatando-se
nas décadas seguintes a hegemonia da Gramática
Gerativa e sua ênfase na Morfologia derivacional e nas
relações entre a Morfologia e a Sintaxe. Em meados da
década de 70, a Morfologia voltava a ser legitimada
como objeto de estudo na teoria gerativa, em especial
os estudos lexicais, com a hipótese lexicalista (Chomsky
1970) e sua repercussão imediata no estabelecimento
de modelos de descrição lexical (Halle 1973; Jakendoff
1975; Aronoff 1976).”

Nesta análise de palavras e expressões oriundas das letras do funk

Proibidão, partimos de modelos de descrição lexical, mas, em função de o

estruturalismo e de o gerativismo não incluírem em suas análises a variação, e

de tais modelos afastarem o objeto da lingüística da realização da língua

(Cezario & Votre, 2008), valemo-nos também da abordagem sociolingüística.

Parece-nos bastante relevante considerar a afirmação de Bright (1966)

de que o escopo da sociolingüística está na demonstração de que existe uma

sistemática covariação entre a estrutura lingüística e a estrutura social e a de

Labov:

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


19

“[...] a lingüística é uma ciência do social; dessa forma, a
sociolingüística equivale à lingüística com ênfase na
atenção às variáveis de natureza extralingüística e suas
demonstrações de que a mudança lingüística é
impossível de ser compreendida fora da vida social da
comunidade em que ela se produz, pois pressões
sociais são exercidas constantemente sobre a língua.”
(Cezario & Votre, 2008).

Como a sociolingüística considera a língua em uso, no seio das

comunidades de fala, e, para tanto, correlaciona aspectos lingüísticos e sociais

(Mollica, 2003), para a análise a que nos propomos proceder, não se poderia

abrir mão de seu instrumental teórico.

Em função de os dados apresentarem palavras e expressões

cunhadas metaforicamente, valemo-nos, também, de um estudo de Basílio

(2006), em que são consideradas as metáforas e as metonímias na formação

de palavras e utilizamos algumas contribuições da Lingüística Cognitiva,

presentes na obra Metafors we live by, de Lakoff & Jonhson (1980).

2.1. A NOÇÃO DE PRODUTIVIDADE: O CASO DO MORFEMA -ÃO

Desde as primeiras observações feitas, nas letras dos funks, pôde-se

perceber a presença de muitas palavras formadas por derivação sufixal, com

grande utilização do sufixo –ão. O uso desse sufixo não está diretamente

relacionado à indicação de grande dimensão, mas se percebe, nesse emprego,

a intensificação de alguma qualidade, indicação de excelência. Observa-se,

portanto, o processo morfológico a serviço da função expressiva da linguagem

(Basilio, 1999). Palavras como: chapadão, boladão, Comando Vermelhão,

morrão, latão, pesadão são freqüentemente usadas.

Esperava-se, ao contrário do que se apresentou nos dados, encontrar

itens lexicais formados a partir da utilização do sufixo –udo, que Margarida
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Basilio inclui, em sua Teoria Lexical (1999), naquilo que denomina de sufixos

pejorativizadores. Usado geralmente para formar adjetivos a partir de

substantivos referentes a partes do corpo, o morfema traz uma noção

semelhante à do sufixo aumentativo. No entanto, não observamos sua

ocorrência no léxico das canções, devido talvez ao recorte que fizemos, letras

do Proibidão.

Aronoff & Anshen (1998) definiram a produtividade morfológica como a

extensão a partir da qual um afixo particular é passível de ser usado na

produção de novas palavras na língua. Nessa visão, produtividade é um

continuum probabilístico que prevê o uso de potenciais palavras. De um lado

do continuum, há os afixos completamente improdutivos - não são passíveis de

serem usados para cunhar novas palavras; do outro lado do continuum, estão

os altamente produtivos e, intermediariamente, acham-se os menos produtivos.

Portanto, afixos podem diferir continuamente em produtividade: não há

somente as categorias polares de completamente produtivo ou completamente

improdutivo.

Nessa perspectiva, o sufixo português –ão parece inserir-se, em

relação ao continuum acima descrito, no pólo de mais alta produtividade, pelo

menos é o que se observa em relação aos dados coletados. Não se pode, no

entanto, deixar de considerar a distinção que Basilio (1999) faz entre produção

e produtividade. Para isso, postula Corbin (1984) que a produtividade define

formas disponíveis – passíveis de utilização pelo falante-ouvinte no exercício

normal de sua criatividade lexical - e não necessariamente formas atestadas.

Em função disso, poder-se-ia afirmar que o acréscimo do sufixo –ão

representa, de fato, uma Regra de Formação de Palavras bastante produtiva.

Referindo-se também à produtividade, Aronoff (1976) compreende que uma

regra é tão mais produtiva quanto mais semanticamente coerente: o falante

tem de poder prever qual será o significado da nova formação, o que,

efetivamente, acontece em relação ao fenômeno estudado.

Outra questão que confirma a produtividade do sufixo –ão foi

abordada por Gonçalves (2005), que declara que os sufixos de grau

apresentam aplicabilidade plena e, por isso, praticamente não existem lacunas

para a expressão da dimensão ou da intensidade. O autor diz que, por serem
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avaliativos, esses afixos são gerais o suficiente para se anexar a uma grande

variedade de bases. Tais afirmações são confirmadas quando, ao contrário,

observa-se que uma regra improdutiva tem sua distribuição limitada a uma lista

de bases com que ocorre (Bauer,1983).

Basilio (1999), da mesma forma, relaciona a produtividade às

especificações e às restrições que as Regras de Formação de Palavras

estabelecem sobre as bases com que podem operar: uma R.F.P. especifica os

tipos de base com que pode operar. Exemplifica tal afirmação com o sufixo

substantivador deverbal –agem que apresenta forte restrição semântica. Esse

sufixo só pode operar com bases verbais correspondentes a verbos de ação

concreta. Dessa forma, o grau de produtividade é determinado pela própria

descrição estrutural da regra.

Confirma-se, portanto, assim, o alto grau de produtividade do sufixo

português –ão em função da ausência de restrições em relação às bases com

que pode operar, fenômeno já estudado com propriedade por Rosa (1982).

Observe-se o uso desse sufixo em palavras das letras dos funks.

‘Proibidão’

‘caveirão’

‘valentão’

‘vacilão’

‘gordão’

‘Comando Vermelhão’

‘boladão’

‘pesadão’

‘morrão’

‘cajadão’

‘chapadão’

‘pistolão’

‘batidão’

‘tamborzão’

‘tirão’

‘três-oitão”

Basilio (1999) refere-se à competência lexical, que seria o

conhecimento internalizado pelo falante que o faz capaz de produzir, analisar

estruturalmente, interpretar, aceitar ou rejeitar construções morfológicas.

Relaciona essa competência com a noção de produtividade lexical, já que a

competência lexical determina que processos podem ser utilizados na

formação de novas palavras na língua.
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Muitas palavras formadas por derivação sufixal, a partir do acréscimo

do morfema –ão, são recorrentes nas letras estudadas. A grande utilização

dessa Regra de Formação de Palavras pode estar relacionada ao tipo de

discurso utilizado e às condições culturais que criam referentes a serem

rotulados, assim como as condições de enunciação (Basílio, 1999). Já que os

funks, que são objeto do presente estudo, relacionam-se à criminalidade e à

violência, a utilização de um morfema que expressa excelência é plenamente

coerente com o desejo de se proclamar o poderio bélico de um grupo de

criminosos ou a supremacia de uma facção. Em relações às condições de

enunciação, o enaltecimento a partir de palavras formadas pelo morfema –ão

têm também total pertinência, já que os rappers declaram freqüentemente que

cantam para contar as façanhas dos chefes, dos donos do morro ou para

valorizar as comunidades a que pertencem.

Ainda segundo Basílio (1999), as condições culturais interferem nas

operações morfológicas. Os processos mais produtivos são os mais acessíveis.

A afirmação também está presente em Aronoff (1982) que, ao se reportar à

improdutividade morfológica, declara que os processos completamente

produtivos correspondem a padrões morfológicos universais em língua, mas

que os improdutivos cumprem uma função que nasce da sua própria

improdutividade: o sentido dos afixos menos produtivos é menos previsível

semanticamente, sendo assim, os morfemas afixais podem facilmente ser

usados para cunhar termos técnicos de sentido estrito.

O grande número de ocorrências do fenômeno estudado pode dar-se

em função de não serem essas letras produto de uma elaboração cuidadosa e

sofisticada, condição propícia para o uso de estruturas mais facilmente

acessadas. Tampouco, deseja-se a partir dessas construções um sentido

estrito.
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2.2. LEXICALIZAÇÃO E VALORAÇÃO DO MORFEMA –ÃO

Rosa (1982) afirma que o grau manifesto por um processo morfológico

revela necessariamente emotividade. Rocha (1995) reforça essa afirmação

dizendo que a afetividade está sempre presente na sufixação gradual, ao

passo que a noção de aumento ou diminuição de tamanho pode estar presente

ou não. Esse autor passa a denominar os sufixos graduais, por esse motivo, de

sufixos afetivos.

Passando-se à análise da amostra, percebe-se que, dos dados,

apenas podem apresentar alguma relação com a dimensão do referente as

palavras gordão, morrão, cajadão, pistolão, batidão, tamborzão. Ainda assim,

vale fazer algumas observações: pistolão é usada como aumentativo de

pistola, ainda que não corresponda a uma pistola grande ; morrão é usada para

referir-se à favela de forma genérica e não para mencionar um morro

específico, muito alto ou muito grande; batidão e tamborzão dizem respeito ao

ritmo do funk, portanto não se relacionam também ao aumento de dimensões,

mas a um ritmo que apresenta batidas graves acentuadas.

Nas referidas ocorrências, o uso do sufixo -ão aponta, de fato, para a

intensidade que se deseja imprimir às palavras. O mesmo ocorre quando, ao

se referirem aos funks que tratam a violência com crueza única, usam o

vocábulo Proibidão, que enfatiza o quão proibidas essas canções são.

Caracterizar alguém como valentão, nesse contexto, tem realmente um valor

de excelência. Afinal, as letras, com bastante freqüência, usam a palavra

humildade: o cantor-compositor faz questão de declarar, a todo instante, essa

humildade, que parece significar, no entanto, subserviência, subordinação

absoluta à facção dominante. Percebe-se, também uma necessidade de

mostrar que tudo que se relaciona ao universo do funk é forte, violento, pesado,

opressor.

Os sufixos em questão ajudam a explicitar a violência e a crueldade

presentes nas comunidades das quais as canções se originam e nas quais

essa violência confere poder e prestígio. A partir dessa perspectiva, podemos
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observar as palavras pesadão, boladão (nervoso, tenso, irritado), chapadão

(sob efeito de drogas), pistolão e Comando Vermelhão.

Por fim, caveirão e vacilão parecem já ter sido lexicalizadas. Caveirão

designa o carro blindado da Polícia Militar, usado em investidas muito violentas

contra os traficantes e vacilão tem uma formação diferenciada em relação às

demais palavras observadas. Origina-se do verbo vacilar, mas não há, no

dicionário, palavra que sirva para designar o agente desse verbo: o –ão nela

presente não parece ser um sufixo de grau; no entanto, o sentido da palavra

traz uma nuance de aumentativo e denomina, efetivamente, o autor da ação a

que o verbo se refere. Poder-se-ia, então, afirmar que, nessa palavra, o

morfema em questão seria, concomitantemente, um formador de substantivo e

um sufixo de grau.

2.3. METÁFORAS: O FUNK CARIOCA VIVE POR MEIO DELAS

Lakoff & Johnson (1980) afirmam que, para muitas pessoas, as

metáforas são do âmbito da linguagem poética ou correspondem a um floreio

retórico: muito mais uma questão da linguagem extraordinária do que da

linguagem ordinária. Outra questão salientada por esses autores é que as

metáforas seriam muito mais vistas como característica da linguagem por si só,

uma questão envolvendo palavras e não pensamento e ação. No entanto, o

que se percebe é que as metáforas estão difundidas na vida do dia-a-dia, não

apenas na linguagem, mas no pensamento e na ação. Segundo Lakoff &

Jonhson (1980), nosso sistema conceitual é de natureza fundamentalmente

metafórica.

Uma vez que a comunicação é baseada no mesmo sistema conceitual

que usamos para pensar e agir, a língua é uma importante fonte para que se

possa determinar como esse sistema constitui-se. Evidências lingüísticas

atestam que a maior parte do nosso sistema conceitual é de natureza
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metafórica. Desse modo, a partir das metáforas usadas, pode-se identificar em

detalhes justamente o que somos e como pensamos.

Em Lakoff & Jonhson (1980), há um exemplo mostrando como, em

relação à argumentação, são usadas metáforas de guerra: indefensável, atacar

sua posição, defender sua própria posição, planejar estratégias. Estão aí os

conceitos de guerra, mas não há uma batalha física, há uma batalha verbal.

Ainda segundo esses autores:

“[...] a essência da metáfora é entender e experimentar
um tipo de coisa em termos de outra. Argumentos não
são uma subespécie de guerra. Argumentos e guerras
são tipos diferentes de coisas. Discurso verbal e conflito
armado são diferentes tipos de ações, mas a
argumentação é parcialmente estruturada, entendida,
praticada e sobre ela se fala em termos de guerra. O
conceito é metaforicamente estruturado, a atividade é
metaforicamente estruturada e, conseqüentemente, a
língua é metaforicamente estruturada. A metáfora não
está apenas nas palavras que se usam: ela está no
conceito. A linguagem da argumentação não é poética,
fantasiosa ou retórica: ela é literal. Nós argumentamos
assim porque nós nos concebemos dessa maneira e nós
agimos de acordo com a nossa concepção das coisas.”

No universo do funk carioca, pelo menos no subgênero focado por

nós, não faltam exemplos de metáforas que traduzem a assustadora violência

que as comunidades que os produzem vivenciam. Se as metáforas não

representam apenas questões de linguagem, mas envolvem pensamento e

ação, através do estudo da linguagem dos funks, dimensionamos o quão

truculento é o dia-a-dia desses grupos sociais. A partir das letras, pode-se ter

uma idéia de como os grupos envolvidos na criação dessas canções concebem

a realidade.

São mencionados espaços geográficos de conflitos bélicos recentes

ou atuais, relacionando-os às questões das favelas cariocas: Afeganistão,

Bagdá, Colômbia:

“É o Comando Vermelho, é o Afeganistão”
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“ Menor do Chapa do Turano tipo Afeganistão”

“Nós que tá, nós que tá, no estilo Bagdá”

“Os menor tão boladão no estilo colombiano”

Osama, suspeito de orquestrar o maior atentado terrorista

contemporâneo é associado a Fernandinho Beira-Mar, um dos mais poderosos

chefes, da facção criminosa Comando Vermelho:

“Beira-Mar falou: “Osama sou eu”

Outras palavras e expressões de natureza metafórica que também

traduzem a violência foram observadas: quebrar cujo significado é matar;

pipocar que significa atingir com projéteis; virar raiz ou ficar no chão, morrer; a

chapa é quente refere-se a alguma situação de conflito ou à pessoa que deve

ser temida por seu poder armado ou por seu status na hierarquia das facções;

bater de frente, deflagrar o conflito; brotar na curva, aparecer num dos becos,

durante um confronto armado; a bala vai comer, muitos tiros de arma de fogo

ocorrerão.

Abaixo destacamos as palavras e expressões nos contextos em que

foram observadas:

“O Branco é sangue bom, mas se amarra em quebrar”

“E todo X9 que a gente pipocamo”

“Se tu fica de mancada, você vai virar raiz”

“É o bonde só de cria

Que só tem destruidor

Mas pra você formar no bonde tem que ter disposição

Porque de dia e de noite pode crer a chapa é quente”
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“Se a chapa esquentar, é cobrança, meu irmão”

“Se bater de frente, amigo, vai ficar tudo no chão”

“E, se brotar na curva, a bala vai comer, tá ligado?”

Lakoff & Jonhson (1980), postulam que as expressões metafóricas da

linguagem do dia-a-dia podem nos colocar dentro da natureza metafórica dos

conceitos que estruturam nossas atividades de todo dia. Apresenta a

expressão americana “time is money” enumerando fatos que comprovam o

quanto a sociedade de seu país relaciona o transcorrer do tempo com o

dinheiro: sua conta de telefone é cobrada em relação ao tempo de uso; as

pessoas são pagas por suas horas trabalhadas; o pagamento de uma

hospedagem é medida através de seu tempo de permanência etc.

Não são todas as culturas que percebem o tempo dessa forma. Existe

a metáfora desde que as experiências com dinheiro sejam usadas para

conceituar o tempo. Esse não é um caminho necessário para o ser humano

conceituar tempo, isso é restrito à cultura de países cuja relação com o dinheiro

se dê da mesma forma que acontece nos Estados Unidos. Existem culturas em

que o tempo nada tem a ver com essa idéia.

Um outro conjunto de metáforas que pode nos auxiliar no

entendimento desse universo que nos propusemos a estudar é o que nomeia

os personagens presentes nas letras das canções: comédia, X9, verme,

alemão, mano, irmão, família, compadre, sangue bom, sangue ruim, cria. Se os

autores, partindo da expressão time is money mostram como a sociedade

americana usa o dinheiro para mensurar o tempo, através das metáforas

usadas para apresentar os personagens do Proibidão, pode-se vislumbrar

como os envolvidos com o crime nas favelas cariocas estruturam-se em grupos

muito fechados e coesos tanto que as metáforas que encontramos relacionam-

se a laços de sangue: família, irmão, mano ou a ligações tão fortes e

permanentes quanto às consangüíneas: compadre, cria (indivíduo nascido e

criado naquela comunidade). Em contrapartida, o inimigo, integrante de uma

facção rival, é o alemão. Comédia é aquele que, por traição, por covardia ou

simplesmente porque demonstrou medo diante da truculência do inimigo, torna-

se ridículo, não é digno de ser levado a sério. X9 é o delator, associação a um
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agente secreto, personagem de histórias em quadrinho dos anos 50. Os

vermes são os policiais e sangue bom/sangue ruim relacionam-se

respectivamente às avaliações positiva ou negativa a que um determinado

indivíduo faz jus dentro da comunidade, em consonância com os valores

estabelecidos pelo grupo a que pertence.

Lakoff & Jonhson (1980) mencionam, ainda, a metáfora do conduto de

Michael Reddy (1969), que observa que nossa linguagem sobre a linguagem é

estruturada por uma metáfora complexa: idéias ou significados são objetos, as

expressões lingüísticas são os recipientes, a comunicação é a remessa. O

falante põe idéias (objetos) dentro de palavras (recipientes) e manda-as (por

um conduto) a um ouvinte que tira a idéia/objetos da palavra/recipiente. Reddy

documentou isso com uns cem tipos de expressões em Inglês, as quais

estimou em cerca de 70% das expressões que usamos para falar sobre

linguagem. São exemplos disso as seguintes expressões:

É difícil pôr minhas idéias em palavras.

Suas palavras parecem vazias.

Eu dei a você essa idéia.

Suas palavras carregam pouco significado.

Observam-se também, nas letras das canções analisadas, várias

expressões que nos remetem à metáfora do conduto:

‘Vou te dar uma idéia’

‘Tá ligado?’

‘Então se liga em mim’

‘Vou mandar um papo reto’

‘Se liga na minha letra’

‘Vou mandar a letra’

‘O Pato já tá ligado, leva um toque do Fofão’

‘Diretamente do Chapa, só pro CD’
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A expressão ‘tá ligado’, repetida à exaustão nos funks, remete-nos

imediatamente ao conduto postulado por Reddy. O rapper parece ter, a todo

instante, a necessidade de verificar se há o conduto por onde sua comunicação

será enviada. A estrutura ‘Vou te dar uma idéia’, já havia sido analisada por

Reddy (1969):

“Nem é o caso que alguém possa literalmente ‘dar a você uma
idéia’, uma vez que as idéias estão presas dentro do crânio e do
processo de vida de cada um de nós(...) não deve ser tomada
completamente ao pé da letra. A linguagem parece mais ajudar a
pessoa a construir a partir de seu próprio estoque de matéria
mental algo como uma réplica, ou cópia, dos pensamentos de
alguém. Se pudéssemos realmente enviar pensamentos uns aos
outros teríamos pouca necessidade de um sistema de
comunicação.”

2.4. METÁFORAS E METONÍMIAS NA FORMAÇÃO DE PALAVRAS

Em função também do que afirma Basilio em seu artigo Metaphor and

Metonymy in Word Formation, de 2006, podem-se observar outras tantas

ocorrências em que se percebem mudanças a partir de analogias. Alguns

adjetivos passam a funcionar como substantivos. São exemplos mais comuns

fiel e geral.

Geral é usado para referir-se à totalidade dos indivíduos mencionados

em uma dada situação: O que digo agora é pra geral. Fiel, do mesmo modo, é

usado para referir-se ao companheiro que apresenta essa característica, mas

que passa a ser nomeado através dela: Esse é o meu fiel.

Os eventos mencionados apresentam uma natureza metonímica, uma

vez que nomeiam através de características que deveriam ser atribuídas a

quem é nomeado. No artigo, Basilio apresenta um exemplo em que, na

verdade, ocorre o processo inverso ao que acaba de ser apresentado, mas que

mantém relação com as ocorrências observadas. São apresentados exemplos
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em que pessoas são nomeadas a partir de suas convicções e as convicções

são nomeadas por nomes próprios, como em marxista ou em budista.

Nesse mesmo artigo, discute-se a importância da metáfora para a

construção do léxico. Do ponto de vista cognitivo, o léxico pode inicialmente ser

definido como um grande quadro de formas simbólicas, isto é, formas

associadas a significados ou formas que evocam significados.

Assim, as palavras alemão, bonde, microondas significando

respectivamente inimigo (do grupo rival), grupo de pessoas reunidas para a

prática de roubo e local onde se torturam os delatores, queimando-os, têm o

que Basilio chama de similaridade conceitual, aproximando o léxico de um

ponto de vista cognitivo. Esse seria, portanto, um mecanismo de nomear por

similaridade e associações. O uso da metáfora chama a atenção em função do

necessário “rodeio” para a apreensão do sentido, tornando o enunciado mais

atraente para o interlocutor.

Basílio observa ainda que, não por coincidência, existe uma grande

distância entre o sentido dos compostos e o sentido de suas partes

constituintes. Segundo ela, isso se dá em função de serem as palavras, a partir

das quais o nome composto se forma, usadas de modo polissêmico, por

metáfora. A expressão chapa quente, que aparece reiteradamente nas letras

das canções ilustra o processo. Em uma de suas acepções, não guarda

nenhuma semelhança com o sentido das palavras que a constituem: é usada

para uma apreciação positiva: moleque chapa quente.

A partir da leitura do artigo de Gonçalves (2004), intitulado Processos

morfológicos não-concatenativos do Português brasileiro: formato

morfoprosódico e latitude funcional, puderam-se analisar outros dados bastante

freqüentes nas letras das canções. É o que o autor denomina de truncamento.

Observou-se o uso de metralha por metralhadora, comuna por comunidade,

Vidiga por Vidigal, madruga por madrugada, pistô por pistola, Provi por

Providência.

Segundo Gonçalves, trata-se de formações truncadas que sinalizam o

impacto pragmático do falante em relação ao enunciado, ao referente ou ao

interlocutor. Há a diminuição do corpo fônico da palavra derivante, sendo,
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portanto, um recurso morfológico de natureza expressiva que imprime

modalização apreciativa: o locutor deixa sua marca ao enunciado, inscrevendo-

se implícita ou explicitamente na mensagem.

Não há, no entanto, distanciamento de significado entre a parte (a

forma reduzida) e o todo (palavra-matriz), portanto o processo não apresenta

função lexical. A supressão encontrada nos casos de truncamento é sempre

uma seqüência fônica tomada como afixo, fenômeno realmente comprovado

nos exemplos encontrados nas canções. Segundo Basílio (1987), considera-se

esse processo “quando uma palavra é interpretada como sendo uma

construção base+afixo: nesse caso, o afixo é retirado para se formar uma outra

palavra, constituída apenas da suposta base”. No entanto, há também casos

de truncamento em que a porção suprimida pode não apresentar qualquer

status morfológico, não sendo necessariamente um sufixo.
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3. UM BREVE HISTÓRICO DO FUNK NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Em 1994, Zuenir Ventura publicava o livro Cidade Partida. O título

escolhido não poderia ter traduzido melhor o crescente apartheid que vivemos

na cidade do Rio de Janeiro. Desde essa publicação, muitos anos se

passaram, mas a expressão-título parece ter se tornado autônoma, sendo

usada com freqüência para exprimir as contradições sociais desta cidade, cujo

epíteto tradicional, “cidade maravilhosa”, torna-se cada vez mais desconectado

da realidade.

No entanto, afirma Hermano Vianna (1987): “nas metrópoles, as

fronteiras culturais estão sempre sendo renegociadas.” Afinal a cidade dispõe

de espaços democráticos que favorecem renegociações: suas praias, seus

estádios de futebol, além de vias expressas que promovem a fácil ligação entre

os bairros das diferentes zonas do Rio e municípios do Grande Rio. Talvez, por

esse motivo, apesar da explícita injustiça social, que se traduz em absurdos

contrastes de toda ordem, há movimentos culturais que desafiam os limites

impostos a essa Cidade Partida: nascem nas comunidades excluídas e, de

maneira improvável, conquistam espaços que os próprios indivíduos que os

engendram, muitas vezes, não conseguem ocupar.

Heloísa Buarque de Holanda (2004), em um artigo intitulado O declínio

do efeito cidade partida, afirma que o funk é mais do que um estilo de música e

que deixou de ser típico da periferia carioca: está se espalhando rapidamente
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pelo país. O Rio de Janeiro, nesses últimos anos, tornou-se o segundo

produtor de funk do mundo.

Entretanto não é esta a primeira vez que a cidade assiste a um

fenômeno dessa natureza. No passado, segundo Herschmann (2005),

aconteceu o mesmo com o samba: inicialmente, alvo de grande

estigmatização, hoje pertencente a todas as camadas sociais.

Contemporaneamente, o mesmo vem ocorrendo com o funk. Embora este seja

ainda muito rejeitado por vários segmentos, já apresenta inúmeros sinais de

que poderá fazer percurso semelhante ao do samba.

O termo funk surge, em meados da década de 60, nos Estados Unidos,

e denomina um tipo muito específico de música, que descende dos lamentos

negros e rurais do blues (Essinger – 2005). Antes disso, porém, o Webster

Dictionary apresentava o seguinte para o verbete funky: foul- smelling;

offensive. Entretanto, em função do emergente movimento cultural, a gíria

deixou de ter um significado pejorativo, quase um palavrão, e começou a ser

um símbolo do orgulho negro (Vianna, 1988) .

Nessa época, a Zona Sul o Rio de Janeiro vivia de Bossa Nova e de

Samba-Jazz. Da Tijuca em direção aos subúrbios, era o rock que dominava,

mas já se percebia um movimento de bailes, espaço que nos anos 70 vai ser

ocupado pelos blacks e, nos 80 em diante, pelo movimento funk. “ Nas

noitadas dos salões da periferia, o que movia os casais – em sua maioria

negros, com renda um pouco além do necessário para a sobrevivência digna -

era um híbrido de samba e rock.” ( Essinger , 2005).

Silvio Essinger, em seu livro Batidão - uma história do funk - apresenta-

nos a Dom Filó, Asfilófio de Oliveira filho, figura fundamental do movimento

black carioca, que passou a adolescência no bairro do Jacaré e viu de perto o

começo da mobilização da juventude negra por uma opção de divertimento

com a qual se identificasse. Dom Filó dá o seguinte depoimento: “O

Renascença (clube que foi criado no Méier e logo depois se mudou para o

Andaraí) surgiu, no fim dos anos 50, com o objetivo de reunir a comunidade

negra para que ela tivesse a sua auto-estima elevada, para que ela trocasse o

máximo de informações e buscasse no coletivo a ascensão.” As reuniões no

Renascença começaram com uma festa de samba, por volta de 1968.
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No começo dos anos 70, Filó recebeu a incumbência de pensar numa

festa para a garotada aos domingos. Nessa época, ele vinha realizando no

Morro dos Macacos, em Vila Isabel, um trabalho de conscientização para o

combate da doença de Chagas. Junto com as palestras, aproveitava para exibir

filmes sobre jazz e percebeu o quanto esse tipo de música mobilizava aquela

platéia. Concluiu, então, que era com a música negra americana que iria atingir

a juventude na atividade domingueira que estava encarregado de desenvolver

no Clube Renascença (Essinger , 2005).

Movimento parecido acontecia do outro lado da cidade. No bairro do

Flamengo, Newton Duarte, garoto branco, estudante de Geografia, que gastava

toda a mesada com discos e mentia para o pai para poder ir a São Paulo

comprar os LPs, começou em 1964 a programar as seqüências musicais na

Rádio Tamoio. Nascia, nesse momento, o Big Boy, que Newton assumiu como

personagem. Muito do que ficou conhecido como funk carioca começa aí, pois

Big Boy cria “um estilo ruidoso, anárquico, com frases que se atropelavam de

tão rápido que eram ditas e com bordões impagáveis, como o clássico ‘Hello,

crazy people!’” ( Essinger , 2005).

Assim o som black era divulgado pelo rádio, até que o mesmo Big Boy

passasse a organizar bailes: Os Bailes da Pesada, no Canecão, então uma

cervejaria na Zona Sul da cidade. Uma mistura de rock com soul music, as

músicas que animavam essas festas eram organizadas em blocos

entremeados pelas intervenções do DJ Big Boy ao microfone. Mais tarde,

esses bailes, não mais podendo ser realizados no Canecão, deslocaram-se

para o subúrbio.

Hermano Vianna (1987), em O Baile Funk Carioca, afirma que o mundo

funk do Rio de Janeiro não existiria se não houvesse os jatos que fazem ponte

aérea entre Rio e Nova Iorque diariamente, pois vários artistas brasileiros

foram direta e fortemente influenciados em suas composições pela soul music

americana.

Em 1972, Filó, comprovando essa forte influência, organizou , no

Renascença, uma festa que ficou conhecida como a noite do Shaft, em

referência a um filme de ficção bastante popular, no início da década de 70, um

símbolo do cinema negro que surgia naquela época nos Estados Unidos.
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Assim, nesse baile, além da discotecagem, havia a projeção, num paredão

branco, de slides com cenas do filme e fotos dos freqüentadores tiradas no

próprio baile. A estratégia tinha efeito imediato: “Você se via na tela, a auto-

estima aumentava e aquilo trazia mais gente”, conta Filó que, de vez em

quando, interrompia a discotecagem para passar algumas mensagens, tal

como fazem os MCs. Abordava brevemente temas como estudo, família,

drogas e violência e pregava: “Nós temos que nos organizar como negros,

senão nós não vamos chegar lá.

Numa dessas festas, já no Clube Maxwell (o Renascença havia ficado

pequeno para o número de freqüentadores) nasceu a equipe de som que faria

história no funk carioca, Soul Gran Prix, assim denominada, pois entremeava

os slides blacks com cenas dos pilotos de fórmula 1: a força política dos slides

chocou a platéia e essa foi a forma encontrada para continuar projetando-os de

maneira menos impactante. (Essinger , 2005).

“Os bailes da Soul Gran Prix passaram a ter uma
pretensão didática, fazendo uma espécie de introdução
à cultura negra. Enquanto o público estava dançando,
eram projetados slides com cenas de filmes como
Wattstax – documentário de um festival americano de
música negra - o já mencionado Shaft – além de retratos
de músicos e esportistas negros nacionais ou
internacionais” (Vianna, 1987).

As equipes de som se multiplicavam e foi apenas uma questão de

tempo para que o movimento chegasse ao conhecimento da mídia. Em

reportagem de 4 páginas, intitulada “O orgulho (importado) de ser negro no

Brasil Black Rio”, publicada no Jornal do Brasil , em 17 de julho de 1976, a

jornalista Lena Frias afirmou:

“Uma cidade de cultura própria desenvolve-se dentro do
Rio. Uma cidade que cresce e assume características
muito específicas. Cidade que o Rio, de modo geral,
desconhece ou ignora. Ou porque o Rio só sabe
reconhecer os uniformes e os clichês, as gírias e os
modismos da Zona Sul, ou porque considera mais
prudente ignorá-la na sua inquietante realidade.”
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Hermano Vianna (1987), ao discutir a importação do modelo cultural

norte-americano, afirma:

“Não existe um complô da indústria fonográfica
multinacional, tentando impor o consumo de música
negra norte-americana nos subúrbios do Rio. A maioria
dos discos que faz sucesso nos bailes não é lançada no
Brasil. As rádios, a não ser algumas raras exceções, em
horários determinados, não tocam hip hop. O mundo
funk carioca, principalmente os dançarinos, não pode
ser considerado um mercado lucrativo de discos. Mesmo
as gravadores independentes norte-americanas que
lançam hip hop não têm nenhum esquema de
divulgação de seus discos para o Brasil. Elas nem
sabem que os bailes existem. Um canal alternativo e
quase clandestino de comunicação é estabelecido entre
o Rio e Nova Iorque com a única finalidade de trazer
novidades do funk. Uma comunicação precária: não
existe nenhum grupo de pessoas explorando com uma
certa regularidade esse comércio internacional.”

O antropólogo tenta explicar esse fenômeno, citando Oswald de

Andrade :“ Só me interessa o que não é meu” ( Andrade, 1978:13), para

argumentar que seria antropofágica a apropriação que o movimento funk

carioca faz de seu correspondente nova-iorquino: “O funk chega ao Rio e é

deglutido de uma maneira inédita. Não existem bailes como esses em nenhum

lugar do mundo” (Vianna-1987).

Vianna (1987) afirma ainda que os dançarinos e discotecários

cariocas descobriram o hip hop por eles mesmos, sem nenhuma influência

externa: “eles foram buscar o funk eletrônico nova-iorquino por conta própria”.

No entanto, ressalta que seria ingênuo pensar numa escolha inteiramente livre:

“Os Estados Unidos são o modelo e o divulgador de
novos comportamentos para o mundo. Essa situação é o
reflexo da orientação econômica internacional. Mas, se
existe o tão denunciado imperialismo cultural norte-
americano, esse é um fenômeno bem mais complexo. O
modelo de comportamento do mundo funk carioca é o
de uma minoria marginalizada dentro das metrópoles
dos Estados Unidos. Seria também uma ingenuidade
pensar que ao Estado norte-americano interessaria
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impor a outros países o estilo de vida de seus ‘inimigos
internos’.”

No início da década de 80, ainda mantendo-se fiel à influência norte-

americana, sofre uma significativa alteração na sonoridade: o soul music é

substituído pelo Miami Bass, que apresenta batidas graves acentuadas, origem

de um dos principais desdobramentos sonoros do funk atual: o batidão

(Euclides Amaral, 2008 ). Mas as mudanças não ficam limitadas à sonoridade.

As letras deixam de ter o claro posicionamento ideológico dos anos 70. O

engajamento no conceito de negritude também desaparece. O funk atual é

mais solto em relação aos valores ideológicos, sendo denominado de

Bundalelê, em função da banalidade de seus temas, principalmente pelos

funkeiros paulistas, que possuem um discurso mais socialmente engajado.

“No Rio de Janeiro, esse fenômeno apresenta certas
características próprias. Tomo, como exemplo, o funk,
considerado uma manifestação cultural estritamente
carioca. Reza a história que o funk carioca surgiu
quando foi descoberta a possibilidade de usar a bateria
eletrônica baseada numa batida funk de Miami e deitar
por cima a fala das gangues, a fala do morro. A maioria
plena de suas letras fala de dançar, pular, transar, zoar.
Isto é, desde seus primórdios o funk no Rio de Janeiro
gera a festa”. (Hollanda, 2004)

Em 1999, o grande público toma conhecimento do Proibidão, cuja

produção musical é precária: “Quando não são gravados ao vivo nos bailes,

eles têm alguns requintes de estúdio como a inclusão do som de rajadas de

bala (reais ou não) ” (Essinger, 2005). A violência assustadora das letras é

reflexo de uma era em que o narcotráfico passa a ser uma das atividades mais

rentáveis do mundo, com faturamento superior ao produto interno bruto de

muitos países. Por sua posição privilegiada na América do Sul, o Brasil torna-

se rota obrigatória para o escoamento da produção de cocaína produzida na

Colômbia, Peru e Bolívia para a Europa e para os Estados Unidos e,

progressivamente, um bom mercado consumidor.

No Rio de Janeiro, “os traficantes internacionais encontraram uma

bandidagem bem organizada. O Comando Vermelho, com um armamento cada
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vez mais avançado e mais poderoso do que o da própria polícia – traficado da

mesma forma que as drogas, instala-se nas favelas cariocas como poder

absoluto,” (Essinger, 2005). A paisagem urbana da cidade se modifica

radicalmente. Segundo dados do IBGE, entre 1991 e 2000, o número de

favelas no município cresceu de 384 para 513. Nelas, os moradores são

submetidos à violência e às regras impostas pelas facções criminosas e muitos

jovens são recrutados para serem “soldados” do tráfico.

A favela tornou-se uma cidade de grande dimensão territorial e

populacional dentro da própria cidade. O jornalista Carlos Amorim (2003), em

seu livro CV-PCC – A irmandade do crime, afirma que um, em cada cinco

habitantes do Grande Rio, vive em áreas administradas pelo tráfico, quase um

milhão e cem mil pessoas. Parece tratar-se de um mundo à parte, até que, de

alguma forma, a cidade oficial é despertada de sua letárgica cegueira, na

maioria das vezes, a partir de muita violência e do poderio bélico dos “donos”

dessa cidade paralela.

É nesse contexto que o funk Proibidão encaixa-se.“ O contexto de uma

cidade dominada que, ainda por cima, viu serem fechados, por causa da

violência, os bailes de clubes, o que levou o funk a se encastelar nas favelas e

a se sujeitar às autoridades locais.” (Essinger, 2005).

Michael Herschmann (2005), em seu livro O Funk e o Hip-Hop Invadem

a Cena, afirma que a principal relevância das expressões culturais juvenis

parece ser a de que se oferecem “como espelhos de seu tempo”. Se for assim,

o funk Proibidão constitui um retrato alarmante da violência a que são

submetidos tantos cidadãos que vivem na cidade do Rio de Janeiro.

Diante da compreensão de que o funk carioca é um movimento cultural

consistente e preponderante na cidade, a pergunta que se impõe no presente

estudo é de que forma se implementa o repertório lexical que tem sido gerado,

ao longo dos anos, no universo do movimento. Estaria restrito a esse universo

ou teria se espalhado para além dos limites das comunidades de fala dos

funkeiros?
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4. METODOLOGIA

Partimos da premissa de que do Funk, que é produzido por uma

camada específica da sociedade e em comunidade de fala circunscrita ao

movimento, origina-se um número considerável de palavras e expressões que

são apropriadas por indivíduos de outros estratos sociais, de outras

comunidades de fala. Para a verificação dessa hipótese, construímos um

experimento envolvendo um grupo de adolescentes cariocas que não pertence

à classe social em que essas canções são compostas. O grupo analisado é

formado por 32 jovens de ambos os sexos, com idades que variam entre 14 e

17 anos. São alunos de uma mesma turma de 1º ano do Ensino Médio de uma

escola da rede privada da cidade do Rio de Janeiro.

Não se optou pelo método etnográfico em virtude de o objetivo ser a

verificação da hipótese em um grupo muito pequeno de alunos. Avaliou-se,

pois, que a técnica sociométrica, criada pelo psiquiatra romeno J. L. Moreno

(1972) seria a mais adequada. Essa técnica consiste em, a partir das perguntas

de um questionário e da subseqüente tabulação das respostas, elaborar-se o

sociograma, que é a representação gráfica da tabulação sociométrica.

A técnica sociométrica e o sociograma permitem verificar como são as

relações sociais no grupo, reconhecer os líderes aceitos e identificar as

pessoas que estão isoladas. Percebem-se também as redes sociais: conjuntos

específicos de ligações entre um determinado conjunto de indivíduos.
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Dessa forma, a primeira etapa do experimento foi a aplicação do

questionário que se segue.

QUESTIONÁRIO

Colégio da Rede Privada de Ensino

Localização: Centro – Rio de Janeiro

Perguntas para o preenchimento dos quadros da pesquisa

Nome:

Idade: Sexo: ( ) F ( ) M

Escolaridade dos pais:

Bairro de moradia:

Se você fosse a uma festa em que se ouvisse/ dançasse funk, que amigos

convidaria?

1.

2.

3.

Se você fizesse uma reunião de amigos, em sua casa, quem convidaria?

Cite três nomes em ordem de preferência.

1.

2.

3.
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Esse questionário é composto basicamente por perguntas relacionadas

ao perfil sócio-cultural dos indivíduos participantes. Tais variáveis são

relevantes para que se identifiquem ocorrências cujos valores possam indicar

situações que influenciem na composição e distribuição das relações entre os

membros dos grupos.

A primeira variável observada (Gráfico 1) diz respeito à distribuição dos

componentes do estudo segundo o gênero.

Gráfico 1 – Distribuição dos alunos considerando a variável gênero

Como se pode observar, a quantidade de meninas que compõem o

grupo é ligeiramente superior à de meninos. Contudo, essa superioridade

numérica não é suficientemente representativa a ponto de introduzir tendências

na estruturação das relações que definem o sociograma.

A variável seguinte representa a idade dos participantes. O Gráfico 2

permite que se observe a distribuição etária dos componentes do grupo.

18

14

Meninas

Meninos
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4

25

3

15 anos

14 anos16 anos ou mais

Gráfico 2 – Distribuição dos alunos considerando a variável faixa etária

O grupo é formado majoritariamente (25 indivíduos) por indivíduos com

15 anos de idade, que é a idade que seria esperada como típica para

estudantes 1º ano do Ensino Médio. Há 4 indivíduos (12,5%) com 14 anos e 3

indivíduos (9,4%) com 16 anos ou mais. Assim sendo, o grupo está

perfeitamente ajustado à faixa etária esperada para estudantes de classe

média dessa série.

A próxima variável considerada (Gráfico 3) evidencia a distribuição dos

indivíduos em função de seu bairro de moradia.
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11

46

11

Tijuca Outros

Botafogo Barra da Tijuca

Gráfico 3 – Distribuição dos alunos considerando o bairro de moradia

Essa variável foi a que aparentemente apresentou a distribuição mais

heterogênea entre todas as variáveis consideradas no estudo. Observa-se que

o grupo está claramente subdividido em quatro subgrupos distintos com

composição numérica razoavelmente próxima: Tijuca (11 indivíduos); Botafogo

(6 indivíduos); Barra da Tijuca (4 indivíduos); e outros bairros (11 indivíduos).

Contudo, a despeito dessa dispersão no espaço urbano da cidade do Rio de

Janeiro, a análise do perfil do morador típico desses bairros e dos diversos

bairros de residência dos indivíduos pertencentes ao subgrupo “Outros”

evidencia um padrão sócio-econômico consideravelmente homogêneo. Tal fato

vai ao encontro do que seria esperado tendo-se em vista o contexto da escola

onde o estudo foi realizado: uma escola de clientela composta majoritariamente

por estudantes oriundos das classes média e média alta. Assim sendo, pode

ser descartada qualquer interferência do bairro de moradia na composição do

grupo.

O último par de variáveis consideradas (Gráficos 4 e 5) retrata o nível de

escolaridade dos pais dos estudantes participantes.
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Segundo Grau

Superior

Pós-graduação

Gráfico 4 – Escolaridade do pai

Gráfico 5 – Escolaridade da mãe

Mais uma vez, observa-se uma distribuição homogênea na composição

do grupo e absolutamente ajustada ao perfil que se esperava encontrar no

grupo alvo do estudo: classes média e média alta. A quase totalidade dos pais

dos participantes – independentemente de se tratar do pai ou da mãe, cujos

Ensino Médio

2

20

10

Segundo Grau

Superior

Pós-graduação

Ensino Médio
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gráficos evidenciam uma distribuição bastante semelhante – possui nível

superior completo, sendo que 23 indivíduos (35,9 %) possuem Pós-Graduação.

Além das questões a partir das quais se pretende estabelecer o perfil

da turma, foram propostas duas perguntas para que se pudesse observar se a

configuração do grupo se alteraria em função da presença ou da ausência de

questões relativas ao funk:

• Quem você convidaria para uma festa funk?

• Quem você convidaria para uma festa em casa?

É importante ressaltar que cada uma das perguntas foi respondida em

dias diferentes, a fim de evitar a tendência à repetição dos mesmos nomes em

ambas as listas e que, para a montagem dos sociogramas, foram consideradas

apenas as primeiras escolhas de cada aluno.

Após a análise dos questionários, foi realizada a tabulação das

respostas com a subseqüente elaboração de sociogramas. A análise dos

sociogramas pode apontar as seguintes posições de um aluno no grupo:

ü Estrela ou Líder: membro mais votado;

ü Foco: são pessoas do grupo que são bem votadas, mas que

não são líderes;

ü Isolado: pessoa que não escolhe nem é escolhida por ninguém;

ü Esquecido: pessoa que escolhe, mas não é escolhido por

ninguém;

ü Par: quando há escolha mútua entre dois membros do grupo e

não há outras ligações;

ü Cadeias: são estruturas em que há ligações em seqüência, que

facilitam a comunicação no interior do grupo;

ü Companheiros: são pessoas do grupo razoavelmente votadas,

sem se constituírem em focos;
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ü Ilha ou “panela”: são pessoas do grupo que se relacionam, mas

permanecem isolados dos demais;

ü Eminência Parda: é a pessoa do grupo escolhida pelo líder e

que exerce influência sobre ele.

No grupo analisado, os indivíduos do sexo masculino ficaram

ranqueados como mostra a Tabela 1.

Tab. 1. Quantidade de 1as Escolhas por Aluno, por Questão (Meninos)

Nº de 1ª Indicação
Nome

Funk Casa

1. Informante 1 0 2

2. Informante 2 1 1

3. Informante 3 0 1

4. Informante 4 0 1

5. Informante 5 1 2

6. Informante 6 1 2

7. Informante 7 8 0

8. Informante 8 0 0

9. Informante 9 0 0

10.Informante 10 1 0

11.Informante 11 0 2

12. Informante 12 1 0

13. Informante 13 0 1

14. Informante 14 0 0

A tabela acima apresenta a freqüência com que cada aluno foi

indicado, em primeira opção, pelos colegas. A segunda coluna da tabela

representa os resultados obtidos no questionário relativo à festa funk; a terceira

coluna, os resultados decorrentes do questionário relativo à festa em casa.
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Cabe chamar a atenção para o fato de que este trabalho considerou apenas as

repostas concernentes à “1ª indicação”, uma vez que as distribuições relativas

à “2ª indicação” e à “3ª indicação” mostraram-se não representativas em

relação aos objetivos do estudo.

A seguir, a Tabela 2 apresenta o ranqueamento dos participantes do

sexo feminino.

Tab. 2. Quantidade de 1as Escolhas por Aluno, por Questão (Meninas)

Nº de 1ª Indicação
Nome

Funk Casa

1. Informante 1 0 2

2. Informante 2 1 1

3. Informante 3 2 1

4. Informante 4 1 0

5. Informante 5 0 0

6. Informante 6 0 1

7. Informante 7 2 3

8. Informante 8 3 0

9. Informante 9 0 0

10.Informante 10 1 2

11.Informante 11 0 0

12.Informante 12 1 3

13.Informante 13 1 2

14.Informante 14 0 0

15.Informante 15 0 0

16.Informante 16 3 3

17.Informante 17 4 1

18.Informante 18 0 1
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A estruturação dessa tabela reproduz aquela descrita para a Tabela 1.

E, de modo análogo àquela, seus resultados estão descritos após a

apresentação dos sociogramas que com elas associam-se: Figuras 1 e 2.

A partir das tabelas, foram montados os sociogramas que se seguem.

Estes refletem as indicações que os alunos fizeram e, graficamente, ilustram de

forma mais clara as relações estabelecidas no grupo, os alinhamentos entre

colegas e as possíveis influências entre eles.
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Se levarmos em conta a 1ª escolha de cada aluno para a pergunta

relativa à festa funk, poderemos lançar as seguintes observações:

• A turma está dividida em 6 subgrupos distintos e separados

entre si;

• O aluno 7 é o líder geral e a aluna 17 é a líder entre as meninas;

• A aluna 12 recebeu a indicação do líder e indicou-o;

• As alunas 1, 5, 6, 9, 11, 14, 15 e 18 e os alunos 1, 3, 4, 8, 9, 11,

13 e 14 são os “esquecidos” por não terem sido escolhidos por

ninguém;

• As alunas 16 e 17 são focos;

• A aluna 8 é “companheiro”;

• Os alunos 2 e 10 e 5 e 12 são pares.

Leve-se em consideração, no entanto, o segundo sociograma

proveniente da questão em que a solicitação consistia na indicação de

colegas para freqüentar festas em casa.

O sociograma a seguir reflete uma configuração diferenciada entre os

alunos. Retirando o elemento funk, obtivemos outras indicações entre os

colegas.
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Ao analisarmos o sociograma que representa a 1ª escolha dos alunos

para a pergunta relativa a uma festa em casa, a configuração do grupo ficou

alterada. A turma passou a ficar dividida em 4 subgrupos distintos e separados

entre si. São dignos de nota os seguintes comentários.

• Parece não haver líder;

• As alunas 7, 12 e 16 são focos;

• Os alunos 2 e 13 formam um par;

• As alunas 4, 5, 8, 9, 11, 14 e 15 e os alunos 7, 8, 9, 12 e 14 são

os “esquecidos”: não foram escolhidos por ninguém;

• As alunas 16 e 17, 7 e 1 e os alunos 6 e 11 escolhem-se

mutuamente, mas são também escolhidos por outros, com exceção da aluna

17, que só é escolhida pela aluna 16.

A comparação dos dois sociogramas levam-nos às seguintes

observações:

Interessante salientar que, no 2º sociograma, as escolhas pulverizaram-

se de tal forma que fica difícil determinar a liderança (cf. figura 2), que era tão

clara quando a motivação era o funk (cf. figura 1). O líder no 1º sociograma,

aluno 7, é um dos “esquecidos” no 2º, o que nos leva a perceber que a relação

com o funk faz a configuração do grupo alterar- se significativamente.

Confirmando essa percepção, a aluna 17, que era um dos focos, no 1º

sociograma, é escolhida por uma única pessoa quando se faz a pergunta

relativa à festa em casa. O mesmo acontece com a aluna 8, que não recebeu

no 2º sociograma sequer uma escolha e que foi classificada como

“companheiro” na primeira análise por ter sido escolhida 3 vezes. Já a aluna

16 manteve em relação às duas perguntas o mesmo número de escolhas:

recebeu três indicações em ambas as situações. A aluna 12, que foi escolhida

pelo líder, aluno 7, no 1º sociograma, é um dos focos do 2º.

Outras observações que nos parecem relevantes são as seguintes:
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O aluno 7, líder no 1º sociograma, recebeu ainda uma 2ª escolha e

duas terceiras escolhas quando a pergunta referia-se ao funk. No entanto,

também é “esquecido” na 2ª e 3ª escolhas de todos os alunos da turma,

quando a pergunta dizia respeito à festa em casa.

Os sociogramas que se seguem (Figuras 3 e 4) reproduzem as

mesmas relações representadas nos sociogramas anteriores, porém a variável

utilizada para a definição das cores associadas a cada indivíduo foi a indicativa

do bairro de moradia. O objetivo dessa construção foi o de se observar se

haveria alguma influência na composição dos subgrupos e/ou na posição

ocupada por cada aluno como decorrência dessa variável.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


54

11 6

13

9

13 14

7 8

4

48

17

12

16

11

14

6

18

10

5

1

2

3

7 13

9

15

2 10

5 12

Botafogo

B. da Tijuca

Legendas:

Outros

Tijuca
Nº Masculino

Nº Feminino

Fig. 3 – Sociograma de primeira escolha – Questão Festa funk – por bairro

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


55

116

1

3

913

14

7

8

4

4

8

17

12

16

11

14

6

18

10

5

1

2

3

7

13

9

15

2

10 5

12
Legendas:

Botafogo

B. da Tijuca

Outros

Tijuca
Nº Masculino

Nº Feminino

Fig. 4 – Sociograma de primeira escolha – Questão Festa em Casa – por bairro

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


56

A observação da distribuição de cores em ambos os sociogramas torna

evidente que não há interferência nas relações estabelecidas entre os

participantes como decorrência de influência do local de moradia. Em outras

palavras, a composição homogênea do grupo do ponto de vista sócio-

econômico, identificada a partir da análise dessa variável em sua distribuição

representada pelos Gráficos 4 e 5 acima, traduz-se em um conjunto de

relacionamentos interpessoais que, para ambas as situações propostas,

independem da variável em questão.

A segunda etapa do experimento constituiu-se da gravação da fala

espontânea dos alunos para a verificação da hipótese. Inicialmente, pensou-se

em gravá-los sigilosamente para que a espontaneidade realmente fosse

preservada, mas questões de ordem ética impediram-nos de fazê-lo sem o

consentimento expresso dos alunos e de seus responsáveis.

Dessa forma, procurou-se uma estratégia através da qual, o mais

possível, ficassem à vontade, a fim de que seus monitoramentos fossem

minimizados. Para tal, a turma dividiu-se como quis, em 2 grupos de 5, 2

grupos de 6 e um grupo de 7 alunos. Apenas três alunos não participaram da

atividade e essa ausência não foi cobrada, uma vez que as gravações

ocorreram fora de seus horários regulares e a atividade não foi vinculada a

qualquer de seus trabalhos acadêmicos.

A fim de deixá-los realmente à vontade e de garantir um melhor padrão

nas gravações, cada um desses grupos ocupou exclusivamente uma sala e

teve tempo ilimitado para debater a questão proposta por nós: “A tortura como

prática de investigação policial”. Nenhum adulto permaneceu na sala: o grupo

fez sua gravação apenas na presença dos elementos do próprio grupo. Foi-

lhes solicitado que respeitassem os turnos de fala. Além disso, poderiam

escolher um líder que lhes organizasse as falas, anunciando o nome de quem

fosse falar. Reforçou-se que não havia qualquer necessidade de usarem o

registro formal.

Concluídas as gravações, foram feitas as transcrições para posterior

análise e coleta de dados.
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5. ANÁLISE

A análise das transcrições da fala espontânea do grupo de alunos

apontou-nos para a ausência quase total dos elementos lingüísticos

relacionados ao mundo funk. Em alguns dos grupos com os quais procedemos

às gravações, notam-se poucas ocorrências, que passamos a descrever.

No primeiro grupo analisado que denominamos Grupo Azul A,

observaram-se quatro ocorrências da palavra parada:

“Eles realmente exploram muito mal essa parada da... dos

universitários.” (p. 78)

“Eles sabem, mas sabe é tanta pressão em cima das pessoas, em cima

dos policiais, em cima dos traficantes, que eles acabam fazendo a parada

errada.” (p. 81)

“Eu acho que tem esses dois pensamentos. Primeiro, o fato de não, de

não, de não acreditar numa tortura consciente no Brasil. E o segundo fato é

essa parada da desigualdade, sabe? Sou pobre e vou levar na cabeça por

isso(...). Infelizmente, no Brasil, isso é verdade.” (P.86)

“Rapidinho. Essa parada de ... Ah, não! Você, digamos, ...”(p.88)
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Essa palavra, tal como foi usada por esses jovens, mesmo sentido,

mesmo contexto, aparece nas letras do funk:

Esse cara é pureza
Esse cara não perde a linha

Vem diretamente do Morro da
Fazendinha
Bota, bota, bota
Eu sou relíquia das relíquias
ao local da Fazendinha
Era o bonde da Fazendinha
Fazendinha
Eu vou mandar um papo reto
Se liga nessa parada
Sou eu Mc Frank
E o Mc Menor do Chapa

(p.143)

Que o Branco é sangue bom
Mas se amarra em quebrar
Ele é amigo dos amigo
Sem cobrir vacilação
Se tiver parada errada
Dá um toque no Sapão
Enquanto os bucha sobe
A gente bota pra descer
Tô te vendo seus otários
Bota a cara pra morrer
Eu vou te dá-lhe uma idéia
Pra tu não ficar de touca
Se você é sangue ruim, é
melhor ralar da boca

(p.147)

É importante salientar que, no Grupo Azul A, encontrava-se a informante

feminina 17, líder entre as meninas, quando a pergunta referia-se ao convidado

para a festa funk.

Da mesma forma, no grupo que chamamos de Grupo Laranja, em que

um dos participantes era o informante masculino 7, líder geral da turma,
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quando a pergunta referia-se ao convidado para a festa funk, há três

ocorrências da palavra parada:

“Então pronto, sabe? É aquela parada, não são todos os casos que

merecem isso.”(p.105)

“Olha aqui, gente. É aquela parada.”(p.108)

“Aquela parada que a Julia falou aí de que tem muita gente que vai por

esse caminho.”(p.113)

A palavra parada foi, ainda, observada na fala de outros grupos.

Do Grupo Verde, destacamos as seguintes ocorrências:

“Não. Eu não acho que deva ser usada. É. Tipo, você vai prender a

pessoa e a pessoa tem que a... tem que falar, que confessar se fez a parada,

entendeu? (informante feminina 11 – p.117)

“Que eu tô falando. De repente eu concordo com o Jorge. Tipo, pra...

depois que a pessoa fez a parada, se você consegue provar que ela fez, não

usando a tortura, porque disso eu sou contra, mas pra punir a pessoa, eu

concordo em usar a tortura.(informante feminina 16 – p.118)

“Assim, acho que a parada que o Jorge falou num tem nada a ver. Do...

da pessoa (...) eu acho meio, é outra história, outro ponto que não tá em

questão.”(informante feminina 5 - p.125)

“Eu acho que o que Jorge falou foi uma parada assim, todo mundo na

favela sabe quem é o traficante, porque se eles não... eles... é obvio, eles são...

tão... sendo torturados, eles não vão de... dedurar o traficante (informante

feminina 11- p.125)
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Em relação às ocorrências observadas no Grupo Verde, é importante

salientar que:

• duas delas aparecem em falas da informante feminina 11, aluna

que para a pergunta relativa à festa funk apresentou como

primeira escolha o líder geral do grupo, informante masculino 7;

• A informante feminina 16, que também usa a palavra parada, em

uma de suas falas, escolheu e foi escolhida pela líder entre as

meninas, informante feminina 17, quando a pergunta se referia à

festa funk;

• A informante feminina 5, que também usa a palavra em questão,

indicou a informante feminina 16 como sua primeira convidada

para a festa funk. É importante observar que a informante

feminina 16 apresenta dupla ligação com a líder entre as

meninas, informante feminina 17 , que a escolheu e foi escolhida

por ela.

Há ainda uma ocorrência dessa mesma palavra , no Grupo Azul C:

“Essa parada que você falou aí, do... do carinha, na rua, com os

produtos (...) de estoque. Eu acho que a polícia tem que bater sim, porque eles

tão errados. Tão vendendo produtos ilegais e falsos...” (informante masculino

10 – p.131)

A ocorrência, no Grupo Azul C, é a única que não podemos relacionar

às lideranças da turma, em relação ao funk: o informante em questão formou

um par com o informante masculino 2, ou seja, como primeiro convidado para a

festa funk , eles escolheram-se mutuamente.

Foi observada, ainda, uma ocorrência da palavra conceito com a

mesma acepção com que ela se encontra nas letras das canções: conceito, no
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universo funk carioca, tem um sentido semelhante ao da palavra conceituado.

Ao ser usada, confere avaliação positiva.

“Esse tá no conceito. Vamos pra próxima questão aí.”(informante

masculino 13, Grupo Verde – p.132 )

Morro do Dendê é ruim de invadir
Nós com os alemão vamo se divertir
Porque no Dendê eu vou dizer como é que é
Aqui não tem mole nem pra DRE
Pra subir aqui no morro até a BOPE treme
Não tem mole pro exército, civil, nem pra PM
Eu dou o maior conceito para os amigos meus
Mas Morro do Dendê também é terra de Deus
Fé em Deus, DJ
Vem um de AR 15 e outro de 12 na mão
Vem mais um de pistola
E outro com dois oitão
Um vai de uru na frente, escoltando o camburão
Tem mais dois na retaguarda, mas tão de crok
na mão
Amigos que eu não esqueço nem deixo pra
depois
Lá vem dois irmãozinho de 762
Dando tiro pro alto só pra fazer teste
De ina, hidratec, pisto, urse ou de winchester
É que eles são bandido ruim e ninguém
trabalha
De HK 47, na outra mão a metralha
Esse rap é maneiro
Eu digo pra vocês (p.145)

O informante masculino 13, componente do Grupo Verde, que fez uso

da palavra que ora analisamos, também indicou como primeiro convidado para

a festa funk o informante masculino 7, líder geral da turma no que dizia respeito

ao funk.

Outra passagem das gravações que merece destaque é a em que o

informante masculino 7, o mais indicado como primeira escolha para a festa

funk, faz uma brincadeira com as colegas, desviando-se do debate que lhes foi

proposto. Nesse momento, talvez por ter representado um momento de maior
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descontração no grupo, já que eles se desviam do debate, itens lexicais

presentes nas canções são utilizados:

“Ih! Nem tava gravando...

Mentira!!!

Caô!!! (risos)

Malandrão, você!

Bandidão!”

(p.108)

Nessa fala do líder geral da turma em relação ao funk, além da

ocorrência do morfema -ão, muito presente nas letras estudadas, aparece a

palavra caô, também recorrente nas letras:

Beira-mar falou: “Osama sou eu”
O Celsinho chorou
Uê se fodeu
O nosso bonde é assim
São vários arsenal
Dioguinho bolado
Bonde do Pantanal
Já é, DJ, tipo colombiano, DJ
Mas São João, Sampaio, Jacaré,
Matriz
Turano mete bala, a minha raiz
Mas muita fé em Deus
Justiça pro meus manos
... tipos colombianos
É que o barato é louco
E o processo é lento
Liberdade já, final do sofrimento
A guerra é noite e dia
Mano, não tem caô
... Fogueteiro

Fé em Deus e ...
Humildemente, amigo, agora eu
vou falar
O bagulho é sério
Sou do bonde da Parmá
Vou te dar uma idéia
Eu mostro no proceder
Catra, o fiel
Fortaleço o bonde do Bê
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Humildemente, mano, eu vou falar,
irmão
Chamo o G3
Vem na minha contensão
O Menor do Chapa
Ele nunca erra
É Comando Vermelho
É blindão à vera
Eu vou ficando aqui
Deixando com os meus manos
Porque eu só falo certo
Não cometo engano
Eu vou falar, amigo
Comigo não resolve
Fica de caô, eu meto a mão na 9
O nosso bonde é assim
São vários arsenal
Só G3 2000
Bonde do Pantanal

(p.151)

Observou-se ainda, na fala dos informantes, a presença de itens lexicais

formados a partir da utilização do morfema –ão. Produtivo nas letras das

canções, esse morfema apresenta-se poucas vezes na fala dos jovens

estudados. Dinheirão, montão e negão aparecem na gravação do Grupo Azul

A, grupo em que se encontrava a informante feminina 17, líder entre as

meninas em relação à festa funk. As ocorrências do morfema –ão, no Grupo

Laranja, grupo do líder geral em relação ao funk, já foram apresentadas,

anteriormente, neste mesmo capítulo. No Grupo Verde, são usadas as palavras

feridão e rapidão. Esse grupo, apesar de não contar com a presença de

nenhum dos líderes, tem elementos que se ligam diretamente a eles como já

comentamos. Por fim, foram encontradas as palavras tempão e fortão, no

Grupo Azul C, que possui dois informantes ligados aos líderes relacionados ao

funk.

Não se pode deixar de observar, no entanto, que o sufixo em questão

nem sempre apresenta, na fala dos informantes e nas letras das canções, o

mesmo valor expressivo. Nas canções, na maioria das ocorrências, está ligado

à intensidade que se deseja imprimir à base. O morfema –ão tem, nesse

sentido, a tarefa de indicar a excelência que, no universo violento das
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comunidades que produzem as canções, está diretamente relacionada à

demonstração de poder.

Na fala dos informantes, só se observa essa conotação do morfema –

ão, em alguns contextos específicos.

Passamos a analisar cada uma das ocorrências:

• no Grupo Laranja, em que se encontra o líder geral da turma em

relação à festa funk, estavam presentes as palavras: malandão e bandidão

(p.105), em que o sufixo -ão parece acrescentar às palavras o mesmo sentido

que apresenta nos itens observados nas letras estudadas;

• no Grupo Azul A, em que se encontra a informante feminina 17,

líder entre as meninas em relação ao funk, há três ocorrências:

1. “Não lembro em que cena. Mas vai mudando as cenas. Mostra o filme

xxx se você comparar o Capitão... Não... Se você comparar aquele negão.

Aquele neguinho, lá.

Qual?

xxxxxxxxxxxx

Ah. Tá.

xxxxxxxx lá no final. No final ele vai tá muito mais violento. Tá muito

mais, sabe? Xxxx” (p.87)

2. Montão foi empregada em um momento em que a gravação não

apresenta qualidade, portanto sua análise ficou prejudicada.

3. “Cara, ele é milionário porque ele é traficante, ele tá com um

dinheirão escondido e não tão fazendo nada, entendeu?” (p. 80)

Em 1, em função de o informante estar se reportando a um contexto de

violência, o filme Tropa de Elite, o morfema –ão imprime à palavra sentido

semelhante ao observado nos funks. Em 3, no entanto, o sufixo parece

simplesmente expressar a grande soma em dinheiro em questão. Não

podemos desprezar, entretanto, a contribuição de Rosa (1982) que afirma que
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o grau necessariamente expressa emotividade: percebe-se na fala o desejo de

reafirmar o quanto o indivíduo a quem se referem é rico e valem-se do

morfema –ão para isso.

• no Grupo Verde, observaram-se as seguintes ocorrências:

1. “Deixa eu falar aqui rapidão.” (p.123)

2.“Mas, poxa, não precisaria de chegar feridão xxxxxxx, sabe, chegar

ao hospital, matar a pessoa. Só em última instância, mesmo.” (p.117)

Em 1, o fenômeno em nada se relaciona ao valor do morfema nos funks.

Tem relação com a estratégia que o informante usa a fim de assumir o turno de

fala, tentando convencer seus interlocutores de que sua intervenção será

extremamente rápida. Em 2, novamente percebe-se a ocorrência do fenômeno

em um contexto de violência: estavam discutindo a tortura policial.

• no Grupo Azul C, mais duas ocorrências foram percebidas:

1. “Eu acho que, tá, tem que ser analisado, mas, sei lá, poxa, faz

alguma outra coisa invés (sic) de bater, deixa a pessoa sem comida durante o

maior tempão... Sei lá, assim, faz alguma coisa que, sabe, que vá forçar a

pessoa a falar.” (p. 131)

2. “Além de torturar e apanhar agora, você esbarrou nele só porque ele

era um cara fortão e você tem” (p. 137)

Em 1, o morfema intensifica a duração do tempo. Presente, sem dúvida,

o valor expressivo contribuindo para a argumentação que estava sendo

desenvolvida pelo informante. Em 2, novamente usado para expressar a

violência da situação.
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Apesar das ocorrências analisadas, não se pode afirmar que há

mudança lingüística, uma vez que poucos fenômenos foram observados nos

grupos estudados. Tais ocorrências emergem especialmente nos líderes e

relacionam-se, quase exclusivamente, a gírias, conforme o que foi acima

demonstrado.

A pequena influência lingüística do movimento cultural funk no grupo

analisado pode levar-nos a algumas indagações:

a. Estaria o movimento funk encapsulado em uma certa comunidade de

fala com uso específico e, por isso, não atingiria outras comunidades?

b. O fato de os alunos submetidos às gravações serem letrados, com

nível médio de escolaridade, impediria a entrada de inovações que têm carga

negativa, estigmatizadas, já que são oriundas de um universo de violência e

exclusão social?

c. Será que o fato de o contato com as palavras e expressões do funk

acontecer, a partir das canções que os jovens escutam, restringe o movimento

a uma funcionalidade de expressão cultural somente?
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

“O indivíduo, inserido numa comunidade de fala,
partilha com os membros dessa comunidade uma série
de experiências e atividades. Daí resultam várias
semelhanças entre o modo como ele fala a língua e o
modo dos outros indivíduos.(...) Nas sociedades em que
é nítida a separação da população em classes sociais e
econômicas, a relação entre língua e classes sociais se
verifica com bastante evidência.” (Cezario & Votre,
2008)

Os resultados do presente trabalho apontam para a confirmação do

que foi afirmado acima. Neste estudo, analisamos elementos de classes

socioeconômicas muito diferentes e supusemos que, a partir de um movimento

cultural muito forte e presente na cidade do Rio de Janeiro, fenômenos

lingüísticos de uma comunidade de fala pudessem ser implementados e

apropriados por outra que lhe é antagônica.

No entanto, a conclusão a que chegamos é que, por mais que os

movimentos culturais pareçam fortes e penetrantes, a língua só assimila

inovações quando há condições positivas para isso. Os grupos em questão,

jovens de classe média e compositores do movimento funk, não compartilham

das mesmas experiências e atividades. Apesar de ouvirem, cantarem e

dançarem as mesmas canções, suas realidades são bastante diferentes,

interferindo na apropriação que fazem da língua.
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A grande quantidade de metáforas presentes nos funks não chega ao

grupo estudado e, segundo o que teorizam Lakoff &Johnson(1980), isso já era

de se esperar, afinal se o nosso sistema conceitual é de natureza metafórica,

se as metáforas traduzem pensamentos e ações, tais itens lexicais não podem

ser compartilhados, já que os pensamentos e ações dos integrantes do

movimento funk e dos jovens de classe média do Rio de Janeiro, por mais que

pareçam próximos , em função da geografia e dos espaços democráticos da

cidade, estão fortemente apartados.

A produtividade do morfema –ão parece-nos relacionada à mesma

questão. Apoiando-nos no que postularam Rosa (1982): o grau manifesto por

um processo morfológico revela necessariamente emotividade; Rocha (1995):

a afetividade está sempre presente na sufixação gradual e Basílio (1999): as

condições culturais interferem nas operações morfológicas, podemos afirmar

que a pouca ocorrência desse fenômeno, no grupo de jovens de classe média

analisado, relaciona-se às condições de produção de novos itens lexicais, a

partir desse morfema, em seus contextos sócio-culturais. Nesse aspecto,

temos novamente o abismo socioeconômico cultural interferindo na ocorrência

dos fenômenos lingüísticos estudados. A pouca ocorrência do fenômeno em

questão deve-se ao fato de os referentes nomeados por cada um dos grupos

estudados apresentarem poucos pontos de contato. Ainda que tenhamos

posposto para as gravações um tema que envolvia a violência, esta não faz

parte do universo dos informantes, pelo menos com a mesma intensidade com

que se encontra nas comunidades que produzem o Proibidão.

Outra questão a ser salientada diz respeito às barreiras

normativizadoras e de natureza avaliativa do ponto de vista negativo. Quando

essas barreiras estão presentes, a mudança lingüística fica inviabilizada,

embora, no caso estudado por nós, haja todas as condições sistêmicas de

acontecer. A força de avaliações e de variáveis formais como nível

socioeconômico e cultural mostra-se maior do que normalmente imaginamos.

Em relação a isso, vale a pena salientar que o grupo estudado por nós

apresentou um perfil bem definido de classe média. São alunos oriundos de

famílias com alto nível de escolaridade: entre os pais, apenas 2 só concluíram

o Ensino Médio, 20 têm Curso Superior completo e 10 , pós-graduação; no que
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diz respeito às mães, nenhuma delas possui apenas o Ensino Médio, 19

completaram o Curso Superior e 13 têm pós-graduação. Não é difícil imaginar

a pressão que tais famílias exercem sobre seus filhos, a fim de que se

mantenham próximos da variante de prestígio e afastados de variante tão

estigmatizada quanto à proveniente do universo funk.

São indicadores importantes também os que se observam, a partir da

análise sociométrica do grupo. O funk faz a turma apresentar configurações

completamente diferentes e, apesar de os fenômenos lingüísticos estudados

terem se apresentado em um número pouco expressivo, estão, com exceção

de uma única ocorrência, todos relacionados ao líder geral da turma ou à líder

entre as meninas, quando o assunto é o funk. No entanto, quando a turma é

mapeada, de acordo com a escolha para a festa em casa, o líder geral, quando

a questão referia-se ao funk, informante masculino 7, passa a ser um dos

“esquecidos”, ou seja, não recebe sequer uma indicação e tal situação se

confirma, se a 2ª e 3ª escolhas forem consideradas. Esse resultado faz-nos

concluir que sua liderança e conseqüente influência não é tão abrangente a

ponto de interferir significativamente no comportamento lingüístico do grupo.

Contudo, algumas questões merecem maior reflexão:

• O fato de as gravações terem acontecido no ambiente escolar dos

informantes interferiu no resultado?

• Terá esse ambiente imposto a eles um maior monitoramento?

• Se tais gravações ocorressem em espaços mais descontraídos e

mais relacionados ao universo funk, o comportamento lingüístico dos jovens

teria sido o mesmo?

Ao se concluir este estudo, não se pode deixar de dizer o quão vasto é

o universo do movimento funk carioca. Quando nos debruçamos nas letras do

Proibidão, deparamo-nos com uma grande quantidade de fenômenos

lingüísticos de natureza morfológica, sintática e prosódica que, infelizmente, a

premência do tempo impediu-nos de analisar. Este estudo sofreu também a
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limitação de entrar em contato com o movimento funk apenas a partir das letras

de suas canções. Futuros estudos que levem em conta uma riqueza maior de

fenômenos de natureza lingüística e que sejam realizados a partir de um

contato direto com as comunidades que produzem as canções trarão

importantes contribuições para a pesquisa na área da sociolingüística.
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APÊNDICE A
Transcrição das gravações da fala

espontânea dos alunos
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GRUPO AZUL A

Informante feminina 1 / Informante feminina 10 / Informante feminina 17/
Informante feminina 18 / Informante feminina 4

X – A tortura deve ser usada como prática de investigação policial?
X – Como é possível que pessoas com maior nível de escolaridade defendam
essa prática?
X – Vai Ra começa, você é a favor ou contra?
R – Eu não uso xxx meios ilegais
(Risos)
X – Ah, tá...tá bom...
(Risos)
X – xxx qual a escolaridade?
(Risos)
X – e o jornal como um todo?
X – A palavra que a gente falou
X – xxxx melhor pelo nariz, cara
R – Porque as pessoas com maior escolaridade elas devem saber realmente
mais ou menos a realidade
X – por quê?
X – elas xxx xxx na prática porque, caramba, você é aliado de um traficante,
daqueles caras que arrastaram criancinha, xxxx mesmo de alguém que é
aliado daquilo? Certo? É uma pessoa... vai ficar contra? Não, tem que pegar e
matar. Vai falar, vai falar aquilo é tortura. Ah! Tava querendo o quê? Era tortura
e a criança não fez nada. Era tortura tá e acabou.
X – cara, eu acho que a classe média xxxesse valor à tortura por um motivo
claro. Se você for pegar vamos supor um menino de rua pra interrogar e pegar
um vamos supor um de classe média também. Provavelmente vai xxxxxxx o
classe média. A gente vai achar que ele não tem culpa por ele ter por ter mais
dinheiro, pô. Então cê vai acabar, vai acabar torturando o mais pobre pra ter
certeza de que ele vai ter que fazer alguma coisa. Embora não seja assim.
Xxxx pensa.
X – não
X – pera aí xxx. Esse cara aqui xxx.
(Risos)
X – Sério, eu acho que é assim. É porque, mas isso, isso não tem nada a ver
com a tortura em si, cara. Quando a tortura começou é... não tinha esse
preconceito. Por exemplo; quando as pessoas, quando as pessoas eram
torturadas na ditadura militar. Não tinha essa historia de quem é rico ou pobre:
quem era comunista ou não. Então, é porque agora, agora o preconceito se
voltou pra classe social. Aí é outra questão. A tortura eu sou a favor sim, mas é
depende do caso.
X – É
X – Tá.
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X – Concordo.
X – xxxx x xxxx xx muito bem.
X – Eu acho que antes (risos) antes de começar com a tortura a gente tem que
ter tipo uma investigação. Não adianta xxx chegar na casa do cara xxx tiver
vendo um filme. Xxx chegar xxxx dizer que vamos sair batendo em todo
mundo. Não é assim. Eu acho que antes tem que ter uma investigação. E eu
acho que no Brasil, como nós somos ainda muito desorganizados, vai sair, vai
ser, vai virar brincadeira isso. Ah, não gosto de você, vou te torturar. Eu acho
que vai virar isso. Eu acho... desculpe... Pra começar a tortura a ser, pra tortura
começar a ser legalizada eu acho que a gente tem que desenvolver muito
mais.
X – Xxxx quatro.
X – Xxxxxxx
X – Tchau
X – Tchau
X – Próxima pergunta é se a tortura deve ser usada como prática sim. Eu acho
que... Depende. Como a Yasmim falou, depende. Mas... Primeiro tem outros
caminhos, sabe, pra você conseguir, tipo a investigação e tal, a informação,
sem ter tortura. Depende da pessoa que você tá... Xxxx último caso xxx. Eu
acho que dependendo do crime que foi cometido, do que eles tão investigando,
deveria sim usar tortura.
X – Como?
X – Como, por exemplo, aquele caso do João Hélio. Naquele caso com certeza
deveria ser usada a tortura, sabe? Agora, quando xxx um caso mais simples.
Tipo, vamos supor, eu roubei um chiclete na banca, (risos) isso não deveria ser
usada a tortura. A tortura deveria ser usada em caso xxx ao extremo.
X – xxx não é xxxx
X – Gente, olha só. Mas a... Eu acho que o jornal é uma coisa que xxx a mídia,
a mídia ela faz você pensar várias coisas. Eles realmente exploraram muito mal
essa parada da... dos universitários. Com certeza os universitários deviam
estar falando de crimes absurdos.
X – Porque ninguém, ninguém vai falar: Ah, é da favela, tortura ele. É pobre,
não faz nada. Não pô. Não é isso, sabe? Não, eu sei, mas...
X – O jornal, ele te induz a uma coisa, por isso você tem que ter cuidado dizem
alguma coisa.
X – Eu acho que... No caso do João Hélio, não preciso xxx? Não foi preciso?
X – Caso xxxx preciso.
X – Mas o cara tem que fazer, porque se aliou com um crime hediondo, cara.
X – xxxxxxx
(Risos)
X – Entendeu? Você pega ... o cara matou 50 pessoas porque, sei lá, resolveu
sair da... digamos... sair do crime. Aí o cara vai e mata 50 pessoas. Quem,
quem, quem que faz isso? Alguém que é aliado a essa pessoa tem que ser
pressionado. Foi pressionado e não atendeu, vai pra tortura. Vai pra tortura,
cara.
X – Digamos você é namorada do carinha que matou o João Hélio.
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X- xxxxxxx
X – E eu vou. E eu vou.
X – de uma boa índole?
X – Eu vou.
X – Vai denunciar o cara? Xxxx o cara xxx troglodita.
X – Mas xxxx
X – xxx quem nem ele, eu não vou falar nada. Ou seja,mente...
X – Isso eu também acho.
X – Isso tá parecendo um filme, cara. Eles torturaram a mulher do cara.
X – Que filme?
X – Do Xxxxxxxxx . Torturaram a mulher do cara pra xxx de prova.
X – Ué, ela é mulher do cara. Ela não tá compactuando.xxx
Xxxxxx
X – Tipo, se ela não tivesse culpa no cartório ela já teria denunciado o cara há
muito tempo.
X – xxx a melhor amiga da mamãe xxxx
X – Mas tem gente que eles torturam que não sabem realmente de nada xxxx
também. Porque tem muitos casos xxxx que eles fazem tipo xxxx
X – Xxxxxxxxxxxx
X – xxxxx entendeu? Eles se acham o maioral e eles fazem tudo com pessoas
de menos escolaridade sempre, entendeu? Isso já é um preconceito, já é uma
xxx
X – Cara! Desculpa, pode falar.
X – Não, pode falar.
X – Mas se você for ver, infelizmente, cara. A maioria, não sei se a maioria,
mas grande parte traficantes moram na favela. Infelizmente o povo mais pobre
ele tem acesso à violência mais rápido. E isso vai gerar altos ... tipo ... sei lá.
Xxxxxx
X – Sei lá.
X – Se você não der instrução pro garoto provavelmente ele vai virar. Eu acho
isso horrível, entendeu? Ele não tem opção.
X – É, ele não tem opção.
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – Mas não na favela.
X – Quem vai xxxx
X – Claro que tem, xxx
X – xxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X- Ele não tem como ter acesso como a gente tem. Mesmo xxxxxxx de dinheiro
ele vão procurar o traficante xxxx um papo. Eles xxxx nós xxxx. A probabilidade
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de virarem traficante é muito maior, mas falar que uma segunda opção isso já é
xxxxx
X - Uma em um milhão, tá bom?
X – É, tá.
X - xxxxxxxxxxxx
X – Desculpa.
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – Não, mas de qualquer jeito, cara. Xxxxxxx. Não, eu tava falando de opção,
assim, o povo vai pelo que, por exemplo, a turma 101 é a turma que mais
acerta nas provas. Aí..
X - xxxxxxxxxxxx
X – Tá. A gente tá gravando um negócio pra Português.
X – Continua Raíra.
X – A turma 101 é a turma é que mais acerta. Aí vocês vão falar, naturalmente
vocês vão pensar que a turma 101 vai acertar sempre. Tão entendendo xxx
que eu tô querendo falar. Então. Outra turma xxxxx vôlei. Vamos supor um
caso de vôlei xxx turma 101. xxxxx por preconceito, entendeu? Mas não quer
dizer que vai ser sempre, sabe?
X – Também tem aquele caso, nem sempre o traficante mora na favela. Por
exemplo, esse colmb..., esse traficante colombiano, boliviano, que o Brasil
prendeu agora, que ele fez não sei quantas cirurgias plásticas pra mudar o
rosto dele. Cara, ele é milionário porque ele é traficante, ele tá com um
dinheirão escondido e não tão fazendo nada, entendeu? Ele tá lá preso,
beleza. É.. Mas... É... Ele tinha uma casa... é... que eu não tô lembrando da
onde, xxxxx, ele tinha uma casa que era assim muito... é... valor tipo 5 milhões
de reais e.. rerere... 5 milhões de reais e ele não morava na favela. Ele tinha
um monte... e era traficante.
X – xxxxxxxx
X – xxxxxx traficante
X – xxxxxxx tem um maior n xx
X – Só uma coisa. Vocês todos estão se contradizendo, tão percebendo, né?
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – xxxxxxxxxxxx
X – Não, presta atenção.
X – Desculpa. Só pra me explicar. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Quando
você não dá opção pra alguém, ela vai buscar alguma coisa. E isso é uma das
xxxxx que infelizmente a gente tem pouca opção. E muitos vão, partem pra
criminalidade. Não tô falando que os traficantes são favelados. Minha
empregada é da favela e ela não é traficante. Xxxx da própria pessoa.
X – Mais de 90% da favela é.. tem trabalho formal. Mas, gente, isso não é a
questão, a gente tá saindo do tema.
X – Tá.
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X – Tipo o.. xxxxxxx a minoria assim quer saber realmente a verdade, são tipo
eles só vão descobrir, torturar o que convém a eles, entendeu? Cara, xxxxx no
início da entrevista. Foda, cara, O Brasil ainda não é desenvolvido o bastante e
a nossa população ainda não tem quase uma mente desenvolvida o bastante
pra saber o que é correto e o que não é correto. Não é nem saber. Eles sabem,
mas, sabe, é tanta pressão em cima das pessoas, em cima dos policiais, em
cima dos traficantes, que eles acabam fazendo a parada errada.
X – xxxxxxx da maneira errada.
X – Eles iam acabar usando a tortura de uma maneira errada. Por isso que eu
acho. Eu sou a favor. Mas daqui a um tempo, quando o Brasil for mais
desenvolvido.
X – Isso eu também acho.
X – Eu também acho.
X – Xxxxx a polícia brasileira não ia saber usar...
X - xxxxxxxxxxxx
X – Mas xxx com quem?
X - xxxxxxxxxxxx
X – Mas gente, isso é óbvio. Sabe? Quando você xxxxxxx favela xxxxx você
não vai torturar qualquer um. Xxxxxxxx xxxxxx. Tortura? Tortura é assim. Não é
pra fazer com qualquer um. É a tortura com alguém..
X – Tá, mas xxxxxx escolaridade e a maioria deles ia acabar acontecendo isso.
X – Ah. Isso eu sei, mas, ah.. o que eu...o que a...que era... que a...
X – Eu acho xxxxx
X – xxxxxxxxx
X – Eu sou a favor.
X – Eu não sou totalmente a favor.
X – Eu sou a favor de com crime hediondo, cara. Arrastaram um garotinho.
Xxxxx é o pior exemplo que você pode dar, cara.
X – Tem crimes muito piores.
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – xxx a dez anos ele estar solto e vai fazer merda de novo.
X - xxxxxxxxxxxx
X – xxxxxx pra daqui a dez anos ele vai tá andando na rua xxxxx que ele
cometeu no passado.
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – Tá, rapidinho, um segundo, ou seja, o que a gente acabou concordando,
concordando mais ou menos, era assim, que, que a gente é a favor, em último
caso, a gente era a favor
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X – Em casos extremos
X – num crime extremo e de último caso a gente era a favor. Só que quando os
policiais e a população começar a se desenvolver
X – Uma consciência...
X – É, uma consciência.
X – Você não pode continuar confiando muito.
X – Ou seja, xxxxxxxxx, quando xxx mais escolaridade pros policiais e etc, né?
X – Ah! Mas xxxxx desenvolvimento social também, sabe? Eu acho que no
Brasil, uma coisa que eu não gosto muito é que tudo tá bom, sabe? Ninguém é
duro com ninguém. Aí...
X – É o comodismo.
X – O comodismo, sabe? Você... Aliás xxxx carismáticos demais. Quando é
que você vai dar duro numa pessoa pra ela trabalhar de verdade? Xxxxxx das
pessoas, entendeu? Eu acho que falta mais seriedade no trabalho, entendeu?
Uma consciência...
X – xxx de se desenvolver. Xxxx xxxxx xxxx um monte de coisa realmente
atrás, sabe o que que é? A sociedade não seria assim. Tipo, se a gente fizesse
como os carinhas lá na França fizeram no governo, o nosso governo não seria
como é hoje, sabe? A gente não teria tanta corrupção ou tanta desigualdade. O
nosso povo ele é muito
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – Xxxxxxxxxxx ou a imagem dessas pessoas se conformam
X – Mas eu apertei voltar...
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – Tá gravando eu não sei...
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X –xxxx foi o que o professor de xxxxx tipo ou as pessoas xxxx o comodismo e
o conformismo da situação, eles se conformam com aquilo ou têm a reação de
reversão, que ele falou. Tipo, as pessoas dizem que a minoria que tipo luta pra
reverter a situação.
X – Antigamente tinha cara pintada tinha xxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – Xxxxx agora também a violência policial. É...
X - xxxxxxxxxxxx
X – Xxxx denunciaria tipo aquele cara me assaltou prum policial. Porque eu ia
achar que o policial é amigo daquele cara. Hoje em dia, é bem provável, sabe?
X- Xxxx até a gente já começa a ficar com medo do trânsito, xxxx
X – Sério.
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X – Eu procuraria um exército pra denunciar.
X – Um exército,cara?
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – Xxxx tá falando tudo junto.
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – Como é possível que as pessoas com maior nível de escolaridade
defendam essa prática?
X – Quê?
X – Como é possível que as pessoas com maior nível de escolaridade
defendam essa prática?
X – Xxxxxxxx revoltada xxxxxxxxx coisas que tão acontecendo.
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – Xxxx sabem que não é pra torturar qualquer um. É isso que o jornal não
expõe. Ele bota por alto pra você. O jornal sempre faz isso, cara. Xxxxx que me
deixa xxx. Xxxx. Não é pra torturar qualquer um xxxxx.
(Risos)
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – xxxxxxxxxxxx com menos escolaridade é contra.
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – Mas eu sou a favor da tortura consciente, não essa tortura xxx
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – Na sociedade brasileira não.
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – A sociedade norte-americana também não e muito..
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – Depende. Depois que teve o atentado de 11 de setembro xxxxx os Estados
Unidos surtou.
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X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – Eles prenderam um monte de xxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – xxxxxxxxx muita tortura xxxxxxxx tipo uma crueldade xxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – Mas tipo... Mas quem quer tortura também xxx com muito... Os traficantes
xxxx um direito deles. Não vê que quando eles vão presos eles vão falando não
mas eu tenho o direito de não sei quê, direito de não sei que lá. Tipo ele fazem
xxx de crimes xxxxxx. Então tem que ser com tortura mesmo, cara. Eles sabem
que são, que são tipo xxxx mas quando xxx tipo eles vão ser presos, eles vão
ser torturados, mas depois xxxxx.
X – Eu sei
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – xxxx Brasil porque aí que xxxx alimentar a discussão xxx
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – Mas cara, tipo assim. Que que eu ia falar? Deixa eu lembrar. Ah tá. Foi que
muitas vezes xxx lá, torturavam, iam lá prender o cara. Beleza. O cara ia ser
preso. Daqui a pouco vai ser solto. E se ele fizer a mesma coisa?
X - xxxxxxxxxxxx
X – Tá. Tem uma coisa. Xxxxxx a pergunta novamente.
X – Que pergunta é?
X – xxxxxxxxxxxx
X – xxxx escolaridade já falou.
X - xxxxxxxxxxxx
X – Mas eu acho que também acontece, por exemplo, a nossa geração, que tá
na universidade, não viu os defeitos da tortura.
X – É.
X – Entendeu?
X – É verdade.
X – A gente não viu. E eu também acho que esse pessoal... É... A nossa
geração, assim, a gente não vê o efeito da tortura, entendeu? A gente não viu...
É... Nem todo mundo vê assim claro, a policia vai sair assim torturando todos
os povos.
X – Ah, tá. Entendi.
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X –As Farc. As Farc faz tortura. Psicológica, física. Todo tipo de tortura.
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – O que eles querem eu acho super. Super, eu acho que, que... deveria ser
feito mesmo, mas não dessa forma. Sabe? Eu li uma coisa lá que xxxxxx
socialismo, e eu gostei. Eu lembro que eu gostei.
X – Leu aonde?
X – Não, eu li no jornal xxxxxx
X – Que que era pra gente poder xxxx
X – xxxx no livro, no filme do Bope xxxx
X – Cara, eu acho que tá certo em torturar, sabia? Tipo assim, nesse caso.
Não, porque imagina se eles não tivessem torturado xxxx
X – xxx o Bope não é realidade.
X - xxxxxxxxxxxx
X – xxxxx a situação no morro é muito pior xxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – Ele falou que as pessoas estão interpretando o filme dele errado. Ele falou
isso quando ele ganhou o Urso de Berlim. Ele falou: a população brasileira xxxx
interpretar xxxx
X – Não, mas não é xxxxxx xxxxx muito pior xxxxxxx
X – Xxxx no morro, cara. E eles torturaram estava certo cara. Tipo, deu , deu
algum resultado a tortura que eles fizeram. Imagina se não tivessem torturado?
Como xxxxxx supor xxxxxxx. Saísse...
X - xxxxxxxxxxxx
X – xxxxxxxxxxxx dizer que são baianos xxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – xxxxxxx baiano não xxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – Tava falando do Bope, cara.
X – Ah! Ninguém aqui mora na favela. Ninguém sabe xxx a realidade. E nem
xxx. Sério. A gente não conhece essa realidade. Xxxxx coisa muito pior. A
única realidade que a gente conhece é a realidade que a TV mostra.
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – xxxxx que o Bope se recompôs ainda não xxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – xxxx o filme Tropa de Elite xxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – Não. O filme mostra nem que o filme mostra que o Bope não... Eu acho
que assim que o filme mostra que mesmo que o Bope faça isso ou xxxxx
grandes xxxx policiais traumatizados. Treinamento do Bope é a base xxxx.
Aquele negócio de dar porrada em você. Desiste. Desiste. Cara! Xxxxxxx
muito. Xxxxx xxxx mesmo. Isso é um tipo de tortura.
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X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – xxxxxx tortura em investigação policial. Não é em tortura xxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – xxxx na instituição do Bope.
X - xxxxxxxxxxxx
X – Tortura é tortura.
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – Atenção. Xxxxx como é possível que as pessoas com maior nível de
escolaridade defendam essa prática? Não vamos xxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxx
X – xxx a prática não de um modo consciente. Não essa tortura que xxx tá
falando.
X – Quem tá falando?
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – Essas pessoas, eu acho sim que quem possui um nível de intelecto maior
tem mais consciência das coisas. Xxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – Xxxxx pessoal com nível de escolaridade maior, que que ele pensa?
Tortura consciente. Não é sair torturando geral. O pessoal com um nível de
escolaridade menor não tem essa consciência de tortura consciente. É pra eles
é tortura geral.
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – Mesmo que eles tenham a consciência de tipo assim, é.. no Brasil
liberaram a tortura xxxx ia ser só pra suspeito de crime, depois de investigação,
em último caso, ba, ba, ba. Eles têm... Eu acho que mesmo que tiver a
consciência disso iam saber xxxxx a gente vai ser torturado porque a gente é
pobre, entendeu?
X – Eu acho que tem esses dois pensamentos. Primeiro, o fato de não, de não,
de não acreditar numa tortura consciente no Brasil. E o segundo fato é essa
parada da desigualdade, sabe? Sou pobre e vou levar na cabeça por isso. Xxx.
Infelizmente no Brasil isso é verdade
X - xxxxxxxxxxxx
X – É por isso que precisa desenvolver o Brasil primeiro pra depois aceitar a
tortura.
X – Eu acho que no início a tortura pode até dar certo. No início. Mas ao longo
do tempo, não vai mais dar certo.
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X – Não vai mermo, não. Vai começar a dar merda.
X – Porque acho que no início vai xxx naquele embalo tipo : Ah, vamos fazer a
coisa direita. Vamos botar o Brasil no lugar. Tudo bem. Vai dar certo, vai. Só
que aí vão começar a aparecer vários crimes as pessoas xxx
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – Vão começar a aparecer outros crimes xxx
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – Tipo assim. É... Os policiais vão acabar achando divertido, entre aspas.
Vão acabar achando divertido fazer tortura. E vão acabar aplicando de modo
errado, sabe? Xxxx começam a gostar xxx. E vão acabar...
X - xxxxxxxxxxxx
X – Em que cena mostra isso?
X – Eu não vi o filme.
X - xxxxxxxxxxxx
X – Não lembro em que cena. Mas vai mudando as cenas. Mostra o filme xxx
se você comparar o Capitão... Não... Se você comparar aquele negão. Aquele
neguinho, lá.
X – Qual?
X - xxxxxxxxxxxx
X – Ah. Tá.
X – xxxxxxxx lá no final. No final ele vai ta muito mais violento. Tá muito mais,
sabe? xxxx
X – É, isso é pra mostrar o que tem de errado no Bope. Mas não que ele tá
gostando de matar. Ele matou o cara porque ele queria se vingar porque o cara
matou o irmão dele
X – xxx mata uma pessoa mais xxxx
X – Eles começam a acreditar que xxx
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – Agora não tá dizendo que quem tá na polícia é tipo assim doente a ponto
de achar matar legal.
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – Pode acontecer. Mas não vai ser tipo, ninguém vai dizer: aí gente, vamos
torturar xxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – xxxxxx da pessoa xxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X –xxx é delegado federal e ele matou xxxxxxx e aí tipo assim, quando a gente
vai no parque diversão, tipo xxxxx, essas coisas, ele só vai naquele brinquedos
de tiro, essas coisas, e ele tipo ele começa a rir xxx tem que ver, tipo absurdo,
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eu fico com medo xxxxxxx ficou todo feliz porque conseguiu matar o carinha
xxxx aí ele fala cara, é que na, no profissionalmente aí você fica com tanta
raiva das pessoas que ficam fazendo essas merdas, tipo, você quer matar eles.
Você se sente fazendo justiça tipo matando elas, entendeu? Você não se sente
mal em nenhum momento matando xxxx
X – xxxx doente começa xxxx o ser humano é assim. Xxx começa xxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – Tirar uma vida humana pra mim é coisa de xxx
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – Eu entendi o xxxx do seu tio xxxx xxxx xxx a maioria, 99.9% xxxxxxx
X – Um cara que mata uma pessoa, tipo um traficante que mata uma pessoa
ele não vai melhorar com perguntas, com, com tipo alguns anos na cadeia, ele
tem que ser torturado, entendeu?
X - xxxxxxxxxxxx
X – xxxx uma pessoa que mata alguém xxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – xxxx tem alguns casos, que mesmo com a tortura a pessoa vai xxx vai ser
preso xxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – xxxxxx de novo xxxxxx
X – xxxxxxxxxxxx
X – Rapidinho. Essa parada de... Ah, não! Você, digamos, xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – xxxx beleza. Aí vai pra casa xxxxxxx xxxx começa a matar de novo.
Xxxxxxxx
X – Mas a questão não é torturar quem comete um crime, quem faz as coisas
erradas. É torturar alguém pra dizer sobre a xxxx uma investigação.
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – É cúmplice.
X - xxxxxxxxxxxx
X – O cúmplice também é culpado, minha amiga.
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – xxxxxxxxx também vai levar na cabeça.
X - xxxxxxxxxxxx
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X – xxxx coisinha xxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – xxx não é obrigado xxxxx
X – xx tem que diminuir a pena sim. Xxxx dedura seu amiguinho que você ia
diminuir a pena. Ia pegar 4, pega 2 anos.
X – Com certeza.
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – Mas mesmo assim não ia dar certo, cara.
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – xxx você acha que nego não ia dedurar xxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – Sabe qual é o problema? Eu acho que a falta de penalidade é o que mais
coisa... Se você sabe que você vai preso e você vai embora daqui a 1 ano ou 2
anos.
X – xxx 6 anos
X – xxxxx amanhã.
X – muito antes do que deveria.
X – Então?
X – Continua.
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – xxx lei xxxx pública, criminalidade ia diminuir, não ia precisar de tortura
xxxxx.
X – Cara, a questão não é nem o tempo que você fica preso. É a qualidade do
sistema penal. Xxx ficar preso numa celinha se ele pega o telefone e fala
assim: gente, eu tô precisando de 2 pizzas aqui, porque eu tô com fome.
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – xxxxx manda entregar 6 quilos de maconha ali pra não sei onde.
X – Esse devia ser torturado,com certeza. Esse deveria ser torturado.
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – Gente, olha só, xxx a tortura xxx várias coisas xxx a tortura xxx

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


90

X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – Eu aprovo, vê se vocês concordam comigo.
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – xxx no Brasil xxx
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – Ah, é no Brasil?
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – Tem que desenvolver um sistema mundial para xxx
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – Todo mundo concorda comigo?
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – Em todos os lugares do mundo. Olha só, eu acho que é assim, é... xxx
defender a tortura é assim, é uma coisa humana. A maioria das pessoas
defende porque acham que vai resolver um problema. Porque torturando xxxx,
claro. Mas depois...
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – Conclui.
X – Concluir?
X - xxxxxxxxxxxx
X – As pessoas de mais escolaridade são a favor.
X - xxxxxxxxxxxx
X – xxx falando de qualquer tortura. Eu acho que a tortura xxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – Por isso que xxx faz merda. Ele é, ele é ridicularizado, ele é tudo aquilo.
Ele tem um alto nível de sabedoria. Beleza. Ele vai ser corrupto. Ele sabe que
se fizerem tortura, ele não vai levar culpa, ele não vai ser torturado. não vai
acontecer porra nenhuma com ele.
X – Não, mas aí xxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – xxx que ele não vai ser torturado, entendeu? Se ele fosse ser torturado,
eles iam ser contra. As pessoas fazem o que convém a elas.
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X – xxx olha só xxx
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – xxx com dinheiro e sem dinheiro, culpado ou não culpado. Só são
torturados quem xxx escolaridade, xxx mais escolaridade.
X - xxxxxxxxxxxx
X – xxxxxxxxxxxx
X – Gente, eu acho que a pessoa que é culpada tem que xxxx tem que pagar
pelos crimes.
X – Quem tem mais escolaridade, xxxxxxxx há uma xxx maior, isso é um fato.
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – Um em trezentos milhões.
X – É
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
X – Ou seja
X - xxxxxxxxxxxx
X - xxxxxxxxxxxx
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GRUPO AZUL B

Informante masculino 1 / Informante feminina 7 / Informante feminina 14 /
Informante masculino 11 / Informante masculino 2 / Informante masculino 12 /
Informante masculino 4

X – A tortura deve ser usada como prática de investigação policial?
X – Como é possível que pessoas com maior nível de escolaridade defendam
essa prática?
X – Nós vamos começar pela segunda. Fica mais fácil começar pela segunda...
X – Já tá gravando? Já tá gravando?
X – Aí, moleque!
X – Já tá gravando?
X – Tá.
X – xxxxx
X – xxxx comigo..
(Risos)
X – Aí. Eu acho que..
X – Calma aí!
X – ... a tortura nunca é... válida...
X – Encantado pela...
X – Você acha válida?
X – Quem acha que é?
X – Eu acho que é válido.
X – É válido?
X – Como assim?
X – Por quê?
X – Porque, tipo, as pessoas que estão sendo... Depende das pessoas.
X – xxxxxxxx
X – Mas a tortura...
X – Então...
X – Pera aí.
X – xxxxxxx
X – O Hugo tá falando.
X – Tem que pensar, cara, que a tortura é pra descobrir se a pessoa é inocente
ou não. Então...
X – Então. Como é que você vai escolher uma pessoa que é inocente?
X – Ou retirar informação.
X – Ou retirar informação. Como é que você vai escolher uma pessoa inocente
ou não pra retirar informação?
X – Claro. Mas assim. É...
X – Renan, senta.
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X – Uma pessoa que tá envolvida com o tráfico, por exemplo. Um cara que
avisa quando a polícia tá chegando. Esse eu acho que deveria ser torturado
pra é... pra... dar informações. Porque as pessoas já torturaram tanta gente.
Sei lá...
X – Tem que ir maneiro, né?
X – É...
X – Tem que ir assim. Que chegar assim. Tá perto de chegarem na favela.
Xxxxx
X – xxxxx
X – Até que ponto eles não torturaram? Xxxxxxxx
X – Como ele vai saber que ele é o cara que...
X – E se ele realmente não souber nada. Aí...
X – xxxxxxx
X – xxxxxx
X – Machucar o cara todo.
X – xxxxxxxx
X – xxxxxxx
X – xxxxxxx
X – Olha só. Eu acho que, olha só. Se um cara entrasse na minha casa,
matasse minha mãe, por exemplo. Xxx Eu visse ele na rua depois. Eu não
tenho dúvida que eu pegaria ele, torturaria, até saber o outro, onde está o
outro. Depois eu ia pegar eles dois juntos e, e, sei lá, eu ia trucidar com ele.
Mas olha só, eu como pessoa talvez eu tenha esse direito. Ele matou minha
mãe. Tipo assim, é justiça.
X – Direito xxxxx
X – xxxxxxxx
X – xxxxxxxx
X – Uma instituição não pode fazer isso. Saporquê? A polícia tá representando
todo o povo. Será que todo o povo é a favor disso?
X – xxxxxx
X – Eu acho que a instituição não pode definir quem tortura e quem não...
X – Vamo, vamo responder às perguntas, aí...
X – Claro, mas...
X – xxxxxx
X – xxxxxxx
X – Você falou que se ele matasse sua mãe você teria o direito de torturar ele.
X – Eu como pe... Não.
X – Não é direito
X – Não é direito legal.
X – Seria...
X – É um direito...
X – Olha só. É tipo assim. É, é...
X – xxxxxx
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X – Explicado, entendeu?
X – É justificado.
X – Entendeu?
X – Eu acho
X – Não mas...
X – xxxxxxx
X – xxxxx
X – Não é...
X – xxxxxx
X – Mas eu como... Eu como ser humano eu faria xxxxxxx pessoal também.
X – xxxxx
X – Não, com certeza.
X – xxxxxx
X – Não.
X – xxxxxx
X – Cara. Matariam sua... sei lá, sua mãe. Você não faria isso?
X – xxxxxx
X – Não...
X – Até acredito nisso.
X – Eu faria.
X – Todo mundo faria.
X – Tem gente que não faria.
X – xxxxxxxx
X – xxxxxxx
X – xxxxxx
X – Eu acredito que tem gente que não faria. Mas na hora, o ser humano, ele
também pensa que nem um animal também.
X – É. Ele não pensa, na verdade. Ele
X – xxxxx
X – Age por reflexo
X – xxxxxx
(...)
X – É... Alguém mais acha que não deve, aliás, que deve torturar?
X – xxxxxxx
X – xxx Gabriel.
X – xxxxxxx
X – Essa tortura é só pra tirar informação. Não é pra...
X – xxxxxx
X – xxxxxxx
X – xxxxxxx
X – xxx provas ...Aquela tortura tá ligada...
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X – Ele é provado... Eu sou a favor. Eu sou a favor, um cara é um traficante,
sabe? E, por exemplo, ele tem um comparsa que é traficante também, só que
ele não foi preso ainda, entendeu? Não está disposto a colaborar com a
investigação, por não querer, sabe, é ajudar, não ajudar o amigo. Eu acho que
no mínimo é tortura, cara.
X – Mas cara, violência xxxx
X – É cara.
X – xxxxxxx violência gera violência.
X – É cara, cê vai tá...
X – xxxxxxxx eu ia xxxx assim por quê?
X – É cara.
X – xxxxxxx
X – xxxxxx
X – Um cara não faz o que ele quer. Ele não tá roubando porque ele quer. Ele
preferia tá jogando futebol e ganhando 100 mil reais. Uma coisa é não
X – Eu sei cara...
X – xxxxxxx
X – xxxxxxx
X – Justamente.
X – xxxxxxx
X – xxxxxxx
X – O fato é que é traficante. Justamente. Um cara que tá envolvido com o
tráfico, provavelmente ele vai saber que é o traficante, quem, quem é o dono,
quem é o...
X – Então.
X – Então.
X – Uma investigação padrão. Cara, você não pode. Ah, já que ele não teve
chance na vida, ele não teve escolha, ah, então, pode torturar? Já que o outro
X – Não
X – Então xxxxxxx
X – Não é assim.
X – xxxxxxx
X – Não é assim
X – xxxxxxx
X – Mais ou menos, mais ou menos.
X – xxxxxxx
X – xxxxxxx
X – Eu acho que não dá pra escolher xxxx
X – xxxxxxx
X – xxxxxxx
X – Outro dia (menina que fala com uma dicção incompreensível)
X – Eu acho que nos tamos fugindo um pouco do assunto.
X – xxxxxxx
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X – xxxxxxx
X – xxxxxxx
X – Tá. É... E por que cês acham que, tipo, que as pessoas com um nível maior
de escolaridade...
X – Porra xxxxxxx
X – Não xxxxxxx
X – xxxxxxx
X – Olha só, eu acho que as pessoas com um nível maior de escolaridade são,
que são, xxxxxxxx elas sabem que elas não vão ser torturadas porque elas
terão bons advogados, proteção da família, então elas sabem que isso não vai
acontecer com elas.
X – E elas sofrem os assaltos, os... sei lá, os seqüestros, não sei que, elas que
sofrem
X – Elas acham que têm o direito de...
X – É, elas xxx no direito dos outros...
X – xxxxxxx
X – Fala.
X – (aquela menina cuja dicção é incompreensível) xxxxxx de repente, as
pessoas xxx torturados xxxx vai entrar com processo. Sabe, eu acho que xxxx
idéia xxxx ah, não, pode torturar xxxxxxxxx
X – xxxxxxx
X – xxxxxxx o problema é que já é xxxxxx
X – xxxxxxx só que nós somos a classe que xxxxxxx
X – xxxxxxx burguesinhos
X – xxxxxxx
X – xxxxxxx que é vista por eles, né?
X – Não. Nós temos que ser os burgueses pensantes, entendeu? Porque esse
é o problema. Ser burguês não é um problema. Sério. Isso é uma coisa que
nós não escolhemos. Nossos pais estudaram xxxxxxx tipo assim, xxxxxxxx em
berço de ouro, entendeu? Eu não escolhi. Só que nós temos que xxxxx
X – Pior ainda
X – xxxxxxx intelectual. Sabe o que está acontecendo, sabe porque está
acontecendo. A culpa é principalmente nossa. Agora imagina xxxxxx pensa
num xxxxxxx ela sabe que quem escolhe isso, esse negócio de tortura, não vai
ser ela. Vai ser xxxxxxx. E quem vai ser torturado vai ser ela. Pra ela é pior
ainda, xxxxxxx, não é só xxxxxx que escolhe isso não vai ser ela.
X – Nem o direito de escolha ela tem.
X – xxxxxxx
X – É. Até porque quem tortura é a classe com maior escolaridade. Quem vai
torturar
X – xxxxxxx não é a classe com maior escolaridade.
X – xxxxxxx
X – xxxxxxx legal xxxxxxx tem pa caramba
X – xxxxx isso existe xxxx
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X – xxxxxx traficante xxxxxx
X – xxxxxxx (longo trecho em que eles falam murmurando)
X – Você leu isso tudo?
(murmúrios)
X – Priscila!
(murmúrios)
X – Tem uma frase aqui que ele fala que
X – xxxxxxx
X – xxxxxxxx
X – A classe média tem sido a vítima. Xxxxx. A classe média tem sido a vítima
de violência como tradicionalmente xxxx
X – xxxxxxx
X – A classe média tem sido vítima de violência. E como tradicionalmente é
individualista, ela se incomoda quando os torturados são xxxxxxx
(murmúrios)
X – Eu sou comunista, cara. Mas eu sei que não é possível xxx comunismo.
X – É humano, cara.
X – Outro dia xxxx o comunismo.
X – xxxxxxx
X – xxxxxxx
X – É cara. entendeu
X – Não dá pra você fazer um sistema justo pra todos, entendeu?
(murmúrios)
X – Não, mas xxx obrigado xxx
X – Tá bom, você é obrigado a xxxx
X – Não. Se a gente, se realmente tivesse uma, uma xxx boa, uma política boa.
X – Uma escola boa.
X – É. Não. Tipo assim.
X – xxxxxxx
X – Olha só. Se tivessem bons juiz. É... Juízes. Desculpe. Sabe, desculpe.
(Risos!!)
X – É... Olha só. Não só os pobres tinham xxxx essas coisas assim de...
X – Obrigado a não roubar já é. Já é obrigado a não roubar.
X – xxxxxxx
X – xxxx a sociedade perfeita.
X – xxxxxxx
X – Não, sabe aqueles caras que, tipo, machucaram aquela, ahh, aquela
empregada doméstica? Então. Qual é a pena deles? O que eles tão sofrendo
agora? Xxxxxx roubou um leite xxxxx
X – xxxxxxx
X – Eles tão sofrendo mais xxxxxx
X – xxxxxxx

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


98

X – xxxxxxx
X – xxxx ele roubou um leite pra ajudar a família. Tá. Tranqüilo. Mas é ato de
roubar. É ato de roubar um leite
X – xxxxxxx
X – xxxxxxx
X – Mas se ele tivesse uma escola, se ele tivesse emprego, tudo, não seria
condenado.
X – Não. Como não seria?
X – xxxxxxx
X – Mas pera aí.
X – xxxxxxx
X – xxxxxx mais preso do que um corrupto xxx
X – xxxxxxx
X – Cara, olha só. Eu acho que o máximo que po... que nós... porque olha só,
que olha só. Xxxxxxx. Políticos que roubam, não sei o quê. Quem nunca
roubou uma carta de Pokemon aqui?
(Risos)
X – Eu já roubei
X – xxxxxxx
X – xxxxxxx
X – Quem nunca fez uma carteirinha falsificada de 18 anos. Todo mundo já fez.
X – Todo mundo fez.
X – xxxxxxx
X – A gente fica falando das pessoas que falsificam e tal, mas a gente também
comete os mesmo atos, entendeu?
X – xxxxxxx
X – xxxxxxx
X – xxxxxxx
X – A gente rouba justamente porque a gente sabe que não vai ser torturado.
X – xxxxxxx
X – xxxxxxx
X – Pera, olha só. Cê tá morrendo de fome. Xxxxx 10 reais xxxxx.
X – xxxxxxx
X – xxxxxxx
X – Principalmente se você tiver com fome xxxx com 10 reais xxxxxx vai pensar
2 vezes.
X – xxxxxxx
X – xxx ninguém xxxxxx
X – xxxxxxx
X – Não só o Brasil xxxx
X – xxxxxxx
X – xxxxxxx
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X – Onde já se viu, cara?
X – Tá bom. O Brasil xxxxxxxx. Mas ninguém xxx americano, cara. Tá sendo
televisionado pro mundo inteiro. Cê vai lá xxxxxx.Onde já se viu? Tá bom. Xxx
protesto xxx
X – xxxxxxx
X – xxxxxxx
X – Tá doido, cara xxx
X – xxxxxxx
X – xxxxxxx
X – Não, não é isso, cara. Não xxxx
X – xxxxxxx
X – xxxxxxx
X – xxxxxxxx tomar uma atitude. Não vai, não.
X – Ué, mas xxxxxxx
X – xxxxxxx
(fala a menina cuja dicção não se consegue entender)
X – Não, sim, mas, pera aí...
X – xxxxxxx
X – Cê tá querendo dizer que tem que vaiar o cara.
X – Não, não é vaiar.
X – Cê acha que tem que vaiar?
X – Não. Não acho que tem que vaiar. Eu acho errado. Tudo bem. Mas, sabe?
Xxxxxxx toma uma atitude.
X – xxxxxxx
X – xxxxxxx
X – xxx o presidente tá ajudando o povo. Porque ele tá ajudando o povo. Ele
não tá ajudando você, nem eu, nem, nem ela, mas quem é, é pobre, fodido
xxxxxxx
X – xxxxxxx
X – xxxxxxx
X – xx qualquer pessoa xxx
X – xxxxxx vai vaiar xxx
X – xxxxxxx
X – xxxxxxx
X – xxx qualquer presidente que xxxx
X – xxxxxxx
X – xxxxxxx
X – xxxxxxx
X – No Pan-americano. No Pan-americano xxxxxx
X – Fala, Bernardo
X – xxxxxxx
X – xxxxxxx
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X – O governo vai ter que tirar 9 bilhões pra isso.
X – xxxxxxx
X – xxxxxxx
X – Pra segurança é um décimo xxxx
X – xxxxxxx
X – Pra segurança eles tiraram um... tiraram uma quantia. Mas,cara, se você
botar todo dia. Pô, sei lá, num, não vai, não vai fazer tanta diferença.
X – xxxxxxxxxx cinco anos xxxxxxx ter mudado um pouco, investido na saúde,
investido na xxxxx
X – Segurança.
X – É. Investido nas escolas.
X – Segurança é medida provisória, cara. Você põe segurança onde tá tendo
roubo, cara. Se você escolarizasse todo mundo não teria roubo e não xxxx
X – xxxx
X – xxxx eles não roubavam
X – xxxxx
X – xxxxx violência. Isso é um absurdo. Sabe? Olha aqui, você gasta 400 reais
com um aluno de escola pública e você gasta 4 mil com um presidiário, cara.
X – Também acho.
X – Pó. Olha xxxx das escolas públicas. Sabe? Isso é um absurdo.
X – Pô, cara, mas
X – xxxxxxx
X – xxxxxxx
X – xxxxxxx
X – xxxxxxx
X – O que ele plantar ele vai comer. Se não plantar, não come. xxxxx
X – xxxxxxx
X – xxxxxxx
X – xxx tá vendendo xxxx, cara?
X – xxxxxxx
X – xxxxxxx
X – Aí xxxxx falou assim: Ah, tô fazendo cálculo pra ver se xxxx, entendeu?
X – xxxxxxx
X – xxxxxxx
X – Isso é um absurdo, cara. Alguém vai xxxxx, cara.
X – Não, isso sim. Mas, pô. Se você, você for olhar os presídios, cara. Tipo,
tem 10 mil presos xxxx cela pra sempre. Num tem como.
X – xxxxx cara xxxx que fica preso um mês dentro de uma cela com num sei
que xxxxxxxx
X – Exatamente. Xxxxxxxx
X – xxxxxxx
X – xxxxxxx
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X – Uma pessoa é presa com tv, com sofá, com geladeira, fogão.
X – xxxxxxx
X – xxxxxxx
X – Nosso sistema judiciário favorece...
X – Quem?
X – xxxxxxx
X – xxxxxxx
X – xxxxxxx
X – Cara, que acho que poderia haver uma grande xxxx no mundo. Não, não.
No mundo, não. No nosso país que, sabe? Xxxx investisse mais na educação.
Xxxxxx Cara, assim. Xxxxxxx
X – xxxxxxx
X – xxxxxxx
X – xxxxxxx
X – xxxx bilhões por ano.
X – xxxxxxx
X – xxxxxxx
X – xxxxxxx
X – O que é roubado, cara. É tipo, é um 75 avos disso. Xxxxx
X – xxxxxxx
X – xxxxxxx
X – O problema, cara, é que eles não emprestam. O Brasil pode xxxxxx
políticos ladrões. Não, cara. Tem muita gente séria. Só que não tem dinheiro
pra aparecer na mídia.
(fala a menina cuja dicção é incompreensível)
X – xxxxxxx
X – xxxxxxx
X – Quem foi quem criou? Foi o Governo Federal.
X – xxxxxxx
X – xxxxxxx
X – xxxxx de fora do país xxxx
X – xxxxxxx
X – xxxxxxx
X – xxxxxxx
X – Sério. Um cara que não sabia falar, que não sabia escrever, chegar na
Presidência, tem alguma coisa aí. Que se eu não soubesse escrever, não
soubesse falar, ou eu ia tentar jogar bola ou eu ia roubar xxxxxx
X – xxxxxxx
X – xxxxxxx
X – xxxxxxx
X – xxxxxxx
X – xxxxxx vista é maravilhosa, né? Xxxx maravilhosa.
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X – xxxxxxx
X – xxxxxxx
X – xxxxxxx
X – Cara, sei lá. É muita gente contra, cara. É muita gente de má vontade. Por
exemplo. Cara, xxxxxxxxx. Por exemplo, vamos supor que eu queira fazer uma
xxxxxxx. Muito, muito.
X – xxxxxxx
X – xxxxxxx
X – xxxxxxx
X – xxx pela câmera de televisão.
X – É católico. É católico.
X – É. Deputado. Acho que xxxx muita gente.
X – xxxxxxx
X – xxxxxxx
X – O Presidente tinha que ter mais poder xxxxx
X – xxxxxxx
X – Mas também num é xxxx
X – xxxxxxx
X – xxxxxxx
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GRUPO LARANJA

Informante feminina 8, Informante masculino 7, Informante feminina 9,
Informante feminina 13, Informante feminina 3 e Informante feminina 12

X – (Leitura do texto)
X – xxxxxxxx
X – xxxxxxx
X – Num tá rolando xxxxxxxx
X – Tá de sacanagem...
X – xxxxxxxx
X – Agora escuta
X – (continuação da leitura)
X – Um, dois...
X – Tá gravando?
X – Tá gravando?
X – xxxxxxxx
X – A tortura deve ser usada com prática de investigação policial? Vamo lá,
quem começa?
X – Cala a boca
X – xxxxxxxx
X – Acho que sim.
X – Por quê?
X – Por quê?
X – Não, vamo tudo mundo dá opinião primeiro.
X – Quem acha que sim levanta o braço.
X – Olha só xxxxx vezes xxxx
X – Cara...
X – Isso depende, gente. Xxxxxxxx torturar a pessoa por qualquer crime que
ela faça.
X – Também acho.
X – xxxxxxxx
X – Roubou um celular. Você vai ser torturado pra falar que roubou um celular?
X – Mas é por forma de investigação, lembra? É por forma de investigação. E
não praaaa você xxxx porque não cometeu um crime.
X – Tá, cara, mas bandido sempre deixa rastro. Não tem, não precisa torturar
todo mundo... Não é que eu acho errado, eu acho certo, dependendo da
situação.
X – Mas a violência nesse país tá tão grande que às vezes a demora xxxxxxxx.
X – Gravando eu tossindo...
X – Cara, mas se eles dizem que a, o Bope é uma das mais xxxx do mundo,
eles podem xxxx de outra forma que xxxxxx
X – (GRITOS)
X – xxxx do mundo não tá fazendo isso?
X – Não, ele pega no palito de, pô, de xxxxxxx
X – Ele tá torturando
X – Ele tortura a unha
X – xxxxxxxx
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X – xxxxxxxx
X – xxxxxxxx
X –Priscila, Priscila
X – Gente
X – xxxxxxxx
X – Posso falar?
X – Priscila
X – Eu acho que se o... os brasileiros são, os pobres, é...
X – Calma.
X – Matam e, e roubam, por que que na... na... os policiais podem mal... é... é...
torturar as pessoas pra achar a solução? Eu acho que não tem nada a ver...
X – O problema é que rico também faz isso, né? Xxxx tortura rico
X – É
X – Olhos por olho, dente por dente.
X – Quem tem que falar é a Julia, tá.
X – Juliana.
X – Eu, assim. Eu acho que depende do caso. Eu acho que obviamente não vai
fazer isso pra todos os casos, até porque imagina se você tortura uma pessoa
e essa pessoa é inocente? Fora que, se você tá condenando crime, violência
etc., como é que você vai condenar uma coisa que você tá praticando? Não faz
sentido, né?
X – Olho por olho, dente por dente.
X – Pois é, isso é uma prática de...
X – Como é que você xxxxxxxxx
X – milênios atrás, você num, você taria retro, você taria retro
X – cedendo
X – retrocedendo
X – Como é que xxxx
X – Eu acho que sim. Eu acho que sim.
X – Calma aí. Calma aí. Porém,
X – Pô, eu tô fal....
X – É... vamos supor que você... Sei lá... Em casos extremos, que você não
tenha outra alternativa, talvez... ah, talvez você possa usar...
X – xxxxxxxx
X – Eu acho que sim, sabe por quê? Porque se o bandido te pega e qué
descobrir alguma coisa de tu ele vai te tortura pra caralho. Então pronto, pô.
Por que que policial não pode tortura bandido pra descobrir o que ele quer?
Olho por olho, dente por dente.
X – Cara, não é olho por olho, dente por dente.
X – Não é.
X – Olho por olho, olho por olho, dente por dente é uma coisa igual. Cê vai... É
tipo assim, eu acho certo? Não. É igual. Tem que ser igualzinho.
X – xxxxxxxx
X – Vai pegar o pessoal... o... as pessoas que moram na favela e são
acostumadas xxxxxxxx
X – xxxx que a questão não é essa.
X – A questão é um policial investigando.
X – é um caso sério, não é roubo de galinha. Não é a pessoa que vai numa
padaria e rouba uma bala.
X – Tá. Xxxx
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X – São investigações sérias, são casos sérios. São casos de mortes, de
assassinatos. Não tem nada a ver com você sair na rua e assaltar e levar um
celular. É muito mais que isso. Dependendo do caso, vale a pena sim pra
poder xxxxxx
X – Mas olha só, pensa assim. O caso do João Helio. Arrastaram o garoto e tal
de uma forma bruta. Vão fazer gato
X – xxxxxxxxx Não, claro que não. A questão não é essa.
X – Podia fazer xxxx
X – xxxxxxxx
X – Eles não tem... Cara eles sabem quem foi porque tem pessoas que viram.
X – xxxxxxxx
X – xxxxxxxx
X – Mas e se não vissem?
X – xxxxxxxx
X – Mas assim.
X – xxxxxxxx
X – Porque assim,
X – Como muitos acontecem.
X – Julia, Julia. Olha só.
X – Mata todo mundo!
X – Eu não concordo que você tem, que é certo torturar uma pessoa
independe... tipo assim, sei lá, ninguém tem o direito de ser tão cruel com
ninguém. Mas, por outro lado, cara, o que é pior? Você deixar uma pessoa que
faz isso impune, pra, pra dar margem a outras pessoas fazerem também? Ou
você usar a mesma prática que ela tá usando? Sabe? Xxxxx
X – xxxxxxxx muito fraco
X – xxxxxxxx
X – xxxx que é mais ou menos a mesma coisa. Se você tem um trabalho e
você sabe que ele vale ponto, a probabilidade de você fazer o trabalho é muito
maior do que se ele não valesse ponto.
X – Uuuuu!
X – O bandido que sabe que se ele matar alguém ele pode ser torturado, ele
vai pensar duas vezes, talvez, antes de fazer.
X – Mas ele, como no Brasil isso não existe,
X – xxxxxxxx
X – xxxxxxxx
X – Aí é que tá. Xxxxxxxx
X – xxxxxxxx
X – xxxx Será que vale a pena começar a existir? Será que vale a pena tomar
isso xxx lei. Valer.
X – O que vai demorar.
X – xxxxxxxx
X – xxxxxxxx vai demorar muito.
X – xxxxxxxx Mas vai acontecer, não vai? Isso xxxx. Então pronto, sabe? É
aquela parada, não são todos os casos que merecem isso. Mas tem certos
casos que talvez mereçam sim tortura. Xxxxx
X – xxxxxxxx
X – Eu acho que, eu acho que isso justifica o fato de que você tá dizendo que
só a classe, sei lá, média alta que, a maioria da classe média alta apóia essa
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visão. Que a maioria da classe média alta às vezes tem visão de que a justiça
no Brasil nunca é feita.
X – Pois é, porque eles também não são torturados, né?
X – Então assim...
X – AAAA
X – xxxxxxxx
X – Porque é o seguinte, se a justiça fosse feita conforme está dizendo no
papel, aí não teria a menor necessidade pra tortura etc. Porque, cara, aliás, se
você pensar, você ficar numa cadeia é uma forma de tortura. Mas se a justiça
fosse feita o que tá escrito na, no regulamento num precisaria de meios
extremos, de tortura. Só que isso não acontece. Então a classe média alta, que
tem consciência de que isso não acontece, tende a apoiar o fato de que você
precisa de medidas mais radicais.
X – xxxxxxxx
X – Olha só. Os Estados Unidos, ele tem aquele, aquele modo de julgar, de
que eles julgam, dependendo eles manda pra cadeira elétrica. Uma coisa
assim...
X – Ou enforcamento.
X – Gente, lá, você vê xxxxx de gente xxx no Brasil? Num vê.
X – Mas aquilo, gente xxxx
X – xxxxxxxx
X – Mas aqui não dá tempo xxxx
X – xxxxxxxx
X – xxxxxxxx
X – Pode ser. Mas xxxx é porque, gente eu acho que...
X – A punição é muito grande. Não vale a pena. Juliana, taí no filme pra provar,
cara. Os bandidos morrem de medo de ser torturados, cara. Olha isso. Cê acha
que eles não vão pensar duas vezes?
X – Não... sei... eu concordo...
X – Se virar um regulamento mesmo, se isso virar uma lei, cara.
X – Uma lei...
X – O que eu tô querendo dizer é que num vale a pena xxxx
X – xxxxx lei xxxx
X – Porque você...
X – Lei de tortura?
X – Porque. Sei lá. Eles podem ter campanhas mais xxx por outros motivos,
entendeu? Não, peguei um exemplo muito, muito assim, mas...
X – Vago.
X – pelo menos...
X – O que você encontra lá também...
X – Eu acho assim
X – E se xxxx...
X – Priscila.
X – for torturado por nada?
X – E porque duvido que, só vai ter gente culpada na cadeia.
X – xxxxxxxx
X – Existe, existe, existe
X – xxxxxxxx
X – xxxxxxxx
X – Gente, gente

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


107

X – xxxxxxxx
X – xxxxxxxx
X – Mas o Bope é baseado em realidade, porque
X – Priscila, você vê novela, num é isso.
X – É, é
X – Olha só, qual é a pergunta? Pode ser usada como prática de investigação
policial? Pra você investigar uma coisa, é... não necessariamente você, tipo,
tipo xxx vai se concretizar. E se você tiver investigando uma pessoa que não é
culpada?
X – xxxxxxxx
X – Cê vai torturar a pessoa de graça, assim?
X – E tem muito caso xxxx assim. É... vamos dizer... Bandido. Ele fala assim,
olha só. Tô... Você não tem nada a ver com a história, mas diz, diz pro policial
que a culpa foi tua pra livrar minha cara. O tra..., o dono da boca. O cara vai
falar, vai ser torturado, pode morrer, e o dono vai ficar lá, livre, leve e solto,
vendendo droga.
X – Só que ele não vai ser otário de xxxx
X – xxxxxxxx
X – xxxxxxxx
X – Ele num tem, ele num tem...
X – xxxxxxxx
X – Olha só, olha só. Se ele não, se ele não cumprir, ele morre. Se ele
cumprir... Não. Se ele não cumprir, ele morre. Se ele cumprir, ele vai morrer de
outro jeito.
X – Não xxxxxxxx
X – xxxxxxxx toturado
X – Ele pode
X – xxxxxxxx
X – Ele pode matar a família inteira. Tu prefere morrê pra sua família inteira
num morrê...
X – É...
X – Cara, isso é relativo, porque
X – Mas xxx entrega o cara e o cara, tipo, não vai mais poder fazer nada,
porque vai ser pego.
X – E vai pagar o policial e vai embora.
X – Gente, isso não tem muito a ver com a pergunta, a gente tá desviando do
tema.
X – Não, tem a ver. Agora, é o seguinte, a partir do momento que o cara
denuncia que foi o chefe dele, tal, existem, a partir do momento que existe a
tortura, tem que existir outras coisas juntas. Porque existem programas que
mudam de identidade a pessoa. Dão abrigo...
X – xxxxxxxx
X – Mudam de cidade, mudam o nome, mudam tudo.
X – xxxxxxxx
X – Proteção à vítima.
X – Proteção à vítima.
X – xxxxxxxx
X – Isso no FBI, não no Brasil.
X – xxxxxxxx
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X – É aquilo. Se você que implantar uma coisa tão complexa como o... essa
questão da tortura, tem que implantar outras coisas juntas.
X – Exatamente...
X – Dá pra xxxx perfeitamente...
X – Cê acha que o povo vai xxxx nisso? Que a pessoa que não tem educação
vai xxxx
X – Ih! Nem tava gravando...
X – Mentira!!
X – Caô! (risos)
(risos)
X – xxxxxxxx
X – Malandrão, você!
X – Bandidão!
X – Mudando de assunto...
(risos)
X – Continua, Priscila.
X – Gente, por outro lado, você vai torturar uma pessoa, tipo, uma pessoa, ela
vai, a tortura vai machucar...
X – Uuuiii
(risos)
X – O que você prefere: ver o outro se machucando ou você se machucando?
X – Não, num é... esse não é o....
X – O que é, a questão é... Gente, eu queria tirar uma dúvida. É que, cara xxxx
X – Você tá condenando uma pessoa, você tá condenando uma pessoa, e
você vai fazer exatamente aquilo que você tá condenando nela xxxxxx
X – xxxxxxxx
X – Mas, ô Priscila, xxxx
X – xxxxxxxX – Quem somos nós pra julgar, pra torturar
X – xxxxxxxx a família dele, ou então os amigos dele da favela xxxx torturar xxx
vão continuar...
X – Olha aqui gente!
X – É... vão parar... Não, já que eles torturaram vão fazer com que eles não
xxxx continuar xxx não pára mais.
X – xxxxxxxx
X – Olha aqui, gente. É aquela parada. É um problema muito mais complexo.
Porque você tem que xxx porque que o cara tá lá. O que que fez o cara chegar
lá. O que que tá acontecendo pra isso e... xxxxx foi o chefe xxxx
X – Gente, o cara que faz maldade é...
X – Maldade...
X – A maioria das vezes não é responsável por isso. Obedece através de
alguém. Então, assim, você tem que parar pra pensar. O que que levou aquele
cara a tá fazendo isso, sabe? O pior é que... torturar aquele cara vai de fato
fazer alguma diferença? Porque aí você vai... sei lá... liquidar um, mas e os
outros? E o chefe em si?
X – Ju, eu não tenho uma opinião formada sobre isso.
X – Eu também não.
X – Eu tenho uma dúvida. Agora pensa numa coisa. Agora pensa numa coisa.
Em pleno século XXI, tem criança morrendo por causa de um mosquitinho...
X – Dengue.
X – Por causa de um mosquitinho. Será que...
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X – É dengue.
X – Será que num tá na hora de tomar uma decisão mais drástica pra mudar
isso?
X – Eu acho que sim. É por isso que eu acho que, quer torturar alguém? Vai
torturar os políticos em Brasília, sabe? É xxx
X – xxxx policial.
X – xxxxxxxx
X – xxxxxxxx
X – xxxxx num importa se vai começar com a... com os políticos em Brasília ou
se vai começar com o bandido ali da esquina. De alguma forma vai ter que
começar de algum ponto, cara. Esse é um ponto importante. Xxxxxx
X – Concordo, mas...
X – Quanta gente não morre por causa de drogas, por causa dessas coisas
que vão parar no morro?
X – Concordo, cara.
X – Por que não tortura, então?
X – Só que olha só. A questão é: será que essa solução é tortura? Num é, sei
lá, é... educação, por exemplo? Como a gente tá fazendo aqui, agora? Sabe?
X – Educação não é não.
X – xxx gente não tem esse direito, pô... xxxxxx
X – xxxx por não existir educação num rola isso. A pessoa que tá no morro,
que tá xxxx no morro, muitas vezes prefere ficar ali no meio, prefere se meter
em besteira, em merda. Porque pra ele é muito mais fácil. Que é que vale a
pena pra ele? Morar ali na boca da Barra, na Rocinha, ou morar lá no Cafundó
de Judas, que é muito mais longe, numa casinha...
X – Colhendo...
X – ... simples. Colhendo. Que que ele vai preferir? Ele vai preferir ficar na
favela. Ele vai preferir ir ali na esquina e assaltar uma... uma pessoa que mora
na Barra e ganhar por dia 500 reais. Ele vai preferir do que morar nu... lá na
roça, cara.
X – Mas desde pequeno ele tá acostumado com isso. Num tem como chegar e
xxxx pro cara: vamo lá, vamo xxxxx. Xxx o que eu tô querendo dizer? É... Esse
cara que, tudo bem, ele fez, ele fez essa escolha. Só que, cara, você tem que
pensar que você, que ele num tem todos os argumentos pra fazer essa
escolha. Tipo,ele, ele num tem, ele num tá ciente de tudo que ele tá passando,
de todos os riscos, de todas as oportunidades que ele deixa...
X – Tá perdendo
X – xxxxxxx
X – Das alternativas dele...
X – xxxxxxxx
X – Das alternativas dele pra ter feito essa escolha e..., assim, muitas vezes
o... a... ah, sei lá, cara
X – xxxxxxxx
X – xxxx opinião formada, entendeu?
X – Eu num tenho opinião formada também. Eu acho que tem pontos...
X – Positivos.
X – Positivos e negativos.
X – Eu acho que tem vários pontos de vista xxxx essa situação. É um tema
muito polêmico.
X – Só que...
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X – Mas... Sei lá, cara...
X – Eu também não tenho opinião formada, só que desde o início eu, eu falei.
Eu acho... quando, quando a professora leu, a Julia, eu falei que tinha
xxxxxxxxxx Mas assim, eu acho que se for bem averiguar bastante e ver que,
cara, vale a pena, por que não?
X – Cara, eu acho que não. Eu acho que não porque nem todo mundo que tá aí
no morro é bandido. E pra você chegar no bandido você vai torturar, você vai
torturar quem num tá no morro.
X – Aí você vai ter que averiguar bastante...
X – xxxxxxxx
X – xxxxxxxx
X – Mas, sabe?
X – xxxxxxxx O policial não quer torturar? Tem muito policial aí que, nossa, vai
adorar ficar batendo em preso e em pobre.
X – Cara, eu acho que necessariamente quem tá no morro sabe o que o
bandido faz e sabe onde o bandido se esconde, essas coisas todas. Eu acho
que, se torturar você acaba descobrindo, mas só que... Pô, você tortura ele,
mas tipo, se ele te contar ele vai morrer do mesmo jeito. Então, pra ele, tanto
faz. Ele vai morrer do mesmo jeito.
X – Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come.
X – É...
X – Tá. Então, conclusão:
X – Ele morre de qualquer jeito...
X – xxxx várias, vários pontos de vista...
X – E comé que tá concluindo se eu ainda quero falar?
X – Ah, desculpe, continua.
X – Não, pode falar, desculpe...
X – Não... xxxxxxx ele falou, negócio de, se começasse de um ponto, quem
sabe xxxxxxx, tipo, dá certo. O problema é que no Brasil, se começar, tipo, vai
começar de baixo, com certeza, porque nunca vão começar a torturar rico,
milionário, huuuu. Vão bora! Adoro!
(risos)
X – xxxxxxxx
X – É, vai sair torturando Lula, assim: foi corrupto!
X – Eu duvido.
X – xxxx a torturar polícia. Xxx a chegar a um problema do Brasil e começar a
pensar no que pode ser feito pra melhorar isso. Pô, de algum lugar vai ter que
surgir. Não importa se vai ser como a gente vai resolver o mistério das pizzas...
X – Mas se surgir xxxxxx
X – Esse é o problema, cara...
X – Ou como a gente vai resolver a tortura no Brasil.
X – Pô, podia se dar bem, hein?
X – A gente só vai sair do comecinho, nunca vai sair dali.
X – xxxxxxxx
X – A gente pode tentar que vai... Hoje em dia, no Brasil tá impossível, gente.
Com policial corrupto. Xxxx policial que rouba, usa droga e faz tudo, torturando
gente que faz igual...
X – É... Gente que ele compra.
X – É, gente que ele compra...
X – (gemidos) eu acho que, se lá, é um problema muito complexo.
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X – xxxxxxxx
X – xxxxxxxx acontece isso, mas eu acho assim, eu achei um voto bem
realista, porém. Ah, pode xxxxx mas eu achei um pouco exagerado demais
falando que todos os policiais, não exatamente todos, mas aqueles dois xxxx
X – Não, então, não são todos...
X – xxxxxx mais complexo e...
X – xxxxx aumenta o número de policiais e aumenta os que não são corruptos,
mas vai nessa, a maioria
X – xxxx falo pra aumentar o número de policiais...
X – Não, mas xxxxx eu entendi o que você quis dizer.
X – xxxxxxxx
X – Em um caso de xxxxxxx são 10 que, corruptos e 2 não. Aí, em outra
delegacia são 20 corruptos e 3 não. São 5 não e 30 corruptos.
X – Cara, não tem jeito. A solução pra isso é, sei lá...
X – xxxxxxxx
X – xxxxxxxx impossível xxxxxx
X – xxxxxxxx
X – O problema é que não tem como, não dá pra começar de uma, querer
botar uma solução num negócio que já tá no meio. Você não vai conseguir
arranjar solução de uma conta matemática errada.
X – Não, chegou num, num ponto que já tá explodindo...
X – Só que não tem como recomeçar, gente.
X – Hoje em dia num tem...
X – Num tem. Eu acho que...
X – xxxxxxxx
X – xxxx eu acho que esse lance da tortura é uma coisa que tem que ser muito
pensada, muito analisada. Porque nem sempre o que pode dar muito certo,
pode dar muito errado. Você pode torturar muitas pessoas em vão. Você pode
torturar muitas inocentes. Mas...
X – Vai torturar...
X – ... por outro lado, pode ser que dê certo. Você pode descobrir grandes
coisas. Você pode chegar a grandes bandidos, a grandes verdades. É uma
questão muito complicada.
X – Mas xxxxxx
X – xxxxxxxx
X – Mas tu chega...
X – xxxxxxxx no momento que tá
X – Tá bom. Você chegou num grande bandido, matou ele. Ótimo. Assumiu um
outro no dia de, no dia seguinte. Adianta do quê?
X – Mas xxxxxxxx
X – E você matou 5 pessoas que você torturou
X – xxxxxxxx
X – pra chegar no bandido grande.
X – xxxxxxxx
X – Ai, quando tu matou ele, pronto. Assumiu um novo bandido grande.
X – xxxxxxxx
X – aí tem que matar mais 5.
X – Mas se você...
X – até chegar nele
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X – se você não acabar com o primeiro, vão ter 2 já. Quando você acaba com o
primeiro, surge mais um. É um de novo. Quando você não acaba com nenhum,
cara, vão surgindo, surgindo, surgindo, surgindo...
X – Aí xxxxxxx
X – Não
X – Aí vai ser briga entre eles...
X – E eles vão xxxxxx
X – Não, vai sobrar entre eles.
X – Não, vai sobrar pra gente também. Porque eles vão guerrear e a gente vai
tar no meio.
X – OK. Vamos pra segunda pergunta. Como é possível...
X – Não, deixe que eles se matem...
X – Como é possível que pessoas com maior nível de escolaridade defendam
essa prática?
X – É o quê?
X – Como é possível que pessoas com maior nível de escolaridade defendam
essa prática?
X – Como é possível que pessoas com maior nível de escolaridade defendam
essa prática?
X – Pô. Quem tem um nível maior de escolaridade num tá lá no meio da favela
pra saber o que acontece lá.
X – Eu acho que é assim, uma coisa...
X – Pô! Eu tô falando!
(risos)
X – Cê tá vendo de fora, é fácil de falar: “tortura ele que você descobre”. É fácil
porque você tá de fora. Se você tivesse lá, sendo torturado, cê num ia falar
isso.
X – Imagina... Sei lá, você mãe e o teu filho, por falta de oportunidades que
você, sei lá, ou por causa que ele acaba se envolvendo com o... com o tráfico
ou coisa assim e fazendo umas coisas impensadas ou não e xxxxxxxx. Imagina
você pensar que um filho seu tá sendo torturado, tão enfiando um cabo de
vassoura na bunda dele e rolando um saco na cabeça dele pra ele ficar
asfixiado (risos)...
X – xxxxxxxx
X – Tudo bem...
X – xxxxxxxx
X – É, mas imagina, imagina dando choque no seu filho até ele desmaiar.
X – Às vezes xxxx é insensível, mas às vezes xxxxx
X – xxxxxxxx
X – Será? Xxxxxxxxxxxxx
X – Não existe isso, Juliana. Você vê caso de empregadas muito pobres, muito
pobres, que têm filhos e que tudo bem, eles não são as pessoas mais bem
sucedidas no mundo, mas eles não tão no tráfico.
X – Eu sei... xxxxxx
X – Se você quiser, você consegue.
X – Juli, num é... As coisas não são tão simples assim.
X – Não é simples. Não é simples.
X – xxxxxxxx
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X – E eu realmente acredito que por falta de oportunidade as pessoas acabam
se envolvendo. Mas eu acho que, se a pessoa tiver uma cabeça, o que não
acontece...
X – xxxxxxxx
X – xxxx você constrói. Você não nasce com um palpite formado.
X – xxxxxxxx
X – xxxxxxxx
X – Olha só, olha só.
X – xxxxxxxx
X – xxxxxxxx
X – xxxxxxxx motivo, eu não tô dizendo que todas as pessoas que passam por
isso, por falta de oportunidade, não tem nenhuma vagabunda. Não, não é isso
que eu to dizendo. Óbvio que tem. Mas eu tô dizendo que, cara, imagina se a
mãe é obrigada a ser uma mãe ausente porque, sei lá, tem que trabalhar
muito... Sabe?
X – Exatamente. Pode ou não vir do berço, então.
X – xxxxxxxx
X – xxxxx que pode xxxxxx que não. Mas, o meu pai... Cê sabe quem é
Maninho?
X – Não...
X – Sei...
X – Ele morre... Ele era um chefe do Salgueiro. Meu pai e ele são quase... é...
ele é... eles eram... ele era da família, meu pai foi criado junto com ele, nas
mesmas condições, e a... e o Maninho morreu, porque era chefe do tráfico, sei
lá, de alguma coisa do Salgueiro. Meu pai, não. Meu pai é advogado. Ele pode
não ser o mais rico, xxxxxxx o caráter xxxxxxxx formação xxxxxxx é isso que
eu tô falando, não é sempre xxxx você tem, sei lá, você tem as condições pra
você tomar uma opinião, uma cabeça, tipo, seus próprios conceitos.
X – Ele sempre xxxx
X – Às vezes seu pai xxxxxxxx
X – xxxxxxxxxxx injustiça num chegou.
X – Aquela parada que a Julia falou aí de, de que tem muita gente que vai por
esse caminho ou não por falta de oportunidade, é xxxxx, cara. Não é sempre
que você é xxxxxx que você vai por um caminho assim. Olha só...
X – Não. Xxxxxx desculpa xxxxxx um pouquinho.
X – Pode falar, pode falar.
X – Muitas vezes, eu vou fazer uma comparação, porcamente, mas xxxxx. Tem
vários que tão aí, que tem a maior.... É... Sabe? Condição de vida, mas xxxx
porque acham legal e... Olha só, você é uma criança...
X – xxxxxxxx
X – Não, você vê num, num... Sei lá, você vê um cara... Pô, eu acho assim...
Eu, eu, eu penso muita besteira. Mas, enfim, eu acho assim, um cara com uma
arma na mão, assim... Cara, ele tem uma presença. Sabe, ele é respeitado.
Criança quer ser respeitada. Pô, ela xxxxxxxxxx na fila, que vai crescendo
quando crescer.
X – Eu acho que se eu morasse no morro...
X – Não, pode falar, cara. O Pablo nem falou ainda...
X – Pô, eu acho que... Minha mãe me dá a maior educação, que num sei que,
mas só que eu acho que se eu morasse no morro eu com certeza eu ia entrar
pro crime...
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X – xxxxxxxx
X – Gente.
X – Com certeza.
X – É porque... É o seguinte...
X – Minha mãe. Minha mãe me dá a uma ótima educação, mas minha cabeça,
eu acho ela fraca...
X – O pobre. Tem o pobre que mora na roça, mora em São Gonçalo, num lugar
que num tem, que não exista favela, e existe pobre que mora na favela. O
pobre que mora, tipo, na roça, a mãe, com certeza, tipo, mesmo, tipo, ele não
tendo oportunidade como a gente tem de estudar no Colégio Cruzeiro, se a
mãe botar uma coisa na cabeça dele, tipo, eu quero que você estude, e por ele
numa escola, por pior que seja, que é pro bem do filho, ele vai, cria um
conceito na cabeça, segue aquilo, e consegue ter uma vida melhor do que a
mãe. Enquanto na favela, tipo, a mãe pode até tentar, mas o garoto convivendo
com arma, droga e dinheiro fácil em... pô... a vida inteira, ele vai escolher esse
caminho.
X – xxxxxxxx
X – A vida inteira não. É só uns trinta anos...
X – Gente, só uma coisa. Um meio que um, uma contradição. Se as pessoas
de maior escolaridade são as que mais defendem a prática da, da tortura, uma
coisa; caindo na real mesmo: quem sustenta o tráfico? Quem sustenta o
morro? Quem sustenta a violência? São os mais ricos. São os de classe média
alta, são os de classe média baixa. Não são os pobres.
X – Ou seja, eles não vão ser torturados nunca.
X – Pois é... E tudo... Sei lá, na minha cabeça isso causa uma grande
contradição, porque se eles defendem a tortura, como é que eles podem
sustentar tudo isso?
X – Mas ó só, sei lá... Por um lado é meio complicado, mas por outro... xxxx
porque não... xxxxxxxxxxxxx
X – Eu acho que... que isso... As pessoas de... de classe média, de classe alta,
de classe média, com maior escolaridade, defenderem isso sem... sabe? Sem
se basear num estudo, sem se basear numa pesquisa muito forte, eu acho isso
ignorância. Eu acho isso que... uma precipitação muito grande. Porque... Tudo
bem, eu não... não digo que é errado, mas também não digo que é certo. Eu
tenho minhas dúvidas. Eu não tenho uma opinião formada. Mas como é que
alguém pode defender sem conhecer totalmente o assunto? Sem viver, sabe,
ali naquele meio que seria torturado?
X – xxxxxxxx uma pesquisa xxxxxxx
X – É uma contradição muito grande. Como é que você pode defender uma
coisa sem saber sobre o assunto e sustentando isso.
X – Outra consideração: você passou, você tem um certo grau de escolaridade,
você passou sua vida inteira estudando, tipo, xxxxxxx, tipo que nada são preto
no branco, que as coisas tem... tem vários pontos de vista e várias dimensões
e tal, como é que você vai chegar e vai dizer uma coisa dessas, assim, tipo,
baseado em nada? Sabe? Baseado no que sua cabeça tá dizendo que é, no
que você acha? Naquele senso comum? Sabe, é uma coisa... é, é outra
contradição. Você xxxx sua vida inteira que você não podia agir desse jeito e
você tá agindo?
X – Eu acho assim. A gente tá, a gente recebeu o tema agora e a gente tá, tá
formando nossas, nossas idéias. A gente tem que ainda pesquisar, sabe? Se
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informar de muita coisa. E aí eu acho que é assim, que a gente chegou assim...
Na, na realidade a gente tá muito dividido e assim... assim... a maioria das
pessoas tá achando que é muito relativo dependendo da situação...
X – Acho que todo mundo.
X – Acho que todo mundo.
X – xxxxxxx muito mais tempo...
X – Menos eu. Eu acho que num tem que ter tortura, não.
X – Bom, então fora o Pablo, todo mundo num tem uma opinião formada sobre
o assunto. Fica em dúvida em relação a isso.
X – É...
X – É...
X – Cabô?
X – Então, Flávia, bom trabalho e boa sorte!
X – A gente tá curioso pra saber porque que cê tá perguntando isso. Eu acho
assim xxx
X – Vai, prossegue.
X – xxxxxxxx
X – Eu não quero...
(gritos)
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GRUPO VERDE

Informante masculino 6 / Informante feminina 6 / Informante feminina 11 /
Informante masculino 8/ Informante feminina 5 / Informante feminina 16

L – A tortura deve ser usada como prática de investigação policial?
X – xxxxxx
X – A tortura deve ser usada como prática de investigação policial?
J – Depende muito da situação...
X – Jorge.
L – Jorge.
J – Depende muito da situação. Pois se o bandido é... alguma coisa de
pequeno delito não devia ser torturado. Só se for alguma xxxx bem xxxxx. Aí
sim.
B – Eu quero dar minha opinião.
X – xxxxx.
X – Xxxxxxx
X – Xxxxxxx
F – Eu acho que antes de utilizar a tortura, é... como eles utilizam de primeira...
de cara, eu acho que eles deveriam utilizar todas as práticas possíveis e em
último caso, dependendo da gravidade, aí sim, utilizar a tortura.
L – Jorge.
J – E que práticas são essas? Fernanda.
L – Fernanda.
F – Bom... Eu acho que os policiais devem ter mais experiência que eu, mas...
Eu acho que perguntar pra ele, fazer ameaças, condená-lo etc., chamar outros
do grupo, investigar o caso, jogar verde, essas coisas.
P – Agora eu quero falar.
L – Fala Pedro.
P – Eu acho que assim, eu não defendo a tortura física, mas eu acho que
assim, em último caso, eu acho que assim, nunca deveria se usar a tortura
física, agora eu acho que podia torturar ele psicologicamente. Eu acho que é...
mais...
X – A psicológica xxxxx...
X – Rafaela.
L – Rafaela.
X - .... é tanto quanto...
P – Mas eu acho que a tortura psicológica é melhor do que a física, sem
dúvida. Eu não, não...
X – Como é que seria uma tortura psicológica?
P – Não faço a mínima idéia, mas acho que se xxxxxx
L – Cê não consegue dar um exemplo de tortura psicológica pra gente?
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P – Não, tipo deixar ele maluco, xxxx assim... Mas não batendo nele,
entendeu?
J – Xxxxxxx
L – Jorge.
X – Aquela tortura do Japão.
P – Aquela da gotinha d’água. Xxxxx
L – Beth, fala.
B – Eu também. Eu acho que eu concordo com a Fernanda, porque... Assim,
se é um crime muito grande xxxxxx, sabe, que envolveu morte de gente
inocente etc., eu acho que tem assim, até certo limite, que... Cê pode, assim,
tipo, investigar tudo, no máximo, mas que essa tortura tem que ser usada sim
como último recurso e acho que, que, tem que ter tipo, uma autorização, sabe,
de alguém, por exemplo, de algum juiz, xxxxxxxxx avaliar o caso, e
dependendo xxxxxxx ou não, entendeu? Mas, poxa, não precisaria de chegar
feridão xxxxxxx, sabe, chegar ao hospital, matar a pessoa. Só em última
instância, mesmo.
L – Eu, Luisa Delia acho que a tortura não deve ser usada como uma forma de,
é... repreender o... a violência. Porque você vai repreender, tipo, a violência
com violência. E eu acho que num deve ser assim, entendeu? Eu acho que
você deve... Pra começar, eu acho que a polícia deve dar o exemplo de como...
de como se portar na sociedade, entendeu? Eu acho isso. Jorge.
J – Olha só. Se não for na porrada, vai ser como? Xxxxxxx
X – Xxxxxxx
X – Xxxxx Pedro.
P – Olha, eu só tô falando aqui agora só pra eu não ser mal interpretado,
porque eu detesto isso. Eu concordo com a Beth. Eu concordo que tem, no
último caso de tudo, usar tortura. Não direto. Não torturar você porque você
roubou a bolsa da velha, enfim, não. Se você matar as pessoas, tudo bem. No
último caso, cê usa, só que eu não aprovo a tortura física de maneira alguma.
L – Eu não aprovo a tortura. Eu aprovo que, assim...
X – Luiza Delia.
L - ... se você for prender uma pessoa é óbvio que a pessoa, se a pessoa for se
rebelar, pô, tipo, revidar, saqualé? Você vai ter que usar da sua força contra
ela, porque você tá prendendo ela. Você tem a Justiça do seu lado e um
mandado de prisão pra pessoa. Você vai ter que usar a sua força se a pessoa
não aceitar. Agora, não acho que deva ser usada como forma de... de...
X – Xxxxxxxxx
L – Não. Eu não acho que deva ser usada. É. Tipo, você vai prender a pessoa
e a pessoa tem que a... tem que falar, que confessar se fez a parada,
entendeu? Então você não deve, tipo, pressionar ela com a tortura. Eu acredito
que se você tem um mandato de prisão pra aquela pessoa, ela, é... falando ou
não, entendeu?, confessando ou não, você vai prender ela, entendeu? De
qualquer forma, você não deve torturar ela, a pessoa, pra ela aceitar isso. Fala,
Jorge.
J – Eu acho que são duas coisas. A primeira é xxxxx informação. E aí é tipo
uma punição pra pessoa, entendeu? Se ela matou alguém, ela vai xxxxxx
aprendendo a fazer tudo de novo, entendeu? É tipo criança. Xxxxxxxx
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L – Fala Rafaela.
R – Como... como... Depois que eu me toquei disso. A gente tá falando, pra
você, como... pra julgar a pessoa, entendeu? Pra você... como método de...
descobrir se a pessoa fez ou não. Xxxxx
X – Não xxxx
R – Xxxxxxxx. E não como... como...
L – Não é a... O que a Rafaela tá dizendo é que o... a tortura não, é, tá sendo
como... uma pressão pra você, pra pessoa confessar, não como xxxx
R – Xxxxxxx que eu tô falando. De repente eu concordo com o Jorge. Tipo,
pra... depois que a pessoa fez a parada, se você consegue provar que ela fez,
não usando a tortura, porque disso eu sou contra, mas pra punir a pessoa, eu
concordo em usar a tortura.
L – Ah! Você concorda que a pessoa deve, tipo, sofrer porque ela fez um
crime?
R – É. E pagar por isso.
L – Fala Elisabeth.
B – Eu acho assim, que essa coisa de... tortura, depois que xxxxx tem que ser
de auto-suficiente, entendeu? Porque eu acho que assim a... talvez, se a
pessoa xxxxx cometeu o crime tiver o mínimo de bom senso, eu acho que o
próprio ato de cometer o crime já é meio que assim, tortura pra ela, sabe? Eu
acho que, talvez, um dia, sabe, a pessoa venha a pensar nisso, sabe? Eu acho
assim, que a tortura talvez tenha que ser utilizada como... você descobrir o
crime quando num tem mais nenhum recurso. Agora, como forma de
penalização, eu acho que não.
L – Eu, Luiza Delia, acho que a tortura não deve ser usada de forma alguma.
Nem pra você oprimir a pessoa pra pessoa confessar alguma coisa, muito
menos pra você punir aquela pessoa. Porque...
X – Xxxxxxx
L – ... no código atual...
X – Xxxxxxx
X – Xxxxxxx
X – Voltando. Eu acho que eu... discordo que o... que a violência deve ser
usada, tipo... a tortura deve ser usada como qualquer forma de repreensão à
pessoa, tanto pra pessoa confessar, quanto pra pessoa, tipo... como forma de
castigo, sabe? Como forma de punição. Eu acho que no código atual, punição
é... é só o... a... a pessoa perder a liberdade, entendeu? Então eu acho que
xxxxx, assim. Eu acredito que as pessoas poderiam ficar mais tempo na
cadeia, mas não que as pessoas devem... é... ser torturadas. Sofrer, tipo,
tortura física, sabe, machucadas, etc.
X – Fala Rafaela.
R – Jorge tá na frente.
X – Fala Jorge.
J – Não, é... Por exemplo, se a cadeia funcionasse, eu até concordaria. Só que
a cadeia não funciona, xxxxxx o cara pode falar no celular, ter uma TV, um
sofá, pode ter rebelião a hora que quiserem, queimar uns bujões, quebrar umas
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camas... e depois devolve tudo pra ele, fica numa vida boa e não serviu pra
nada prende ele.
R – Peraí. Eu queria falar xxxx
L – Fala, Rafaela.
R – Eu concordo. Eu ia falar exatamente o que o Jorge falou, porque eu
concordo. Eu sou contra usar tortura em qualquer caso, sabe? Até mesmo pra
conseguir informação e tal. Só que do jeito que as coisas vão, se você for
realmente ver como tudo tá, é muito mais vantajoso ele fica... Não tem a
mínima diferença pra ele ficar dentro da cadeia ou fora, sabe? Não é... tipo
assim, cara, a mentalidade das pessoas que comentem crimes hoje, pô, a
gente, a gente é de boa índole, sabe? Se a gente matasse alguém a gente
nunca mais ia se perdoar. Só que eles não. Eles tão pouco se fodendo pra
isso, sabe? Não faz diferença. Eles mataram mais um e vão vender droga e
vão matar mais outros e vão continuar e... Nossa, a cadeia não vai fazer
diferença xxxx aqui fora xxxxx
X – Fala aí, Elisabeth.
B – Eu acho assim. Eu também concordo com a xxxx de tortura. Eu falei que
tinha que ser... é de... em última instância porque eu acho assim, muitas vezes
eles não cedem, independente xxxxx , assim. Sei lá, choque pode... xxxx eles
não vão acho que a... confessar o crime, assim, sabe, dependendo... Do tipo,
como a... o negócio na cadeia não funciona, eu acho que a solução não é
torturar. Eu acho que pra começar, tinha que começar assim tipo desde cedo,
sabe? E... E mexer lá na base da xxxxx. É começar a reformar tudo, de novo.
Xxxxxxx fazer, é reimplantar segurança, xxxxxxxxx tinha umas meninas xxxx
celular ligado ajudando xxxxxxx, eu acho que era isso mesmo. Então, tipo,
acho que eles não tavam nem revistando as mulheres e as meninas. Eu acho
que... isso era ridículo, xxxx a pessoa xxxx deficiente ou não, mulher ou não,
homem ou não, tem que revistar. Tem que se reforçar a segurança dos lugares
pra poder impedir xxxxxxx sei lá...
X – Então, calma. Eu acho que o que a Rafaela, que o Jorge ou a Luisa Delia,
acho que a Rafaela e que o Jorge falaram, assim, uma parte é certa. A
situação das.. dos presídios atual é xxxxx pouco segura, a gente não tem
con...as pessoas não tem controle do que entra e do que sai, controle 100 por
cento. Então tem... Não sei se cês já viram, tem vários filmes americanos,
assim, o pessoal, pra quem entra, eles fazem, tipo, revista a pessoa pelada. A
pessoa tem que abrir os órgãos genitais pra mostrar que não tem nada lá
dentro, entendeu? Então eu acho que a gente não tem controle nenhum do que
entra e do que sai da cadeia. Isso eu concordo. Agora, eu acho que numa
utopia do nosso... da nossa... da nossa...
X – Sociedade.
X – Do... da forma que prendem as pessoas, punir, fosse, fosse boa, ou até
regular, não precisava ser ótima, é... eu acho que a tortura tá, tá fora. Fala
Fernanda Guedes.
F – Aleluia. É... A nossa discussão tá indo prum rumo desnecessário porque a
Flávia falou que a gente não tem que discutir a tortura como um método de
punir. É só pra saber se a tortura deve ser utilizada no caso de constituir um
crime. Por exemplo, teve um crime aí e eles precisam saber quem tava
envolvido, que que aconteceu, pra poder punir as outras pessoas, ver quem é
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vítima e tal pra não cometer injustiça etc. E aí eles só têm uma pessoa. Então
eles precisam que essa pessoa diga o que aconteceu. Então, se devem utilizar
tortura pra sab... pra ver a conseqüência, pra punir etc., as pessoas certas e
tal. E não como, como punição delas.
X – Fala, Pedro.
P – É, eu acho que é interessante o rumo que as... que a... conversa tá
tomando. Eu acho que até tem a ver um pouco com tortura que eles fazem nos
presídios. E, realmente, eu concordo que os presídios são uma merda, daí não
dá pra fazer nada lá. Tudo bem, tem celular lá, cama, televisão. Tem até linha
discada xxx. Também a polícia xxxx não tem nada nos presídios.
X – Verdade...
P – Num tem aquele caso do Pará, da menina que ficou presa numa cela com
não sei quantos homens? E que era estuprada quase que diariamente?
L – Fala, Elisabeth.
B – É, acho que... que o que a Gue... que a Fernanda Guedes falou. Da tortura
pra resolução do crime, quando só tem uma pessoa que pode xxxx acontecer,
eu acho que é errado. Porque, assim, eu acho que muitas vezes você pode tá
torturando a vítima e você não sabe, entendeu?
X – Xxxxxxx
B – Xxxxxxxx as pessoas não sabem que ela é criminosa.
X – Pô, mas então vai torturar ela pra quê?
X – Já tem uma xxxxx aqui.
X – Saber o resto do crime.
X – Xxxxxxx
X – Luisa Delia.
L – Eu acho que, assim, o que ela... o que ela falou... (barulhão, risos) ...
momento de xxxxx, tortura. (risos)
X – Xxxxxxx
X – Xxxxxxx
X – Acabamos de matar o Jorge (risos)
X – Rolou porrada aí (risos)
P – O Jorge não fala mais até o final da gravação (risos)
X – Tá, vai, continua...
X – Eu acho que, assim, se você tem uma prova de que foi aquela pessoa,
você não precisa torturar ela, ela não precisa confessar pra você prende ela,
entendeu? Tem...
X – É pra prender o resto, entendeu?
X – Ah, entendi. Você tá dizendo pra... pra ela ter...
X – Não xxxx o caso da xxxx, não?
X – Não.
X – Pra ela...
X – Não viu a Sementinha da Morte? Eles levavam o cara que ia entrar com a
droga, enquanto o cara não dissesse quem é que levou a droga pro morro, eles
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não iam para de torturar o cara. Aí o cara foi lá, viu quem é que tava com a
droga, eles foram atrás do cara, pegaram o cara, num sei que, num sei que lá.
X – Ah, entendi. Então acho que você tá, que você tá querendo falar que a
tortura pode ser usada, tipo, o cara é culpado, ou então o cara é... sei lá... ele
tem alguma coisa a ver mesmo ele ...
X – Iiiisso...
X – ... não sendo culpado. Ele sabe. Ele é uma testemunha...
X – Ele sabe.
X – Xxxxxxx
X – Eles sabem que a tal pessoa sabe. Eles sabem que a pessoa sabe. Essa
pessoa não quer dizer que sabe, não quer dizer o que ela sabe.
X – Entendi, entendi o que você quer dizer. Fala... Pedro.
P – Mas concordando xxxxx eu tenho que admitir que ela funciona na maioria
dos casos, é sim. Eu acho o seguinte, você tá, é, condenado e já ta difícil seu
caso e ninguém vai xxxx competência pra xxxxx julgar se você é culpado ou
não e você ser torturado, eu acho melhor que você ir prum país que é proibida
a tortura e ser condenado à pena de morte e morre por aí.
X – Num entendi xxxxxx também não.
X – Calma.
X – Xxxxxxx também. Fala devagar.
P – Deixa eu ver se consigo me explicar...
X – Fala mais alto.
P – Deixa eu explicar. É... Tem alguns países que não adotam a tortura e logo
acham... Ah, eu acho que você é culpado, então vou te mandar pra cadeira
elétrica e tu morre aí. E várias vezes já se provou que a pessoa que foi morta
não era realmente...
X – Culpada
J – Não, isso aí não é um processo rápido, não. xxxxxxxx
P – Não, eu acho. É claro que não.
X – Shhhh.
X – Peraí.
X – Jorge, não interrompe.
P – Mas eu só acho o seguinte, se você for falar na tortura, você tem que
admitir que ela funciona às vezes. Pelo menos na maioria dos casos.
X – Eu acho que, assim, você tem que ter uma justiça que você tenha pelo
menos uma prova concreta de que a pessoa é culpada, xxxx. Mesmo pra você
torturar, pra você prender, ou até pra você tirar um dinheiro de uma multa, ou
uma coisa assim, você tem que ter um... uma prova. Você num pode nem
multar, ou fazer qualquer coisa, tipo punir uma pessoa na Constituição sem
você ter uma prova ou então um, ela ser processada. Se você tortura uma
pessoa que é inocente, ela vai acabar confessando, porque ela tá apanhando,
entendeu? Vai dizer que, vai dizer que não foi você? Cê tá lá, o cara tá lá,
batendo com o cassetete na tua cabeça, cê vai morrer. Cê vai dizer que não foi
você? É preferível ficar preso ou é preferível morrer?
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P – Não, mas não tô falando assim pra você usar a tortura sempre. Em último
caso, peraí, em último caso.
X – Posso falar uma coisa?
X – Pode...
X – Fala xxxx.
X – Na maioria dos casos, quando a pessoa tor... é... tortura a outra, tipo, seria
pra acusar uma outra. E normalmente essa pessoa tem medo de acusar aquela
outra porque essa outra vai torturar ela até ela acusar.
X – To entendendo...
X – Então, a pessoa fica apanhando pensando: se eu falar eu vou morrer, se
eu não falar eu vou apanhar até morrer. Aí...
(risos)
X – ... ela fica naquele conflito entre se é melhor ficar apanhando e de repente
ter uma chance mínima de não morrer, não sei... Aí vai de cada um, na hora, o
que resolve fazer...
X – É verdade...
X – Isso não quer dizer que eu concorde com a tortura.
X – Cê apenas tá falando do ponto de vista da pessoa que tá apanhando...
X – Então eu acho que é assim, acho que a maioria de nós... me corrijam se eu
estiver errada, concorda que a tortura, “de uma certa forma”, pode ser lícita?
X – Não. Lícita, não. Lícita, assim...
X – Que ela funciona...
X – Que ela funciona.
X – Você não acredita que ela possa ser liberada apesar dela acontecer. Cê
xxxx
X – Eu acho que ela não pode ser liberada porque...
X – De maneira geral?
X – É. Se a gente tivesse numa sociedade que todo mundo tivesse cabeça...
X – Utópica.
X – ... utópica, exatamente. Sei que se você for pensar, funcionaria, sabe?
Mas...
X – Num é...
X – ... do jeito que as coisas tão, ninguém vai fazer isso, assim...
X – Vão abusar.
X – É, vão abusar xxxx
X – E até porque, hoje em dia, a nossa... nossa polícia é mal, mal treinada, eles
ganham mal.
X – Como mal treinada?
X – Xxxxxxx
X – Eles são mal treinados.
X – Xxxxxxx
X – Tá, eles são mal treinados mas xxxx
X – Xxxxxxx
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X – Nosso policial brasileiro eles têm menos da metade...
X – Deixa eu falar aqui rapidão.
X – ... do que é o treinamento de um policial americano, entendeu?
X – A gente tem que xxxxxxx
X – Deixa eu falar!
X – Peraí, peraí, gente.
X – Tem que ver que são sociedades diferentes com crimes diferentes. Acho
que num tem que comparar. Tem que ver se funciona com a gente ou não. O
que funciona aqui pode não funcionar lá. xxxx
X – Mas cê acha que tá funcionando?
X – Num acho. Só tô falando que não é correto, que não acho correto
comparar.
X – Xxxxxxx
X –Peraí que xxxx falar totalmente errada aí. A polícia do Brasil é, pelo
contrário, é muito bem treinada. É considerada a melhor do mundo, o Bope.
X – Jura?
X – Você ouve só, a Swat, que é a... a de elite lá dos Estados Unidos, vem aqui
treinar com o Bope, porque o treino daqui é melhor. A questão do salário, já
não vai mais ao caso. Mas que eles são bem treinados, eles são.
X – Batalhão especial.
X – E se a tortura, e se a tortura não funcionasse...
X – Agora a polícia que tá na rua, a polícia...
X – ... não seria usada o tempo inteiro.
X – ... Militar, a polícia que invade favela, a maioria deles não é o Bope. Bope é
o Batalhão de Operações Especiais da Polícia. Entendeu? Eu tô falando da
polícia em geral. Da polícia que a gente vê na rua. Num tô falando de casos
específicos.
X – Mas se existe o Bope, se o Bope é bem treinado, não tem porque a polícia
também não poder ser bem treinada.
X – Mas não é.
X – Não, mas pode ser, entendeu? Eu acho que num vai na questão deles não
serem bem treinados, sabe? Tem muito mais além disso, tipo, eles não querem
que xxxxxxxx porque é muito mais fácil eles não fazerem porra nenhuma e
ganhar dinheiro. Eles ganham dinheiro de um lado e ganham dinheiro de outro.
X – Entendi...
X – Fala, Fernanda.
F – Pedro, fala aí.
P – Não, pode falar.
F – Eu só acho que esse negócio de ser liberada ou não a tortura não faz muita
diferença porque as pessoas fazem coisas independente delas serem liberadas
ou não. Não é porque tem lei que ele deixa de fazer.
P – Eu queria voltar ao caso da polícia, é só pra falar o seguinte. Eu acho que
pode ser xxxxxxx nada xxxxxx da polícia xxxxx. Não tenho informação pra falar
isso. Mas só que... quero falar o seguinte, eu acho que, pra polícia, tinha que
dar mais salário pra eles, porque assim eles trabalhariam melhor, né? Por

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


124

exemplo, num adianta você querer subir no morro, fazendo coisas suspeitas
para caramba lá, resolver problemas de tráfico, pra ganhar xxxxx reais por
mês.
X – Entendi...
P – Tem que ser muito xxxxxxxx
X – É, é uma vida bem arriscada.
P – É, por exemplo xxxxxxx
X – Legal, xxxxxxx
X – Não, agora as xxxxxx pergunta.
X – Xxxxxxxxxx
X – Vai lá xxxxxxx
(risos)
X – Vai. Eu quero outra pergunta. O seguinte
(risos)
X – Guedes tá falando.
X – Xxxxxxx
(risos)
X – Xxxxxxx
X – Flavinha é gente boa, valeu pela xxxxxxx
X – Como é possível que pessoas com maior nível de escolaridade defendam a
prática do... da tortura?
X – Como é o quê?
X – Como é possível que as pessoas com maior nível de escolaridade
defendam a tortura?
X – Xxxxxxx
X – É verdade.
X – Xxxxxxx
X – Xxxxxx parcialidade xxxx
X – Fala o Jorge.
J – É simples, cara. Pobre não vai defender a tortura porque quase todo pobre
vira traficante, isso é óbvio.
(GARGALHADAS)
J – Ou seja...
(Mais gargalhadas)
X – Tá errado, tá errado.
X – Xxxxxxx
J – Eu tô falando...
X – Xxxxxxx
X – Perdoa o Jorge, perdoa o Jorge.
X – Vai na favela lá, vê quantos daqueles meninos não vão virar traficantes
quando crescer. A maior parte. Tanto que, na favela, quem não é traficante é
chamado de trouxa. Já teve reportagem sobre isso e tudo.
X – Fala, Pedro.
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J – E criança xxxxxx. E gente assim, mais... mais velha, não, não tem nem
noção de como é a realidade. Então quando vê o Bope torturando, Capitão
Nascimento lá tirando uma onda, enfiando saco na cabeça, acha que é tudo
muito maneiro. Aí fala: “tem que torturar, tá certo!”. Essa é a verdade.
(risos)
X – Fala o Pedro
P – Eu acho que no... no... que é... xxxxxx tortura, pelo contrário. Eu acho
que... a população assim da classe mais elevada xxxxxx mais perigosas hoje
em dia. Realmente xxxxx, assim, os criminosos da, da alta sociedade são os
te... são os mandantes do... do crime. São os... os mais é...
X – Então você discorda que eles, que eles...
P – Não, eles têm... têm que...
X – Mas eles concordo... É fato que eles concordam com a prática da tortura.
Cê tá dizendo que eles são os que merecem ser torturados. Eu não tô
entendendo o que você tá querendo dizer...
P – Não, eu tô falando o seguinte. Eu acho que os criminosos da alta
sociedade, assim, que vêm de uma faculdade, eles têm mais informação, então
eles são os que realmente os casos que necessitam da tortura...
X – Fala xxxx
P – Eu acho que o pessoal da... da... da baixa sociedade, eles, eles não...
defendem a tortura exatamente por causa disso. Porque as pessoas que é... os
ladrões, assim, de rua, que, por exemplo, que não têm cultura nenhuma, eles já
são até torturados, xxxxx em alguns casos.
X – Assim, acho que a parada que o Jorge falou num tem nada a ver. Do... da
pessoa xxxxxx eu acho meio, é outra história, outro ponto que não ta em
questão. Eu acho que... eu acho que assim, que as pessoas de classe média
apóiam mais a tortura... não sei porque, assim, mas... direito, mas as pessoas
mais velhas que é... por exemplo, muitas vezes elas vêem os parentes delas
serem assaltados, assim. Mas se for em ver outros casos, por exemplo, aquela
mundana Roshoshop, Shoshoshop (sic), que matou os pais, tipo, eu acho que
a pena dela... cara, o crime que ela cometeu, além de... um, um homicídio, tirar
a vida de outras pessoas... Mas têm outra questão também que... Nossa, eu
acho que, ela sim, sabe, merecia uma... um... uma bela duma surra. Uma
porrada muito séria, cara...
(risos)
X – Sinceramente, assim que o...
(risos)
X – Xxxxxxx
X – Também uma questão de xxxxxxxxx, é uma questão social assim xxxx
X – Xxxxxxx esse negócio de tortura, eu acho que... essas pessoas costumam
generali... a... o pessoal da classe média, acho que muitas vezes segrega e
generaliza, as pessoas de mais baixa renda são as que cometem mais crimes,
mas se você for analisar, talvez não seja bem aquilo, entendeu? Eu acho que
deve ter uma pesquisa, como diz xxxxxx
X – Eu acho que o que Jorge falou foi uma parada assim, todo mundo na favela
sabe quem é o traficante, porque se eles não... eles... é obvio, eles são... tão...
sendo torturados, eles não vão de... dedurar o traficante, que o traficante meio
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que protege a favela, entendeu? Ele meio que comanda e protege, também.
Lá, se entra luz, energia elétrica, Net, Sky, Virtua...
X – A Netcat, Netcat.
X – É
(risos)
X – De gatos e mil e uma...
X – Xxxxxxx
X – Xxxxxxx
X – É. Gatos e mil e uma coisas, e cabos e...
X – Xxxxxxx
X – Xxxxxxx
X – Conexões e xxxxxxx e água encanada, por quê? Por causa do traficante,
entendeu? Eu acho que é iss... Eu acho que a população de... a população...
que tem mais dinheiro, assim, eles defendem a prática porque eles... porque
eles acham que, que até os crimino... não sei explicar, me enrolei agora...
X – Eles acham que xxxxxxx droga xxxxxxx.
X – Não, não é isso não.
X – Eu acho que é segregação.
X – Eu acho que é porque eles acreditam que... Pelo menos as pessoas que
são de b... de alta renda que têm... que não são corruptas, têm um pouco de
raivinha, assim, das pessoas de baixa renda. Eu acho muito isso.
P – xxxxx não concordo.
X – Como é que é?
X – As pessoas de alta renda, que têm escolaridade...
X – Hã...
X – ... e que não são corruptas, as pessoas justas...
X – Hã...
X – ... tipo, como xxxx sua mãe...
X – Ahã
X – ... elas... não tô dizendo que ela tenha, mas eu tô falando que as pessoas
têm raivinha, assim, de pobre ladrão, entendeu? Então elas...
X – xxxxxxx raiva de pobre ladrão é que pode roubar minhas coisas xxxxxx
X – Vai dizer que você não ficou tipo super...
X – Xxxxxxx
X – ... assim, naquela onda, quando tu viu Tropa de Elite, viu o cara matando...
X – Xxxxxxx
X – ... eu fiquei até...
X – Xxxxxxx
X – xxxxx da mesa, esperando a hora do tiro, saqualé?
X – Cara, eu acho que muita gente xxxxxxx
X – Então a nossa classe, que é a classe... que é a maior parte das pessoas
que xxxxxx ao cinema, levantou e aplaudiu... entendeu?
X – Xxxxxxx
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X – Não acredito que as pessoas de baixa renda, que vivem disso, que são
protegidas pelo tráfico, fossem numa seção de cinema, sei lá, na Rocinha, iam
levantar e bater palma...
J – Por isso que eu falei no início de toda a discussão...
X – Entendeu?
X – ... que o pobre tem medo, pô...
J – Eu xxxxx discordo que o...que o... que você falou que todo pobre é
traficante. Agora eu acho que... o... a população de ver que... sabe, ver as
pessoas ficando presas, mas não assumem que... não são só pobres que são
presos, entendeu? Tipo, as pessoas...
X – Ah, a pergunta não tá falando nada de pobre. O Jorge é que começou com
isso...
J – Não. Calmaí.
X – Xxxxxxx
X – A pergunta falou que as pessoas de alta renda defendem a prática.
X – Calma...
X – Posso falar?
X – Deixa a Guedes...
X – A tortura pode ser...
X – Guedes!
X – ... xxxxxxx
X – Yohooo...
F – Eu acho que...
X – Fala, Fernanda Guedes.
F – ... as pessoas de... das rendas mais altas defendem a tortura porque, em
geral, a tortura não é pras pessoas das rendas mais altas. Então, normalmente,
quando a... a coisa é ruim, a pessoa quer que não seja com a sua classe. Isso
é, que não te atinja.
X – Com seu grupo. Seu gueto.
F – É. Com seu grupo.
X – Gueto... (risos)
F – Então, se a tortura em geral, não é com as classes... é com as classes
mais baixas, é natural que quem... a maior parte das pessoas que sejam a
favor dessa tortura é quem não seja dessa classe. Eu acho até meio óbvio.
Ent... só que... não necessariamente quem é das classes mais altas vai achar a
uma coi... uma prática correta.
J – Cara.
X – Fala, Jorge.
J – xxxx. Uma coisa que... que eu falei lá no início e vocês discordaram. ééé...
X – Não, eu acho que você foi muito radical dizendo que todo probe (sic), pobre
é traficante.
J – Eu não falei. Depois eu voltei. Eu falei, não é que todo pobre seja ladrão,
mas quem não é... o traficante na favela é chamado de trouxa. Vai dizer que
não é verdade?
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X – Pode ser chamado de trouxa. Mas ele de uma forma ou de outra, é
protegido pelo traficante. É o empregado de sua casa que... sei lá, mora no...
X – Na Rocinha.
X – ... no...Morro dos Amores, sei lá, uma coisa assim...
X – Do Adeus.
X – É. Isso. (risos) Ela vai, sabe? Ela vai ser protegida pelo traficante de
alguma forma. Se ela tem energia elétrica na casa dela é graças a ele,
entendeu? Alguém quer falar alguma coisa?
X – Eu acho que depende. Eu lembro... lembrei. Ele tava falando que... xxxx da
Rafaela que xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (fala incompreensível)
X – ADA?
X – Ah?
X – É o ADA?
X – (não se consegue entender) ... ele tinha umas namoradas que...
X – ADA é A. D. A.?
X – Amigos Dos Amigos?
X – ... que... Eles mexiam muito com essa menina, entendeu? Xxxxx tavam a
fim de incomodar. Xxxx dos caras que eram do, do Comando Vermelho.
Mexiam com ela, faziam brincadeira. Cara, ela é bonita, sabe? Xxxxxx é
Luciana. E... Nossa... Então eu acho que... que isso não é proteger, entendeu?
Por exemplo, eu me sinto incomodada quando eu entro numa rua e... e passa
um caminhoneiro e grita qualquer coisa pra mim. Agora, imagina se você tá...
desculpa.
X – Desculpa xxxxxxx. Não poder reagir.
X – Sei lá, não poder reagir, entendeu? Porque aquela pessoa te fez re... você
tá meio que subordinada a ela, entendeu?
X – Óbvio. Ele é um poder controlad... ele é um poder descontrolado, tipo, tá na
mão dele, mas ao mesmo tempo você não controla o que ele, por exemplo,
eu... eu posso citar o caso de Rio das Pedras. Rio das Pedras tem a milícia que
comanda. Rio das Pedra não entra droga, tipo assim, fácil. É muito difícil você
levar droga pra Rio das Pedras. Normalmente quem entra com droga é morto
pela polícia mineira... que é a milícia que domina lá. Mas dizem que os... pra
você ter um barraco lá, você paga muito caro pro pessoal da polícia mineira,
entendeu? Cê paga muito, cara, pra você abrir uma loja, cê paga muito caro
pra cê fazer um barraco. Por quê? Muito caro na condição de vida deles, é
óbvio, entendeu? Se fosse o aluguel aí de qualquer um aqui não ia ser tão
caro.
X – Eu acho que a gente tá saindo do tema.
P – É, eu também acho.
J – Não, cara, o tema é...
X – Repete a pergunta aí.
J – ... por que eles defendem a tortura. Por que...
X – Por que que a gente defende a tortura.
P – A gente tá saindo da xxxxx.
X – Como é possível que a gente defenda a tortura xxxx elite.
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X – Então, como é possível que a classe mais alta defenda a tortura?
X – A burguesia...
X – É possível que a classe mais alta defenda a tortura porque a tortura
normalmente não é pra classe mais alta.
X – É.
P – É, eu acho que deveria ser, mas...
J – Ué, mas eu discordo...
X – Xxxxx deveria ser pra quem merece.
P – Não, xxxxxx, então, mas as pessoas que...
J – Xxxxxxx
P – ... criminosos que são merecedores de tortura, no caso, são aqueles que
dão mais trabalho...
X – Em última instância.
P – É, em última instância.
X – Xxxxxxx
X – Tá, mas isso não vem ao caso.
X – Tá... Cabô.
X – Cabô?
X – Encerramos.
X – Beijos, Flávia, beijo.
X – Faltou uma conclusão.
X – Brigado! Beijo!
X – Conclusão, Pedro, diga lá.
P – Conclusão:
X – Beijo, Flávia.
J – Quem vê Bope,
X – Xxxxxxx
X – Xxxxxxx
X – Conclusão.
X – Xxxxxxx
X – Apertou o “m”? É “m”.
X – Quê?
X – Apertou o “n”?
X – Não, calma. Nem parei ainda, tá gravando. (risos)
X – Tá gravando?
X – Xxxxxxx
X – Xxxxxxx
(risos)
X – Xxxxxxx
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GRUPO AZUL C

Informante masculino 5, Informante masculino 10, Informante masculino 13,
Informante feminina 2 e Informante feminina 15

X – Tá gravando?
X – A tortura deve ser usada...
X – Não.
X – ... como prática de investigação policial?
X – Peraí.
X – Pô, Gustavo
X – Tá gravando já.
(gargalhadas)
X – Sério, gente, vamo...
X – Vamo... (mais gargalhadas)
X – Desculpa, aí...
X – Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai...
X – Pergunta aí, pergunta... (novas gargalhadas)
X – Rafael.
X – (ainda gargalhando) Não! PerGUUUNTA! Faz a pergunta que eu não ouvi
direito
X – Já tá gravando, amor. Tá gravando
X – A tortura deve ser usada com prática de...
(risinhos)
X – Explica aqui.... prática....
X – policial...
X – Investigação policial?
X – ... de investigação policial?
X – Rafael.
R – Eu acho que... deve... porque senão, os neguinho no morro não falam nada
xxxxxxx
(gargalhadas)
X – Porra, xxxxxxx
R – Não. Tipo, sem a tortura, acho que é muito difícil os caras que a polícia
prende no morro abri a boca. Porque... eles são fiéis... ao... aos xxxxxx, sei lá.
Então, eles.... eles não, eles não falam tipo um nada. Só mesmo quando o, a...
polícia... (barulho de um tapa) mete o cacete. Resolve bater... dá tiro...
X – Ameaça.
R – Ameaçar... essas coisas...
A – Não, não. Deixa eu falar agora.
X – Amanda.
X – Amanda.
A – Tá. Eu acho que depende da situação. Porque se a pessoa for... roubou,
um... queijo, sei lá, em algum lugar aí. Aí, tipo, num vai ser torturado pra
descobrir onde cê roubou e num sei quê.
X – É...
A – Cê vai ser torturado porque cê matou alguém e não quer dizer aí a pessoa
vai lá e tortura porque... cê num vai querer falar, né?
X – Tiago
(risos)
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T – Eu acho principalmente assim, que... que a prática de investigação policial
na, na tortura deve ser utilizado, assim, em casos mais graves, como
assassinato, roubo de bancos...
A – É...
T – ... Não assim, como... roubar queijo
X – Besteira.
A – Roubar... (risos) Pois é, mas... (risos) xxxxx, ué?
T - ... requeijão, xxxx de mercado. Isso aí pega o cara na câmara (sic). E, e
se... se, se tortura assim, deve ser tipo... sei lá, estupro, é... roubo de banco...
X – Tá, agora Priscila.
P – Eu acho que, assim. É... por exemplo, hoje lá no auditório, por exemplo,
chegou a professora e falou “Ah, xxxxxxxx aquele pessoal que fica lá no... na
rua, vendendo... tem um pára-quedas, sei lá...”
X – É xxxxxx
P – Os policiais chegam lá e espancam eles, sabe? Eu já vi, já. Isso eu acho
muito ridículo, sabe? Poxa, eles xxxxxxx...
X – É a sobrevivência deles.
P – ... é a sobrevivência deles, cara. Deixa eles venderem, sabe, assim... Eu
acho isso um, um... é muito ridículo. E os, e os policiais, eles se acham muito,
sabe? Eles chegam, batem mesmo. Claro que tem suas exceções, sempre.
Mas a maioria dos casos, são esses, sabe? Eu acho que... violência física, eu
acho que é uma coisa muito grave e que ninguém merece.
X – Só em casos extremamente...
P – Não, poxa. Eu acho que assim... não importa, assim, sabe, sabe? Eu acho
que, tá, tem que ser analisado, mas, sei lá, poxa, faz alguma outra coisa invés
(sic) de bater, deixa a pessoa sem comida durante o maior tempão... Sei lá,
assim, faz alguma coisa que, sabe, que vá forçar a pessoa a falar. Mas não
ficar batendo na pessoa. Chegar assim, a Tropa de Elite? Chegar e botar um
saco plástico e a pessoa sangrando lá...
R – Eu acho que tem que fazer sim.
X – Por que você acha, Rafael?
R – Porque...
X – xxxxxxxx
R – Essa parada que você falou aí, do... do carinha, na rua, com os produtos
xxxxxxxx de estoque. Eu acho que a polícia tem que bater sim, porque eles tão
errados. Tão vendendo produtos ilegais e falsos...
X – Cara, mas...
X – Mas acontece que eles não têm os empregos.
R – A situação é o seguinte...
X – Mas não...
X – Mas acontece que eles não têm os empregos. O governo não dá os
empregos pra eles. Aí eles fazem isso.
R – Tá, mas vai vender comida no sinal.
X – É, cara, mas...
R – Vai fazer outras coisas. Não vai fazer falsificação, que falsificação é crime.
Não é crime vender comida no sinal e ficar jogando bolinha pra cima no sinal.
Isso não é crime. Crime é vender produto falsificado.
X – Mas quem tá xxxxxx ganha mais?
X – Shhhh.
X – Mas não precisa fazer tortura, sabe? Se você chegasse pra pessoa...
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R – xxxxx. Xxxxxxx direito xxxxxxxxx
X – Mas fala aí, se não tiver tortura?
X – xxxxxxxx
X – Não precisa bater. Chegar lá e bater no cara. É só pegar o material dele.
X – Deixa eu falar, porra. (risos)
R – Tem que bater sim, senão o cara não aprende e faz de novo.
X – Claro que não, garoto. Xxxxxx a vida toda.
X – Ah, cê é do Bope? Ele é do Bope.
(risos)
X – Peraí, cê não precisa fazer tortura no cara. É só você chegar lá, falar,
arrumar um emprego melhor pro cara, sei lá, pô... A polícia já chega batendo.
X – É. (risos)
R – É, mas tem que fazer.
X – Claro que não.
X – É, cara, mas eles não vão aprender, cara...
R – Já tem que chegar batendo.
X – ... eles apanhando a vida toda, cara.
R – Porque da primeira vez que eles bater, não aprenderam...
X – Eu acho que...
R – Bateu da segunda vez, não aprendeu.
(risos)
R – Bateu da segunda v... da terceira vez, não aprendeu. Chega batendo logo.
(gargalhadas)
X – xxxxxxxx
X – xxxxxxxx
X – Bateu da primeira, da segunda, da terceira, vai bater a quarta também. Aí,
eu acho que você viu Bope demais.
X – (garagalhadas) xxxxxx (risos) xxxxxx
R – Xxxxxxx os policiais xxxxxxx
X – xxxxxxxx preconceito.
X – Thiago, Thiago.
T – Quando é um crime muito, assim... assalto a banco, envolvendo muito
dinheiro...
(risos)
X – A gente vai lá e xxxxxxx
X – ... que nem a gente sabe, tem que meter a porrada, tem que fazer tortura
mesmo, porque eles (sic) nunca vai falar. Agora se for assim...
X – Queijo?
T - ... queijo, um negócio assim, tudo bem...
(risos)
T – esse tá no conceito. Vamos pra próxima questão aí.
X – Não, não, peraí.
X – Não, peraí, calma aí.
X – Xxxxxxx num falou ainda. Fala.
X – Eu acho que varia de situação. Mas num... na maioria dos casos, não tem
que bater em ninguém, não. Pra mim ce tem que só... cumprir a lei.
X – Isso aí.
X – Eu concordo com isso. Priscila.
(risos)
R – Eu não concordo.
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X – Que isso, cara?
P – Eu concordo em parte.
X – Eu concordo em parte.
X – Então vocês dois concordam.
R – Tudo bem, dependendo da situação, xxxxx, que sim, roubar queijo, não
precisa bater.
X – Não, eu acho que dependendo do produto não precisa bater.
X – Quem acha, quem acha que deve bater? É sim ou não.
X – Claro que deve.
X – Rafael, Rafael.
X – Rafael acha que deve bater.
X – Eu acho que deve, deve bater em casos graves como roubo a banco.
X – Já o xxxxxxxxx
X – Tá, eu acho que deve bater em casos que criminosos que mata alguém,
assassinatos...
X – Amanda acha que tem que bater.
X – É, assassinatos.
X – Três contra dois.
X – Não, acho que é bater em caso...
X – Eu sou a favor até de pena de morte pra assassinato...
X – Eu acho, eu acho que deveria ter pena de morte.
X – Tem que bater...
X – Eu também acho.
(risos)
X – Mas isso não vem ao caso. Próxima pergunta.
X – Eu acho que deveria ter pena de morte...
X – Num tem outra pergunta, cara.
X – xxxxxxxx
X – ... porque... as cadeias estão muito cheias e tem gente que mata e não
morre. Eu acho que ninguém tem direito de tirar...
X – Pois é...
X – Mata e não morre? Então xxxxx matou alguém xxxxx morrer.
(risos)
X – Me torturou!
(risos)
X – Eu acho que ninguém tem o direito de tirar a vida de outra pessoa. E, então
eu acho que se alguém matasse alguém...
(risos)
X – ... essa pessoa que matou deveria ser morta.
X – Também acho.
X – Bem, eu concordo com você. Rafael.
X – Isso aí é o Código de Amurabi, moleque: olho por olho, dente por dente por
dente.
X – Olho por olho, dente por dente.
X – Isso aí. Código de Amurabi é o que há. Próxima pergunta.
X – Então ta. Próxima pergunta. Como é possível que pessoas com um nível
maior de escolaridade defendam essa prática. Rafael.
(risos)
X – Rafael.
X – Rafael.
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R – xxxx multimilionário aí que só quer bater nos xxxxx
X – Bem, como você acha, Rafael...
(gargalhadas)
X – ... que essas pessoas...
R – Já que eu sou uma pessoa...
X – Hahã.
R - ... com um nível maior de escolaridade eu acho que...
X – Tem que bater mermo. (sic)
R – ... eu defendo essa prática porque eu tenho medo
X – Presta atenção na pergunta, olha só:
(risos)
X – Como é possível...
X – Xxxxx mas por quê? Por quê?
X – ..., entendeu? Essa é a pergunta xxxxxxx assim xxx coração aquilo, gente.
X – xxxxx concordo com isso.
X – E daí? Eu tenho coração e concordo com isso.
X – Você tem coração?
X – Eu tenho.
X – xxxxxxxx
X – Tenho.
X – Eu tenho coração.
X – Peraí, peraí. Xô falar agora.
X – Eu tenho coração e concordo com isso, mas, pô, porque, tipo, se você
mata alguém, você não vai poder sobreviver também. Você tem que ser
torturado...
X – Tem que levar porrada.
(risos)
X – Só se você mata alguém. Agora, se você roubar...
X – xxxxxxxx
X – xxxxxxxx
X – xxxxxxxx
X – um tênis, você vai ter que apanhar pra falar...
X – Eu roubei um tênis?
X – Isso não...
X – ...você compra outro. Só em casos graves.
X – Rafael.
X – xxxxxxxxxxxx eu bato mesmo.
P – Eu acho que é assim: as pessoas... eu, Priscila, as pessoas que são do
mesmo... de nível maior de escolaridade, geralmente são pessoas de classe
média alta, assim, mas mais pra alta. E que não tem muita noção, também, do
que que essas pessoas apanham, sabe?
X – Passam.
P – É. Do que elas passam, entendeu?
X – Queria ver se o Rafael roubasse e apanhasse assim. Que que cê ia fazer?
Cê ia continuar defendendo isso?
R – Eu não roubo
(risos)
X – xxxxxxxx
P – Ah, que menino bom.
X – xxxxxxxx
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X – Se você um dia for despejado de casa xxxxxxx
X – Eu vou roubar o microfone aqui desse trabalhinho, hein?
(risos)
X – Vou, não. Já roubei.
P – Que isso?
X – Cê rouba aqui um tênis de seu amigo, na sala, aí não tem jeito, vai ter que
apanhar pra falar, é isso?
R – Não, porque eu vou falar.
X – Shhhh
X – Hã....
R – Se alguém descobrir, eu falo.
X – Se ninguém descobrir...
R – Eu num sou...
X – ... você vai ter que apanhar pra te descobrirem.
R – Hã?
(risos)
X – Não, fala.
R – Cê tá, cê tá falando merda. Cala a boca.
X – Ninguém, tipo assim...
R – Cala a boca.
X – Shhhh.
R – Pode falar palavrão aqui.
X – Ninguém é a favor de, de... bater.
R – Eu sou!!!!
X – Não. Só em casos muito, muito graves, não é?
X – xxxxxxxx
R – Não, então, se o caso não for muito grave, mas o cara não falasse com ele,
aí bate, pô.
P – xxxxxxxxxxxxx, cara.
X – Quer dizer se não, e... quer dizer que se não for o cara mesmo cê vai bater
no cara?
R – Ah, não, mas aí, pô...
X – Porque se fosse você sem dinheiro, aí, na rua...
X – Por exemplo...
X – ... cê vai lá, rouba um tênis, aí pra cê falar que roubou um tênis vão te
bater.
R – Tá bom, então, só nos casos mais graves.
X – Por exemplo, se eu...
(gargalhadas)
X – ... se eu roubo e o Igor leva a culpa e fala que não foi ele, cê vai bater nele
até ele falar que...
X – Que não foi.
X – ... não...
R – Não. Eu vou bater nele até ele falar quem foi.
X – Hã!
X – Caramba (rindo)
X – Ele sabe que fo... e se ele não soubesse? Você tá batendo nele à toa?
R – Mas eu não vou tar atrás dele se ele não souber ou se ele não for. Vou
tar...
X – É, malandro, tu não vai saber disso...
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X – É... Porque... Aí, espera, tá errado.
X – xxxxxxxx
X – Isso aí, cara, tá bom, vamo lá.
X – xxxxxxxx tá batendo ali, entende?
R – Eu acho, eu acho que tem que bater sim.
X – É isso aí, cara
X – xxxxxxxx
X – xxxxxxxx
X – Tá, pô, a gente tem que discutir a segunda pergunta aí.
X – Já discutimos.
X – xxxxxxxx
X – Tá bom, gente. Vamos pra segunda pergunta que a gente enrolou muito.
Vambora.
X – xxxxxxxx
X – Lê... não... lê de novo.
X – Como é possível que pessoas com um nível maior de escolaridade
defendam essa prática? Então, eu acho que é falta de experiência.
X – Acha que é falta de...
X – É sim. Claro que é. Você não sabe que que a pessoa tá passando.
X – xxxxxxxx
X – É. Você tem que sentir na pele o que que eles passam quando o policial
chega, bate, bate na cara, eu acho isso um insulto. Acho isso, assim, horrível.
Eu acho isso ridículo, entendeu? Eu acho que... essas pessoas de nível maior
de escolaridade e tal, eu acho que elas deviam sentir na pele pra depois elas
falarem a opinião delas, sabe? Tipo você, Rafael.
R – xxxxxxxx
X – Eu num acho.
X – xxxxxxxx
X – xxxxxxxx
X – Eu já apanhei de policial no Maracanã.
X – Já?
X – Mentira.
X – Já, mesmo?
X – Que que você fez de errado?
X – É, ele é da torcida...
(risos)
X – Ele é da torcida do Flamengo. Ou seja...
(risos)
R – Esbarrou no xxxxxxxxxx o policial me empurrou no chão.
X – xxxxxxxx
X – Além de torturar e apanhar agora, você esbarrou nele só porque ele era um
cara fortão e você tem
X – xxxxxxxx você ta falando demais, cala a boca. Vai.
X – xxxxxxxx torturou.
R – Um policial me jogou no chão no Maracanã, e aí?
X – xxxxxxxx se sentiu injustiçado? Você num... O que você fez pra você ser
empurrado no chão?
R – xxxxxxxx
(risos)
X – Num sei, cara. Ele me empurrou no chão.
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X – Você não fez nada? Entendeu?
R – xxxxxxxx
X – xxxxxxxxxxx, cara. O cara chegou e simplesmente te empurrou. Tipo, não
tem motivo isso.
X – Não, mas eu acho, eu acho que o Rafael tava andando, não viu o policial,
bateu nele e caiu no chão. O Igor me disse...
X – Tiago, todo mundo xxxxxxxxx
X – xxxxxxxx
X – xxxxxxxx
X – Também não é só aqui no Rio de Janeiro.
X – Os policiais se acham os poderosos xxxxxx.
X – É isso aí. Eles acham que xxxxxxxxx aquele cassetete, pô.
X – xxxxxxxx
X – xxxxxxxx
X – Eu acho que os policiais xxxxxxxx
(risos)
X – Cabô?
X – Não.
X – Eu queria contar uma cena que aconteceu com a gente. (risos)
X – Conta, conta.
X – Não xxxxxx os policiais...
X – xxxxxxxx eu, Amanda e xxxxxxxx
(gargalhadas)
X – uma blitz parou a gente na....
(risos)
X – Gente, pára de brincar, vai.
X – uma blitz parou a gente no meio da estrada e ele fizeram a gente abrir
todas as malas pra ver se a gente tava usando maconha.
X – Vai falar que você num tava com um xxxxxxxxx na mão?
X – Eu num tava com um xxxxxx na mão.
X – Vai, Igor.
X – xxxxxxxx
X – xxxxxxxx
(risos)
X – Igor, agora é sua vez, vai.
X – Não era pra ter contado essa história...
X – Pode apagar? Aí a gente faz tudo de novo?
X – Não.
X – Igor, vai. Fala aí alguma coisa.
I – Eu concordo com... a Priscila e com a Amanda quando elas dizem...
X – Eu tinha uma casa em Teresópolis...
X – xxxxxxxx
I – Não, contigo eu não concordo não. Porque... as pessoas ricas não
vivenciam... não vivenciam isso e por isso...
X – (risos) xxxxxxx no meio pô
I – ... concordam com a tortura.
X – É...
X – Isso aí...
X – Que que você acha, Tiago.
T – Já falei, já. Eu acho que... a mesma coisa que o Igor falou.
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I – Ah, então concordo contigo.
X – Tá, então xxxxxxxxxx
R – Eu sou o único que discordo aqui?
X – xxxxxxxxx o Rafael xxxxxx
X – Você é o único que discorda, Rafael?
R – Sou, pô.
X – Rafael, cê vai xxxxxxx no Bope.
R – Não, num vô... mas eu discordo.
X – Tá bom...
X – xxxxxxxx
X – Ah, é a opinião dele, deixa ele, é a opinião dele.
R – Não, não existe certo e errado.
(risos)
X – Existe o possível e o impossível.
R – Todos têm sua opinião.
X – xxxxxxxx
X – xxxxxxxx opinião, entendeu?
X – Então pára de discutir com ele.
R – Não, pode discutir a vontade.
X – Gente, a gente vai ficar aqui uma hora assim. São duas e vinte e três.
X – xxxxxxxx nada a ver.
X – xxxxxxxx
X – xxxxxxxx
X – xxxxxxxx
X – Não é uma hora. Caraca, vocês num entenderam nada do que ela falou.
Ela falou que são vários grupos, ou seja, você pode vim uma e meia, duas
horas, duas e meia. Você pode ficar quanto tempo você quiser.
X – Ah, então, poxa.
X – xxxxxxxx
X – xxxxxxxx vou embora três horas.
X – xxxxxxxx
X – Perguntei ao grupo da Letícia, ela ficou cinco minutos só.
X – xxxxxxxx
X – xxxxxxxx
X – xxxxxxxx uma hora.
X – xxxxxxxx duas horas
X – xxxxxxxx é, uma hora.
X – xxxxxxxx burro.
X – xxxxxxxx calma.
X – Olha só, eu acho... é o seguinte, xxxxxx fazer tortura, porque tem muito
aluno bobo que mente. E quem não quer a tortura, tudo bem, num precisa fazer
tortura pra quem rouba um tênis. Isso tudo bem, isso eu acho certo. Ou tipo, o
cara tá morrendo de fome, rouba xxxxx na ferinha, a polícia vai lá e espanca o
cara. Isso tudo bem, isso num tá certo. Mas pô, se tem alguém vendendo
maconha na, no, tua esquina...
X – Tráfico.
X – É, se alguém tiver fazendo um tráfico. Ou se alguém tiver, sei lá...
X – xxxxxxxx uma barraquinha...
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X – ... vendendo bebida pra menor, e, tipo, um bar vendendo bebida pra menor.
Aí o polícia vai lá, pe..., pe..., fala que o cara tem que fechar o bar, o cara não
quer fechar o bar, tem que bater, pô.
X – Ou prender ele, cara.
X – Ou prender.
X – Ou prende ele e num bate nele.
X – Depende, cara.
X – Prende e não tortura.
X – Também. Prefiro bater.
X – Isso aí. Prende e não tortura. Por que que tem que xxxxxxx. Arruma um
jeito melhor... arruma um jeito melhor de descobrir a verdade. Não torturando,
prende a pessoa.
X – Eu preferia ser torturado que ir pra prisão, porque na prisão...
X – xxxxxxxx
X – xxxxxxxx
X – Tá bom, eu terminei. Rafael, termina.
R – Eu acho que, eu prefiro ser torturado que ir pra prisão.
X – Que isso?!?!
R – Eu prefiro! Já viu o que acontece na prisão?
X – xxxxxxxx
(risos)
X – xxxxxxxx
R – Não, mas...
X – Você tem medo que chega um cara lá e pede pra você agachar pra pegar o
sabonete.
(risos)
R – É. É por isso. Já viu o que acontece na prisão? Trinta carinhas numa sala
de dez metros quadrados. Não, sessenta carinhas. Pô...
X – Só quem já passou por isso sabe como é que é.
X – Não, num passei mas dá pra saber como que é.
X – xxxxxxxx
R – Claro que dá, cara.
X – xxxxxxxx
X – Você não passou por aquilo. Então você não sabe como é que é.
X – xxxxxxxxx mas eu li, cara.
X – Cara, você... cê acha que tudo o que passa na tv é real? Claro que não,
cara.
X – xxxxxxxx
(risos)

X – Não, pô. Ele tá dizendo “AH, eu já vi na tv”. Mas tem que sentir na pele,
cara.
X – É...
X – Quando você sente na pele é muito pior.
X – Na pele xxxxx...
X – Você sente muito mais, você se envolve. Se te torturar você vai sentir dor
pra caramba. É óbvio que...
X – xxxxxxxx nuca levou um tapa na cara de verdade.
X – É óbvio que num vai ser, num vai ser bom você ficar preso. Vai ser horrível.
Mas torturar, você vai sentir dor, vai ser muito pior.
R – Não, mas, você vai ser preso, vai ser torturado do mesmo jeito.
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X – É...
R – Eles vão acabar te matando na prisão. Os policiais na rua pelo menos não
matam.
X – Não...
R – Claro que é. Xxxxxxx cortam pulso, tudo...
X – Que isso?
R – Toda hora. Claro que é.
X – Tá vendo? Olha. Mais agressão ainda.
(risos)
X – Mais agressão, cara.
X – Tá. Então nós somos a favor de prender e não torturar.
X – É.
R – Não, pô. xxxxxxxxx
X – Não. Arranja um jeito de não ser torturado na cadeia.
R – Num dá, cara.
X – Tem que melhora a cadeia xxxx no Brasil.
R – Xxxxx de gente, cara.
X – Por que que não fala a verdade logo então, hein, pô?
(risos)
X – Fala sério.
R – O idiota chega, vende maconha, o policial vê o cara vendendo maconha. O
cara sai correndo, o policial corre atrás, pega o cara e o cara xxxxx pra dentro.
Pô.
X – Ah, mas se viu, pô, foi é... pre... preso em flagrante.
R – É, mas mesmo assim o cara mente porque não é idiota.
X – Ah, tem que bater mermo, dar porrada. O cara é burro.
(risos)
R – Dar porrada...
X – Cara, é burro, dá porrada.
X - Olha, olha o preconceito.
X – Num tem esse negócio de xxxxxxx?
R – Xxxxxxxxxxx
P – Deixa eu falar!
R – Eu saio correndo pra xxxxxxx falar que eu tava fumando maconha.
X – xxxxxxxx subornar ela.
(risos)
R – Pô, vai. Fala Priscila
P – Em questão do tráfico, que acho que assim, tem dois motivos pra pessoa,
sabe? Ou porque ela é viciada, ou é porque... tá comprando droga, né? Ou
então porque ela é, quer vender e tá cheia de dinheiro. É traficante mesmo,
sabe?
R – Não, pô...
X – Às vezes a pessoa tá vendendo pra poder ganhar dinheiro, mas não tá
cheia do dinheiro.
P – Então? Tá, tá.
X – Ganhar dinheiro. Quer vender pra ganhar dinheiro.
P – É... Então... Eu acho que, assim... Os traficantes, tá, que a polícia tá
xxxxx... a polícia tá... Sabe que que é? É uma porcaria, entendeu? Ela diz que
faz, bate, bate, diz que é poderosa, mas também não faz porcaria nenhuma pra
melhorar isso. Não faz. Não faz.
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X – Num melhora.
P – Entendeu? Se ela fosse honesta... Você vê, no Bope mesmo, sabe? No
Tropa de Elite? Então, cara. Lá... Tiago, pára de fumar! Lá, tava... tava
mostrando isso mesmo, sabe? Os policiais fornecendo arma pro... pros
traficantes, sabe? Isso é ridículo.
(risos)
P – Sabe? Isso é um absurdo. De chegar... os policiais tão virando traficantes,
sabe? Será que... pô tem aqueles policiais que são honestos, sabe? Poxa.
R – Ah, policiais honestos deviam bater nos policiais corruptos.
X – Meu Deus!!!!
P – Não, cara. Os policiais corruptos que deviam sair da delegacia.
X – É verdade.
P – Num é bater. Num... A última... não. Nem última, entendeu? A opção
seria... bater. Bater é uma coisa que não deveria acontecer, entendeu?
Ninguém merece ser agredido fis... agredido fisicamente. Entendeu?
X – Eu acho que deveria ser agredido fisicamente se matasse alguém...
R – Eu não concordo.
X – ... mais nada.
P – Não. Eu, sinceramente, acho que quem tira a vida de alguém, se foi por
querer, porque gosta, assim. Se essa pessoa não for doente da cabeça, né, eu
acho que deveria ter pena de morte, sim.
X – É, pena de morte.
X – Tipo, cara. Tipo aqueles caras que roubaram o carro...
X – xxxx agora num ter tortura pra esses outros xxxxx
X – Tipo aquilo que aconteceu ano passado. Os caras roubaram o carro. A
criança ficou presa do lado de fora com o cinto. Os caras aceleraram com o
carro e o garoto foi...
X – A criança caída... é... o garoto morreu...
X – ... o garoto ficou batendo no chão...
P – Tá...
X – até ficar totalmente deformado. Por que num mata esses caras?
P – Cara.
X – Uns merdas.
P – Calma aí. Olha só. Aquilo dali...
X – Eu matava o cara. Na hora.
X – Eu também.
X – xxxxxxxx
X – xxxxxxxx
X – Alguém mais tem alguma opinião?
X – Quer falar mais alguma coisa Tiago?
T – Não...
X – Tem que apertar o...
X – Ninguém mais tem o que falar...
X – Tem que apertar o... o pause e segurar...
X – Tem que segurar o emezinho.
X – Não, mas tem que dar pause, né? Num tem que dar pause?
X – Tem que apertar e segurar.
X – Tem que segurar o emezinho.
X – Tá. Então tá...
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Anexo A
Letras de Canções Funk
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DUELO
Menor do Chapa e Mc Frank

Solta DJ
E aí? Qual vai ser?
Já é, já é, já é
Vem pra cá, vem, vem
Tranqüilidade vou mandar, vou cantar nesse instante
Sobe aqui no palco pra rimar Mc Frank
Esse cara é pureza
Esse cara não perde a linha
Vem diretamente do Morro da Fazendinha
Bota, bota, bota
Eu sou relíquia das relíquias ao local da Fazendinha
Era o bonde da Fazendinha
Fazendinha
Eu vou mandar um papo reto
Se liga nessa parada
Sou eu Mc Frank
E o Mc Menor do Chapa
Pra quem não tá ligado
Eu canto e não me engano
Eu sou da Fazendinha
E tu é lá do Turano
Menor do Chapa do Turano, tipo Afeganistão
Se liga no meu papo, vê se preste atenção
Tu é um moleque sarna
Tu é fiel de fechar
Se liga no Menor do Chapa
Sem neurose é nós que tá
Nós que tá, nós que tá, no estilo Bagdá
Vou mandar um papo reto
Se liga nessa parada
Foi hoje sem neurose festa do Que Prazer
Se liga no meu papo, não vou mudar de assunto
Tá presente o meu mano o professor Júnior
Tipo Afeganistão, neguinho
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MATARAM O GANGAN
(Autor desconhecido)

Música nova, acontecimento novo, música nova, tá ligado?
Foi no dia das criança
E foi tudo de manhã
Mataram o Gangan
Foi no dia das criança
Foi tudo de manhã
O bonde preparado
Mataram o Gangan
Eu vou mandar um papo reto
Eu vim pra cantar direito
Gangan filha da puta
Tomou dois tirão no peito
Tentou tomar Vigário
Pensou que era o bambambã
Mataram o Gangan
Vou mandar um papo reto
Sabe o que que aconteceu
Na hora de morrer, pediu pelo amor de Deus
Comédia, pela saco, cantou até de manhã
Mataram o Gangan
O bonde de São Carlos chora até de manhã
Mataram o Gangan
Vou mandar um papo reto, pegue e preste atenção
É o Comando Vermelho, é o Afeganistão
É o bonde preparado
Só whisky e Red Bull, não gosto de Adelaide
Não gosto dos três cu, neguinho
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MORRO DO DENDÊ
(Autor desconhecido)

Morro do Dendê é ruim de invadir
Nós com os alemão vamo se divertir
Porque no Dendê eu vou dizer como é que é
Aqui não tem mole nem pra DRE
Pra subir aqui no morro até a BOPE treme
Não tem mole pro exército, civil, nem pra PM
Eu dou o maior conceito para os amigos meus
Mas Morro do Dendê também é terra de Deus
Fé em Deus, DJ
Vem um de AR 15 e outro de 12 na mão
Vem mais um de pistola
E outro com dois oitão
Um vai de uru na frente, escoltando o camburão
Tem mais dois na retaguarda, mas tão de crok na mão
Amigos que eu não esqueço nem deixo pra depois
Lá vem dois irmãozinho de 762
Dando tiro pro alto só pra fazer teste
De ina, hidratec, pisto, urse ou de winchester
É que eles são bandido ruim e ninguém trabalha
De HK 47, na outra mão a metralha
Esse rap é maneiro
Eu digo pra vocês
Quem é aqueles cara de M 16
A vizinhança dessa massa já diz que não agüenta
Na entrada da favela, já tem ponto 50
Se tu tomar um pá será que você grita
Seja de ponto 50 ou então de ponto 30
Mas, se for alemão, eu não deixo pra amanhã
Acabo com o safado: dou-lhe um tiro de fazan
Porque esses alemão são tudo safado
Vem de garrucha velha, dá dois tiro e sai voado
E, se não for de revólver, eu quebro na porrada
E finalizo o rap, detonando de granada
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VIDA LOKA
Menor do Chapa

Liberdade eterna
Cheio de ódio, neguinho
É nós, compadre
E aí irmão
Humildade e disciplina
Vida louca
Diretamente do Chapa
Só pro CD
Chatuba só bolado aí
Fundamento do CV
Se vim mandado, vai saindo de fininho
Na humildade
Liberdade pro Marcinho
Tranqüilidade
Chatuba vem e toma de assalto
É o bonde do mais alto
É fé em Deus
Colômbia é muita pureza
É a relíquia
Fonte do Pantera Negra
Se liga então
O 57 tá boladão
É os 40 ladrão
E aí irmão
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HINO DO CV
(Autor desconhecido)

Bota a cara pra morrer
Tô te vendo
Não adianta
Vermelho
Bota a cara
Alemão, tu passa mal
Porque o Comando é Vermelho
Vermelho
É o bonde só de cria
Que só tem destruidor
Vermelho
O Comando é comando
E quem comanda é o Comando
Vermelho
Esse é o ritmo
Se liga sangue bom
Mas pra você formar no bonde tem que ter disposição
Porque de dia e de noite pode crer a chapa é quente
É melhor pensar direito se tu quer formar com a gente
Na alta da madrugada, o bonde já tá formado
Bruninho no pó de 5
Na boca seu baseado
Duquina no pó de 10 com seu fuzil na mão
O Pato já tá ligado, leva um toque do Fofão
E pra todos vacilões
Eu só quero te lembrar
Que o Branco é sangue bom
Mas se amarra em quebrar
Ele é amigo dos amigo
Sem cobrir vacilação
Se tiver parada errada
Dá um toque no Sapão
Enquanto os bucha sobe
A gente bota pra descer
Tô te vendo seus otários
Bota a cara pra morrer
Eu vou te dá-lhe uma idéia
Pra tu não ficar de touca
Se você é sangue ruim, é melhor ralar da boca
O Fofão no baseado
Rick tá no pó de 3
Dando um rolé no morro
Fortalecendo o freguês
E se tu é calça arriada
É melhor botar um cinto
Tem ET, tem Biano, tem Lino na 25
Dos amigos que se foram
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Para nunca mais voltar
Na letra do meu rap
Eu quero relembrar
Eu falo do amigo Reynod
Que eu lembro com carinho
Do Jaça,do Geléia, do parceiro Ribeirinho
Toda a comunidade lembra os sangue bom
Falo do amigo Gato, do parceiro Raposão
Que morreram na covardia
E até hoje eu tô bolado
Por isso, autoridade, solte o preso, delegado
Porque já faz muito tempo que ele está lá
Por isso, chegue até o Petê e entregue o alvará
Porque o nosso bonde tá doido pra descer
Pra invadir o Bangu 3
E soltar logo o Petê
Alemão, tu passa mal
Porque o Comando é Vermelho
Vermelho
É o bonde só de cria
Que só tem destruidor
Vermelho
O Comando é comando
E quem comanda é o Comando
Vermelho
É o bonde do Vidiga
Que só tem destruidor
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RELÍQUIA
Menor do Chapa

1969 foi fundada a maior facção criminosa do Rio de Janeiro
O Comando Vermelho pelo Rogério Lengruber e seus comparsas
Com o lema de paz, justiça e liberdade para toda a população carcerária
Para todos os familiares que vão visitar seus irmãos, seus filhos, tá ligado
Pelo bem de todas as comunidades
Fé em Deus, paz, justiça e liberdade
E aí, irmão
Humildade, disciplina, vida louca
Diretamente do Chapa só pro CD
Turano mais bolado aí
Fundamento do CV
Se vim madado
Vai saindo de fininho
Na humildade
Liberdade pro Marcinho
Tranqüilidade
Turano não é melhor nem pior
É o bonde do Menor
É fé em Deus
Colômbia é muita pureza
É só relíquia
Bolado, Pantera Negra
Se liga então
O 57 é só boladão
É os 40 ladrão
PJL pra todos os manos meus
É o Vermelho
De volta no Morro do Adeus
Essa é a intriga
Ficou o antiterror
Vingamos o Jogador
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Bandida
(Autor desconhecido)

Bandida, eu não vim aqui de MK
Pelo contrário, eu vim foi de HK
Nos momento junto que passamo
E todos carro da polícia que a gente fuzilamos
Preste atenção no que eu vou dizer
Todos os morro que eu trabalho eu me lembro de você
No Morro do .... na favela do Rato
No Morro da Mangueira e no Cavalo de Aço
Eu de AR15, você de três oitão
Vendendo cocaína no morro do igrejão
Pena que o pó não durou muito tempo
Tinha muito viciado na fila do movimento
A arma caça andróide que eu dei para você
Foi um presente muito lindo, pra você não se esquecer
Dos outros alemão que a gente degolamos
E todo X9 que a gente pipocamo
Hoje é uma felicidade a gente matar
Todos que tenta invadir a matriz, para ficar
Agora, Bandida, eu estou aqui
Cantando a nossa história, pra toda galera ouvir
Escute só galera
Essa história é de verdade
Se liga nessa letra que é pura realidade
Então, então, então
Eu comprei as 12 que o Cacá disse pra mim
Toma cuidado, Duda, o exército vai invadir
O Xande e Ednei de AR 15 na mão
Valério e Sabará, G3 e Ramão e Sapão
Se liga, se liga, se liga
O bonde é do espelho
O Catra é preto, a chapa é quente e o Comando?
E se o ... passar não se assuste não
Se a chapa esquentar é cobrança, meu irmão
Se tu fica de mancada, você vai virar raiz
Peixe morre pela boca, vacilão pelo nariz
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Beira-mar falou
Mr. Catra e Menor do Chapa

Beira-mar falou: “Osama sou eu”
O Celsinho chorou
Uê se fodeu
O nosso bonde é assim
São vários arsenal
Dioguinho bolado
Bonde do Pantanal
Já é, DJ, tipo colombiano, DJ
Mas São João, Sampaio, Jacaré, Matriz
Turano mete bala, a minha raiz
Mas muita fé em Deus
Justiça pro meus manos
... tipos colombianos
É que o barato é louco
E o processo é lento
Liberdade já, final do sofrimento
A guerra é noite e dia
Mano, não tem caô
... Fogueteiro

Fé em Deus e ...
Humildemente, amigo, agora eu vou falar
O bagulho é sério
Sou do bonde da Parmá
Vou te dar uma idéia
Eu mostro no proceder
Catra, o fiel
Fortaleço o bonde do Bê
Humildemente, mano, eu vou falar, irmão
Chamo o G3
Vem na minha contensão
O Menor do Chapa
Ele nunca erra
É Comando Vermelho
É blindão à vera
Eu vou ficando aqui
Deixando com os meus manos
Porque eu só falo certo
Não cometo engano
Eu vou falar, amigo
Comigo não resolve
Fica de caô, eu meto a mão na 9
O nosso bonde é assim
São vários arsenal
Só G3 2000
Bonde do Pantanal
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E, se brotar na curva, a bala vai comer, tá ligado?
Luis Gama, claro, que é CV, tá ligado?
Humildemente, amigo, nessa representação
G3, amigo, vamos nesse blindão
Cantando e rimando na improvisação
É o funk carioca
Na baixa do leão
E vamos agora cantar nesse atabaque assim
Presta atenção, irmão
Então, se liga em mim
O papo é reto
O bonde é do mal
Baixa da Santista
Dioguinho do Pantanal
O bonde é guerreiro
Naldinho é quem manda
LG, amigo
Comando, então
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EstiloColombiano
McFrank

O nosso bonde é chapa quente

Quando eu canto não me engano

Bonde da fazendinha, estilo colombiano....

Fazendinha é colombiano...

Brasília, Afeganistão, na grota Afeganistão, VK Afeganistão,

Chatuba só colombiano...

Jacaré só colombiano...

Manguinho Afeganistão, Pantera Afeganistão, Formiga Afeganistão

Cidade Alta é colombiano...

Tatuí é Colômbia

Nova holanda é Colômbia

Borel só tem colombiano

Borel só tem colombiano

Vigário Afeganistão, Antares Afeganistão,do amor Afeganistão,

Árvore Seca é colombiano..

Árvore Seca colombiano..

Palmeirinho Afeganistão, cajueiro Afeganistão, Mineira

Afeganistão,do Antares Afeganistão

Cdd é só colombiano

Vidigal só Colômbia

Prazeres só colômbia

Na Provi é só colombiano...

Bota pra cantar,

Na Barreira é colombiano...

Na Mangueira Afeganistão, Madureira Afeganistão,

Barbante é só colombiano...
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Fallet é só Colômbia,

Foguete é Colômbia,

Na kelson é só colombiano

Turano é Colômbia

Tuiti é Colômbia

Salgueiro só colombiano...

Afeganistão, do Outeiro Afeganistão, Coqueiro Afeganistão,

Congonha Afeganistão,do rato Afeganistão,do sapo Afeganistão,

Varginha é só colombiano...

Ai meu deus do céu

Varginha é só colombiano... (valeu mc tam)

Vila Operária é Afeganistão, Mangueirinha Afeganistão, Arará

Afeganistão, Caritá Afeganistão, 48 Afeganistão,

Engenho é só Colômbia

Portela é só Colômbia

Sapê só tem colombiano

Ai meu deus do céu,

Lagoinha é Colômbia,

Palácio é Colômbia,

Matriz é só colombiano...

São João é colombiano...

Sampaio Afeganistão, Céu Azul Afeganistão,

Adeus, adeus é só colombiano...

Agora é tudo nosso!!

É... o Adeus é meu, neguinho, o Adeus e a Fazendinha,

Quero ver se pára de gracinha.
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FogonoX9
CidinhoeDoca

Se ele tiver no miolo
Ele já deve tá tremendo
Certo irmão
Porque é igual a praga
Em toda favela tem
Não acaba nunca
Não adianta
É igual mosquito
Todo lugar tem
A gente acaba com um
Quanto mais se mata
Mais ele enlasca
O primeiro que sair do bagulho é o X9
Então agora a gente vai cantar pra ele
Melhor não sair ninguém
Melhor não sair ninguém pra ficar legal
Certo
Vamos assim

Tentaram me enquadrar
Vou dizer para vocês
Por causa do safado
Que tem amigo no xadrez

O sinal fechou
O Doca ficou puto
Cidinho meteu a mão
Deu 700 por minuto
(É pra prumm direto)

Por isso
Fogo no X9
Da cabeça aos pés
Pega o álcool e o isqueiro
(Quero ouvir geral)
Fogo no X9
Bonde da Vintém
É paz, amor e muita fé

Eu não entendo esses caras
Que se acham valentão
Valentão coisa nenhuma
Não passa de vacilão

Ele tudo que vê fala
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Está desesperado
Já deu a endolação
E agora é procurado

O mudo tem a boca grande
E o dedo de seta
Ele vai ficar de bigode
Sem dedo e de boca aberta

E vem de bate bola, de gorila e de carrasco
Aponta pros irmãozinhos
Tu pra mim é um esculacho

O sinal fechou
O Doca ficou puto
Cidinho meteu a mão
Deu 700 por minuto
(É pra prumm)

Bate tambor
Bate forte e faz barulho
Pra levar a boca à falência Tem X9 no bagulho
Bate tambor
Bate forte e faz barulho
Pra levar nós à falência
Tem X9 no bagulho

Por isso
Fogo no X9
Da cabeça aos pés
Pega o álcool e o isqueiro
(Vamos lá)
Fogo no X9
Da cabeça ao pé
Pega o álcool e o isqueiro
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Chatuba-157
McFrank

Ã, não se mexe, não se mexe
Ã, não se mexe, não se mexe

Ã, não tira a mão do volante, não me olha e não se mexe
É o Bonde do Boréu, no artigo 1-5-7, vai
Vai desce do carro, olha pro chão, não se move
Me dá seu importado, que o seguro te devolve

Se liga na minha letra, olha nós aí de novo
Bonde do Boréu, só menor periculoso
Vou mandar a letra; e cantar o recado
O Bonde do Boréu só quer carro importado:
Audi, Civic e Honda;
Citroen e o Corola
Se tu tentar fugir
Pa-Pum
Tirão na mola
É no Boréu 1-5-7...
Aí, parado, ninguém se mexe, ã,ã,ã
Ã no Boréu 1-5-7 ...
Aí, parado, ninguém se mexe, ã

O nosso bonde é chapa quente, mano, puta que o pariu
Terror, da Linha Amarela e da Avenida Brasil
Se liga no papo, é o terror da Zona Norte
Roubamos várias mansão e explodimos os carros forte

Se liga na letra, preste atenção
Seqüestramos o Romário, a Xuxa e o Faustão
Esse bonde é chapa quente, aqui só tem fiel
Só 1-5-7 na Unidos do Boréu
É, é, é na Unidos do Boréu

Não tira a mão do volante, não me olha e não se mexe
Bonde do Boréu, no artigo 1-5-7, vai
Vai desce do carro, olha pro chão, não se move
Me dá seu importado, que o seguro te devolve

Se liga na minha letra, olha nós aí de novo
Bonde do Boréu, só periculoso
Vô mandar um papo-reto, aqui não tem otário
O Bonde do 1-5-7 é os mano de Vigário
Se liga na letra, preste atenção
O Bonde do Boréu no estilo Afeganistão
O meu bonde é chapa-quente, vou mandar um recado
O Bonde do Boréu, só quer carro importado
Audi, Civic e Honda;
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Citroen e o Corola
Se tu tentar fugir
Pa-Pum
Tirão na mola
No Boréu 1-5-7...
Aí, parado, ninguém se mexe, ã,ã,ã
Ã no Boréu 1-5-7 ...
Aí, parado, ninguém se mexe, ã
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Boladão
MrCatra

Lá vem o toque da cadeia
Convocando os irmãos
Pra invadir de bonde a favela dos alemão
O patrão já deu o papo que ver geral reunido
Mas só vai partir pra guerra os braço que são bandido
Na madruga, o bonde parte cada um portando um kit
Vamos invadir o morro preparado pra derrubar
Meteram bala nos verme, explodiram o caveirão,
Detonaram a cabine, mataram 5 alemão
O primeiro tomou na cara, o segundo tomou no peito,
O terceiro ficou fodido, o quarto morreu com medo,
O quinto pediu perdão
O bonde não perdoou, tacou dentro do latão
Boladão, pesadão isso é Comando Vermelho,
Mas se bater de frente, forma logo tiroteio,
Boladão, pesadão isso é Comando Vermelho,
mas se bater de frente , forma logo tiroteio,
Boladão, pesadão. Você pode levar fé,
Boladão com vários bico é o bonde do jacaré
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JúriPopular
MrCatra

Pra você ver
Eu fui preso
Fui pra júri popular
Com fé em Deus
A nossa liberdade vai chegar
E pra justiça somos só um preso
Um réu
Sou criado
Da Cdd mas me amarro no Boréu
A minha mãe tá lá no céu
Eu tenho seis pracinha
Eu tô com o Doca, meu mano
Queimando uma bombinha
Mas quando eu abro a pista
Amigo, eu só lamento
Tempo que eu tô na pista
Mas eu tô no sofrimento
Tem nada não, seu juiz
Um diz nós vamos embora
Ninguém nasce aqui dentro
Vai chegar a nossa hora
Quando chegar a liberdade
Dos manos meus
A liberdade vinda é boa
Vou agradecer a Deus
Quando eu sair
Já marquei disposição e fé
Ai que saudade do Boréu
Do Andaraí, do Jacaré
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