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RESUMO 
 
 

As gírias fazem parte de todo e qualquer idioma falado ao redor do mundo, são 
usadas no dia-a-dia, para tornar determinado idioma mais coloquial, porém, do ponto 
de vista da gramática normativa de se usar tal idioma, as gírias não são bem vistas, 
por “corromper” a linguagem padrão, ou sendo vistas inclusive, como um sinal de 
grupos sociais mal vistos pela sociedade, sendo sinonimos de crime, uma linguagem 
de marginais. Algumas gírias são empréstimos de outros idiomas trazidos com a 
constante imigração que os países europeus recebem, com a França não poderia 
ser diferente, sendo assim, algumas palavras ou expressões foram incorporadas ao 
vocabulário girio francês, através da música, que serão analisadas neste trabalho de 
conclusão de curso, através do rap, gênero musical que mais faz uso de gírias, e 
como elas se encaixam no uso da lingua falada. 
 
Palavras-chave: França. Música. Rap. Gíria. 
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ABSTRACT 
 
 

The slangs are a little bit of every language spoken around the world, they are used 
on the day by day, for make the language more coloquial, however, by the viewpoint 
of the correct way of use of the oficial language, the slangs are not taked up, 
because they corrupt the standart language, or they looks like a signal of social 
groups not taked up by society, being sinonymous of crime, a language of marginals. 
Some kinds of slangs are loans of other languages broughts by the wave of the 
imigration that Europe receives currently and with France it couldn’t be different. 
Therefore, some words or expressions are gone incoroporated in the french 
language, througout the music, that will be analisated on this conclusion work, in the 
rap, musical genre that use many slangs in the songs. 

Key words: France. Music. Rap. Slang. 
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RESUME 
 
 

 
 
Les argots sont une petite partie du langage parlé dans le monde, ils sont utilisés 
dans le quotidien, pour rendre la langue plus informelle. Cependent, souvent les 
argots ne sont pas bien vus, car ils sont associés aux langages du crime, des 
groupes sociaux mal vus par la société. Quelques argots sont des emprunts d’autres 
langues, qui sont arrivés au français au travers des vogues d’immigration. En 
français, donc, plusieurs argots ou expressions argotiques ont été introduits par le 
moyen du rap, par exemple, style de musique qui emploie largement des argots. 
Notre travail se propose d’étudier le phenomène linguistique des argots à partir de 
quelques exemples tirés des raps français. 
 

Mots Clées: France. Musique. Rap. Argot. 
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 INTRODUÇÃO  

 

A temática deste trabalho de conclusão de curso são as chamadas 

gírias, fenômenos linguísticos que têm por objetivo tornar a língua falada mais 

coloquial, e são utilizadas por determinados grupos sociais. Dino Preti, da 

Universidade de São Paulo, define a gíria “como um vocabulário que é adicionado à 

linguagem corrente, e que pode aparecer nas mais variadas situações e por falantes 

de diversos grupos sociais” (1992, p.19). 

   Estes chamados “grupos sociais” (skatistas, rappers, surfistas, 

médicos, policiais, criminosos, etc.) possuem maneiras de se fazer entender através 

das próprias gírias, não as tornando, portanto, uma exclusividade do mesmo grupo, 

pois muitas são adicionadas à linguagem e por consequência, são usadas na 

linguagem do dia-a-dia, sendo transmitidas através dos meios de comunicação de 

massa, como filmes e músicas, bem como em conversas informais. 

Na música, um dos gêneros que mais faz uso de gírias é o rap, com 

seus discursos e letras com conteúdos ligados ao cotidiano, à política, à sociedade, 

à imigração, dentre outros.  

Neste trabalho de conclusão de curso, serão analisadas letras de 

músicas de alguns rappers franceses, que possuem gírias em seus versos, que 

fazem alusão a determinados fatos históricos e sociais da República Francesa, além 

de mostrar como elas funcionam em contraste com a linguagem padrão. Estas 

definem alguns aspectos da sociedade francesa que envolvem a política, a 

sociedade e a história, por exemplo. 

Além disso, integrarão este trabalho os embasamentos teóricos 

sobre a definição das gírias, assim como informações sobre o gênero musical rap e 

seu desenvolvimento na França. Também apresentaremos os autores e seus 

principais trabalhos, com o intuito de contextualizar o uso das gírias neste corpus. 

  O objetivo específico é descrever o contexto nos quais essas gírias 

aparecem e são utilizadas, não apenas na música, mas também em outras 

situações, segundo dicionários especializados. O desenvolvimento deste trabalho de 

conclusão de curso é justificado pela necessidade do estudo da linguagem informal, 

e de como ela se incorporou à linguagem padrão para complementar o aprendizado 

da língua francesa. Para nós, o trabalho foi desenvolvido pelo interesse em línguas 

estrangeiras e em sua dinâmica de aquisição de vocabulário, através da música, no 
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caso do estilo musical conhecido como “Rap”, foi escolhido por se tratar de um modo 

de uso da linguagem que altera a forma padrão da linguagem, fazendo usos de 

palavras e expressões que foram introduzidas na lingua francesa através da 

imigração, pois os artistas que tiveram suas obras analisadas possuem ascendência 

estrangeira. 

  Em relação às gírias, serão descritas como se originaram, suas 

principais formas de uso e em que ambiente surgiram, bem como o que expressam 

através da música, partindo de informações encontradas em dicionários 

especializados neste tipo de vocabulário em língua francesa. A metodologia utilizada 

foi a pesquisa bibliográfica em obras e artigos acadêmicos em língua francesa que 

tratam especificamente do tema escolhido para este trabalho, através de pesquisa 

em dicionários especializados na linguagem coloquial da lingua francesa, 

simultaneamente à pesquisa de determinadas canções de alguns rappers franceses 

que fazem uso das gírias encontradas no corpus.  

Em uma definição do fenômeno gírio, é explicado que este tipo de 

linguagem é conhecida como a “linguagem dos malfeitores”, segundo o Dictionnaire 

Historique de la Langue Française [Dicionário Histórico da Língua Francesa], de 

Alain Rey (1992, p.12). 

O autor Mamadou Dramé (2004) menciona a importância das gírias 

nas letras do rap, por se tratar de um estilo musical que faz referências à vida na 

periferia das grandes cidades do mundo, e que ao fazer uso de uma linguagem 

codificada, é permitido ao artista se aproximar mais de seu público, pois a intenção é 

de se fazer compreender, e mais: 

 

A gíria conheceu uma certa evolução com a transferência de funções 

linguísticas: ela passou do status de linguagem secreta reservada a 

uma atividade criminosa, a de uma linguagem que busca a 

manifestação do espírito do corpo e da casta, uma forma muito 

particular de falar, pela qual um grupo pode se afirmar e se identificar 

(DRAMÉ, 2004, p.61) 

 

Neste ponto, o autor procura explicar ao leitor o desenvolvimento da 

gíria desde seu uso por determinados grupos sociais, até o momento em que ela 

deixa de ser uma singularidade de tais grupos e passa a ser utilizada de maneira 

cotidiana, sendo incorporada no falar do dia a dia, mas sendo ainda reconhecida 
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como gíria. A autora do dicionário Les mots du bitume (2017), Aurore Vincenti, no 

prefácio do livro, diz que: 

Se o enriquecimento da língua francesa teve lugar no seio dos 
falantes profissionais onde se proliferam os anglicismos. Não há 
espaço onde a criatividade é mais forte do que a rua. Não nos 
contentamos somente em emprestar ou em copiar. Não, nós 
cortamos, viramos do avesso, nós acrescentamos. Ronsard e Du 
Bellay não teriam vantagem em seu tempo. O manifesto poético que 
sustenta esta força de invenção vem se escrever entre os versos do 
rap. É aí onde o laboratório do nosso francês vivo, aí que nossa 
língua se vê testada e sobretudo escrita. O rap recolhe, critica e 
consagra as palavras que veem o dia na mesma periferia. 
(VINCENTI, 2017, p. 13) 

  

No primeiro capítulo deste trabalho, serão apresentados a história do 

Rap, com suas origens, influências, seu público-alvo, etc. Logo mais, no mesmo 

capítulo, será descrita, apoiada na leitura de artigos, a história do Rap em território 

francês, desde o princípio até os dias de hoje, levando em conta aspectos históricos 

e culturais da França, alguns dos quais se construíram através da mescla da cultura 

africana e árabe e seus impactos na linguagem das periferias dos grandes centros 

urbanos. No primeiro sub-capítulo também apresentaremos alguns músicos 

franceses. A seguir, no segundo capítulo, com base na pesquisa em dicionários 

especializados em gírias e em bibliografia especializada, serão definidas a origem 

desses termos popularizados pela música, e serão evidenciados seus usos na 

linguagem do dia-a-dia. No segundo sub-capítulo, será abordado o tema dos 

empréstimos linguísticos que fazem parte de qualquer idioma, que nada mais são do 

que palavras ou expressões originárias de outros idiomas que por alguma razão, 

acabam por introduzir novos termos e consequentemente, novas gírias na língua 

francesa. No terceiro capítulo, privilegiaremos o estudo de algumas gírias retiradas 

de raps franceses, a título de exemplo. 
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1 O SURGIMENTO DO RAP 

 

O rap é um estilo de música que faz parte do movimento hip-hop, 

une alguns relatos dos artistas, geralmente nascidos nas periferias das grandes 

cidades, e que possui, em suas letras, algumas narrações de fatos que marcaram 

suas vidas, e que fazem também apologia à política, e a fatos históricos, dentre 

outros. 

Em seu artigo sobre o rap, “Rap: Transpondo as Fronteiras da 

Periferia”, Maria Eduarda Araújo Guimarães, da Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp), publicado na coletânea de ensaios sobre o rap, “Rap e educação”, trata 

da história do rap e seu estudo nas periferias das grandes cidades brasileiras; 

Estudo, aliás, semelhante ao que este trabalho pretende desenvolver, faz uma 

descrição do estilo musical: 

 

Surgido no final dos anos 1970, no bairro do Bronx, em Nova York, o 

rap se constituiu como relato da vida dos jovens negros e de outros 

grupos discriminados, como os latinos, da periferia das grandes 

cidades norte-americanas. Sua forma discursiva, em que o cantor na 

verdade parece estar falando, remete à tradição africana de relatos 

orais, e não são poucos os estudiosos do rap que localizam na África 

a gênese desse estilo musical. (GUIMARÃES, 1999, p.39) 

 

O rap surgiu nos EUA na mesma época em que o Apartheid era 

discutido na África do Sul, e a discriminação dos negros e em menor parte dos 

latinos não era algo que chamava tanto a atenção. Nos Estados Unidos por 

exemplo, havia espaços reservados aos negros nos ônibus, restaurantes, bares, e 

até escolas divididas entre os brancos e as pessoas “de cor”. Os anos 60 foram para 

os negros uma época de batalhas contra a segregação racial imposta a eles pelos 

brancos, isso incluiu conflitos com a polícia, em busca de uma maior participação 

política. Durante o mesmo período, os Estados Unidos se viam envolvidos na Guerra 

do Vietnã, com a intenção de derrotar o Vietnã do Norte comunista, enviando 

milhares de jovens guerrilheiros, em sua maioria negros e latino-americanos para o 

front de batalha, que regressavam mutilados, dependentes de drogas, traumatizados 

pela experiência vivida nos campos de batalha, e adicionando a isso a sua condição 

de vida nos bairros pobres, eram ainda mais marginalizados pela sociedade da 

época (PIMENTEL,1997, p.14) 
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Também se sabe que, por ser um discurso sobre a vida nas 

periferias, as letras do rap possuem uma carga de violência em seus versos, 

fazendo do rap um produto cultural menos difundido na indústria. Do ponto de vista 

dos rappers, a mídia é um canal para difundir suas músicas. Elaine Nunes de 

Andrade da Universidade de São Paulo (USP), faz uma descrição um pouco 

diferente, considerando as periferias das grandes cidades brasileiras, em artigo 

publicado na mesma coletânea “Rap e Educação” (1999):     

                                                                      

O rap é um dos elementos artísticos de um movimento juvenil 

chamado hip-hop. Esse fenômeno é um movimento social dos jovens 

excluídos, em sua maioria negros. Nos EUA, o movimento surgiu nos 

guetos de Nova York, numa articulação de jovens negros e 

hispânicos. O objetivo dessa articulação era diminuir a violência 

generalizada entre a juventude agrupada em gangues. Embora os 

jovens daquela época, meados dos anos 70, conhecessem a arte da 

dança – denominada break e a arte da pintura denominada grafite 

(dois elementos básicos- constitutivos do movimento hip-hop), foi 

somente com a introdução do rap (nos guetos) por um DJ (disc-

jóquei) jamaicano, que se possibilitou às equipes de bailes sugerirem 

uma competição entre gangues em torno da produção artística – o 

que de imediato foi aceito. 

A origem do hip-hop – que significa balançar o quadril, um convite à 

diversão – sempre teve em sua proposta inicial a PAZ. Ele foi criado 

e continua com o mesmo propósito: canalizar energias que poderiam 

estar voltadas à criminalidade centralizando-as na produção artística. 

E é exatamente essa a questão incompreendida do rap, quando 

ouvimos essa tendência musical dotada de pré-conceitos 

(ANDRADE,1996, p.86) 

 

Esta citação é importante para o trabalho pois apresenta o rap desde 

o seu início, como se desenvolveu, nas periferias das cidades norte-americanas, 

antes de alcançar o território francês, e ajuda a contextualizar a origem do Rap de 

um modo mais abrangente, não se restringindo a França (cujo acontecimento será 

explicado mais adiante neste trabalho) explicando que esse estilo musical foi criado 

para promover a paz, e também como uma manifestação cultural. 

No seu artigo “L’argot dans le rap ou la mise em mots du quotidien” 

[A gíria no rap ou o uso das palavras do cotidiano], de Mamadou Dramé (2004), da 

Universidade de Dakar, no Senegal, o autor define o rap da seguinte maneira:  
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[...] o rap constitui um possante vetor de comunicação e vulgarização 

das idéias, em particular nos países em desenvolvimento que 

oferecem poucos meios de se fazer entender. Este estilo musical nos 

permite compartilhar opiniões após se posicionar como os porta-

vozes de nossa geração. Ele nos dá meios de dizer nossas 

amarguras e de contar nossos cotidianos (DRAMÉ, 2004, p. 59) 

                                                           

Com esta citação, o autor do artigo apresenta como o rap influencia 

a linguagem como um canal de comunicação, que permite a quem fazer uso dele, 

expressar e compartilhar opiniões, de exprimir a não concordância com alguns fatos 

do seu dia-a-dia. 

 

1.1 O rap na França 
 

 Ao contrário do que muitos pensam, o rap não chegou à França na 

mesma época de seu surgimento nos Estados Unidos, mas sim no intervalo de uma 

década. 

No artigo “Uma História do Rap na França” (2015), Karim Hammou, 

do CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), diz que no início dos anos 

1980, quando o rap e o hip-hop chegaram à França, foram vistos como um 

fenômeno passageiro, que não iria durar muito tempo. Mas, com o passar dos anos, 

o rap não somente permaneceu no país, mas também fez da França um dos países 

com maior visibilidade para este estilo musical. O autor, citando Howard Becker, 

famoso sociologo americano que trabalhou com a música, diz que, ao partir da 

análise de arquivos midiáticos de alguns rappers, como letras de músicas, constatou 

que o rap estava se tornando parte da sociedade francesa, e que uma nova forma 

de manifestação da arte estava se desenvolvendo. Hammou (2015, p.352-353) 

ainda afirma: 

 

Os franceses acompanham o desenvolvimento da música nos 

Estados Unidos desde o início do século passado, e ao final dos 

anos 1970, algumas letras de rap já alcançaram popularidade no 

país. O estilo foi usado para narrar detalhadamente a vida do crime, 

e com a criação de casas noturnas, foi chegando as rádios, com a 

grande concentração de pessoas em Paris, pessoas de diversas 

partes do mundo e o fato de ser uma cidade global, os primeiros 

rappers franceses conseguiram o apoio dos meios de comunicação, 

o mesmo ocorrendo também em outras cidades francesas, porém 

não com a mesma intensidade. (HAMMOU, 2015, p. 352-353) 
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Na década seguinte (1990), a mídia, com a transmissão de eventos, 

acabou por divulgar, aos poucos, o chamado “problema das periferias” em que os 

rappers, assim como o estilo musical, são colocados em uma mistura de temas, 

como a delinquência, juventude e imigração, traçando um paralelo entre os músicos 

e a juventude periférica das grandes cidades. No artigo “Le rap français, um produit 

musical postcolonial? ” [O Rap francês, um produto pós-colonial?] (2008, p. [1] o 

autor Laurent Béru, da Universidade Sorbonne, em Paris, explica que “se nos EUA o 

movimento hip-hop nasceu nas comunidades de etnia negra e hispânica nos bairros 

pobres da cidade de Nova York, isso aconteceu na França principalmente entre os 

grupos de jovens negros e norte-africanos”. Faz alusão também ao período 

colonialista francês, que possui uma importância muito grande, ao contrário do que 

este mesmo movimento causou nos EUA, pois muitos rappers possuem 

ascendência africana. O autor também informa que no rap francês há uma divisão 

entre “bom rapper”, que é aquele que procura passar uma mensagem de esperança 

ao seu ouvinte, que pouco trata da escravidão e do colonialismo e para quem a 

desigualdade social de alguns bairros de imigrantes em Paris não é algo impossível 

de ser solucionado, e o “mau rapper”, aquele que não se importa em citar 

determinados fatos sombrios da história da França, como por exemplo os massacres 

da Guerra da Argélia (1960), e faz um apelo à revolta de um modo cultural.  

Assim como nos EUA, os rappers franceses são também inspirados 

pelas figuras do anticolonialismo e do anti-imperialismo, que ajudaram a promover a 

igualdade entre os cidadãos. No artigo do autor Pierre Alain Clément “La 

Signification Politique dans le Rap” [O Significado Político no Rap], ele diz que em 

alguns casos no rap francês, o tema das canções possui uma grande carga política, 

seja sobre fatos históricos da França ou de países que tiveram alguma rixa com o 

país e seus cantores são imigrantes. Neste caso, as obras do rap possuem uma 

mensagem bem clara ao tratar do tema político, como o texto mesmo cita quando 

trata da diferença do rap de outros estilos musicais: 

    

Como o reggae, o rap defende o “direito de expressão de categorias 

de pessoas geralmente excluídas de fóruns públicos e arenas 

políticas”. Como o rock, representa uma música disposta 

voluntariamente como um protesto. Mas ao contrário desses 

gêneros, o rap tem um texto “longo e detalhado”, com versos “três a 
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cinco vezes mais longos” do que os da variedade e do rock e seus 

derivados” (CLÉMENT, 2015, p.123-141) 

 

Baseando-se na história de outro estilo musical, neste caso, o 

reggae, estilo que surgiu através de uma manifestação cultural, e do rock, o autor 

nos explica que o rap é, assim como Dramé já citou, um meio do cidadão das 

periferias se manifestar, se expressar sobre coisas que acontecem em seu cotidiano. 

 

1.2 ALGUNS RAPPERS FRANCESES 

 

A seguir, serão apresentados alguns artistas do rap francês, alguns 

deles com ascendência estrangeira e que tratam, em algumas de suas canções, 

sobre a imigração, sendo eles escolhidos por utilizarem algumas das gírias descritas 

neste corpus, sendo elas de fácil identificação e contextualização: 

Booba – De acordo com o site gala.fr, este rapper francês de 

ascendência senegalesa nasceu em 9 de dezembro de 1976 em Boulogne-

Bittencourt, cresceu na região de Hauts-de-Seine. Seu nome artístico é uma 

homenagem a um de seus primos, de nome Boubacar, que ele encontrou em uma 

de suas visitas a sua família senegalesa. Começou sua carreira com o também 

rapper francês de origem marroquina Ali e juntos criaram o grupo Lunatic. Ao mesmo 

tempo em que fazia sucesso com as faixas Le crime paie [O Crime Paga] (1996) e 

Les vrais [Os Verdadeiros] (1997) o artista foi preso em 1997 por roubo de taxi. 

Após esse período obscuro de sua história, Ali e Booba lançam o 

álbum Mauvais Oeil [Mau Olhado], que rendeu um disco de ouro. Com a separação 

da dupla, a rádio Skyrock, conhecida por lançar novos rappers, se interessou pela 

faixa “Destinée” [Destino] de Booba. Segundo o site Fnac.com, o rapper foi 

influenciado pela cena do hip-hop americano dos anos 1980 e início dos anos 1990, 

e suas canções são descritas com textos crus e fiéis ao rap nova-iorquino. Muitos o 

descrevem como um rapper que faz apologia ao dinheiro fácil e ao crime, e o artista 

também fala muito sobre o racismo em suas canções. 

La Fouine - Lauoni Mouhid, conhecido pelo nome artístico “La 

Fouine”, nasceu em 25 de dezembro de 1981 na cidade de Trapes, região de 

Yvelines, na Île de France. Na infância seu pai o inscreveu em um curso de bateria, 

mas escolheu a guitarra como instrumento musical. Inspirado por diversos rappers, 
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entre eles Kerry James, começou a compor e gravar suas próprias músicas, o que 

lhe permitiu ser notado por alguns rappers amadores e começou também a fazer 

apresentações pelo bairro em que vivia. No ano de 2001 lançou “J’avance” [Eu 

avanço], que obteve grande repercussão na região oeste de Paris, e com o passar 

do tempo, La Fouine começou a participar de produções de outros rappers, e a fama 

se consolidou no ano de 2002, quando começou a abrir eventos de hip-hop. O ano 

seguinte (2003), foi um ano de altos e baixos para o artista: ele assinou um contrato 

com a Sony BMG e conheceu Mala, um amigo do rapper Booba (já citado neste 

trabalho) que naquele momento estava vivendo o auge de sua carreira. Com ele, La 

Fouine gravou um album no ano de 2004, Boum Boum Boum. No ano de 2005, La 

Fouine lança seu primeiro álbum, Bourré au son [Bêbado de som], fazendo um 

grande sucesso. Dois anos depois, em 2007, com o lançamento do seu segundo 

album, Aller-Retour [Ida e Volta], o rapper ganhou um disco de ouro. 

Nekfeu – Segundo o site genius.com, uma espécie de enciclopédia 

do rap francófono, este rapper cresceu na periferia da cidade de Nice, região da 

Côte d’Azur, no litoral francês, e aos 11 anos de idade se mudou com os pais para o 

XV distrito de Paris. Seu nome de batismo é Ken Samaras. Seus amigos na escola o 

chamavam de Nek que é um verlan, que segundo o dicionário especializado em 

gírias À Donf, é uma “Forma de gíria do francês que consiste em inverter as sílabas 

ou as letras das palavras, mesmo que às vezes ocorram alteração dos sons” (2011, 

p.116) logo, Nek é uma inversão do seu nome Ken e foi Mekra, um dos seus 

melhores amigos de infância, que o lançou como Nek le fennec. Este amigo usou o 

termo fennec para construir o apelido, por ser um pássaro nativo da Argélia, seu país 

natal. O apelido se consolidou, o artista ainda o utiliza para divulgar suas canções, 

pois “Nekfeu” é também um verlan da palavra fennec, por causa de sua sonoridade. 

O rapper fez parte de grupos de rap como o $Crew, quando conheceu seus 

membros ao se mudar para Paris. Aos 17 anos, Nekfeu abandonou o colégio para 

se dedicar inteiramente ao rap. Conheceu alguns membros do grupo de rap 1995 

durante o tempo de colégio, e em 2009 o grupo se forma. Paralelamente, publica na 

internet algumas faixas solo, e também bateu diversos recordes: em 2015, 

conseguiu o número de álbum mais baixado para o primeiro de um artista francês 

por Feu [Fogo], e com seu segundo álbum Cyborg [Ciborgue], detém o número de 

mais ouvido em streaming em um só dia na França. 
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Kery James – Alix Mathurin, mais conhecido pelo nome artístico 

“Kery James” é um rapper natural de Guadalupe, filho de pais haitianos, e assim 

como a maioria dos rappers, começou cedo, escrevendo seus textos aos 11 anos e 

fundando aos 13 seu primeiro grupo de rap: Ideal J. 

É considerado na França como a figura do rap consciente, que, assim como a 

grande maioria dos rappers, trata de assuntos do cotidiano, porém, o artista não 

utiliza muitos termos coloquiais. O rapper se empenha em mostrar ao público uma 

realidade nua e crua. Sua obra evoca principalmente a vida nas periferias e as 

desigualdades e discriminações que as minorias (os negros, muçulmanos, 

habitantes da periferia) sofrem na França de hoje em dia. Seu estilo é considerado 

como militante e comovente pela mídia. 
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2.  CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS SOBRE A GÍRIA 

 

Seguem algumas considerações sobre a gíria, de acordo com Dino 

Preti (2004): 

Segundo o texto “O léxico na linguagem popular: A gíria”, escrito 

pelo linguista Dino Preti, da Universidade de São Paulo, o vocabulário gírio é uma 

característica comum de determinados grupos sociais; trata-se de um vocabulário 

urbano de vista geográfico, que é um modo de expressividade dentro das cidades, 

ligado a grupos menos favorecidos ou opostos a determinados contextos sociais. 

Citando a obra Sociologia de Horton e Hunt (1980), o texto diz que a 

consciência de tais grupos sociais se manifesta, dentre outras formas, pela língua 

falada, que varia dentro da sociedade, tanto que os indivíduos possuem um modo 

muito parecido de falar, dentro de determinados grupos sociais. 

Ao citar a referida obra, Preti, descreve a “gíria de grupo” quando ela 

se manifesta através dos modos de falar característicos de determinados grupos 

sociais, em que o comportamento se afasta da maioria, sendo pelos meios 

inusitados, tais como através da música, do esporte, da universidade, sendo pelos 

meios conflituosos, ou seja, os grupos relacionados ao tráfico de drogas, ao crime. 

Através do contato com a sociedade, o signo de grupo é perdido através da 

vulgarização, e a gíria, incorporando-se à linguagem oral, é chamada de gíria 

comum, ou como alguns estudiosos defendem, são parte do vocabulário popular, 

sendo disseminadas atualmente através dos meios de comunicação de massa, e se 

tornam obsoletas muito rapidamente, sendo substituídas por outros termos 

semelhantes, ou sendo classificadas como “gírias obsoletas”. 

Os meios de comunicação influenciam as gírias da seguinte forma, 

segundo o linguista: 

 

Nesse sentido a televisão, o rádio, o jornal, mas também o cinema 

sempre que tomam por alvo de sua produção determinados grupos 

sociais, costumam escarafunchar seus costumes e sua linguagem. 

Assim, vimos recentemente como a gíria dos marginais do tráfico dos 

morros cariocas, assim como dos policiais, retratada num filme 

brasileiro de grande sucesso, o Tropa de Elite, de repente começou a 

surgir na conversação, nas grandes cidades brasileiras, onde a 

película foi exibida. (PRETI,2004, p.5) 
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Logo, a televisão e não apenas, mas todos os outros meios de 

comunicação são responsáveis pela disseminação das gírias no vocabulário da 

população, através de produções cinematográficas, televisivas, musicais e outras. 

Neste texto, em suma, Preti apresenta ao seu leitor o efeito que as 

gírias causam no modo de falar do dia-a-dia da população que possui acesso aos 

meios de comunicação, através das produções midiáticas que fazem uso das gírias 

das periferias ou de determinados grupos sociais, retirando a exclusividade das 

gírias de tais grupos, e o estudioso afirma que a população possui um papel 

fundamental na disseminação das mesmas. 

O artigo “Dicionário de Gírias”, também de Dino Preti, foi publicado 

em 1996 na revista Alfa, uma revista especializada em Linguística, que explica que a 

gíria é um vocabulário usado em todas as épocas, e que por ser usada mais em 

forma de linguagem oral, poucos documentos existem para comprovar o seu exato 

aparecimento e uso dentro da linguagem considerada padrão pelos estudiosos. 

Na França, país tema deste trabalho de conclusão de curso, estudos 

indicam que as gírias tiveram origem no meio marginal, na linguagem dos mascates 

da Idade Média, sendo observadas nos versos do poeta François de Villon, em suas 

obras do século XV. Citando Casciani (1948) e Dauzat (1946), o autor diz que as 

referências históricas nas gírias francesas datam de desde o fim da Guerra dos Cem 

Anos (1453), graças às organizações marginais da época. 

O estudo da gíria cresceu no último século, com as análises da 

presença de certos vocábulos em determinadas regiões e determinados grupos 

sociais restritos. A gíria, de início, não era encontrada em dicionários convencionais, 

apenas em dicionários especializados neste tipo de linguagem, mas, com o passar 

das décadas, as gírias são encontradas também nos dicionários comuns, tamanho 

foi o seu desenvolvimento e a sua incorporação na linguagem do dia-a-dia. Preti 

observa que o preconceito que tais gírias sofriam também diminuiu 

consideravelmente, dando lugar principalmente à língua irreverente da juventude e 

dos marginais, bem como de outros grupos sociais. Dino Preti diz o seguinte sobre a 

gíria: 

  

Quando falamos em gíria, devemos ter presente um fenômeno 

tipicamente sociolinguístico, que pode ser estudado sob duas 

perspectivas: a primeira, a da chamada gíria de grupo, isto é, a de 

um vocabulário de grupos sociais restritos, cujo comportamento se 
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afasta da maioria, seja pelo inusitado, seja pelo conflito que 

estabelecem com a sociedade. No primeiro caso, estão os grupos 

jovens ligados à música, à dança, às diversões, aos pontos de 

encontro nos shoppings, à universidade, etc.; no segundo, estão os 

grupos comprometidos com as drogas, com a prostituição, com o 

homossexualismo, com o roubo e o crime, com o contrabando, com o 

ambiente das prisões, etc. (PRETI, 1996, p. 139-140) 

 

  O artigo de Preti nos lembra ainda que tais gírias devem ser 

analisadas levando em consideração os aspectos culturais dos grupos, pois cada um 

possui suas características próprias. Hoje, o preconceito que envolvia esta forma de 

linguagem perdeu um pouco a força, pois alguns destes vocabulários gírios já estão 

incorporados ao linguajar do dia-a-dia, e as gírias são aceitas como parte da 

linguagem, sendo usadas cotidianamente. Segundo Preti, 

 

Uma segunda perspectiva, a da gíria comum, é a que estuda a 

vulgarização do fenômeno, isto é, o momento em que, pelo contato 

dos grupos restritos com a sociedade, essa linguagem divulga-se, 

torna-se conhecida, passa a fazer parte do vocabulário comum, 

perdendo sua identidade inicial. (PRETI, 1996, p.139-140) 

 

Esta última citação explica exatamente o que já foi dito 

anteriormente neste texto, ou seja, através do contato das gírias de determinados 

grupos sociais, como os surfistas, os skatistas, o vocabulário da polícia, dos 

criminosos, dentre outros, com a linguagem do cotidiano do indivíduo falante, 

através da cultura de massa, dos meios de comunicação, elas acabam se tornando 

parte da linguagem corrente, sendo encontradas em dicionários convencionais de 

qualquer idioma. 

O texto “Transformações do Fenômeno Sociolinguistico da Gíria” foi 

escrito também por Preti para a Conferência na Universidade Federal de Goiás, 

durante o encontro de Estudos Linguísticos e Literários, no ano 2000. Neste artigo, o 

autor explica que: 

Quase toda a bibliografia gíria importante abrange o estudo da gíria 

de grupo, isto é, a gíria considerada como parte integrante dos 

costumes sociais de um grupo social restrito. Trata-se de pesquisas 

que envolvem o conhecimento dos costumes do grupo, a 

especificação de seus membros, suas atividades sociais ou 

profissionais, sua faixa etária, grau de escolaridade e outras 

variantes sociolinguísticas. (PRETI, 2000, p.216) 
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Mas, atualmente, para além de usos restritos a grupos, o que se 

nota é um crescente uso da gíria comum no dia-a-dia da população, sendo os 

termos da gíria considerados como vocabulário comum, estando cada vez mais 

presentes no modo de falar cotidiano, sendo usados até mesmo na imprensa. A 

mídia é um canal para que se ocorra a uniformização cultural, pois através dela, o 

ser humano é informado dos fatos que ocorrem, sendo esse processo de 

globalização linguística parte fundamental da cultura. Do ponto de vista linguístico, 

portanto, essa uniformização também trabalha a linguagem, pois as produções 

televisivas, sejam elas novelas, filmes, e outros sempre atingem um receptor padrão. 

Tais produções são elaboradas dentro das normas orais e escritas da linguagem, 

instalando uma norma linguística da mídia, ou seja, são produções que levam em 

consideração a mescla dos hábitos linguísticos orais e escritos, utilizando a 

linguagem comum, sendo a gíria um dos recursos mais usados para transmitir os 

sentimentos de rebeldia e revolta, mas não só, fazendo com que as gírias 

ultrapassem suas fronteiras sociais. 

Preti ainda nos lembra que: 

 

A gíria constitui um vocabulário (não uma língua, porque não tem 

sintaxe) em veloz e constante transformação, o que a identifica com 

nossa época, onde tudo se torna instável, os valores são facilmente 

mudados e nossa filosofia de vida se associa, cada vez mais, ao 

tempo presente. (PRETI, 2000, p. 218) 

 

Por ser uma ferramenta de expressividade, a gíria é uma forma de o 

homem extravasar sua contrariedade e sua revolta contra as injustiças sociais, 

fazendo isso através do humor, da ironia, da agressividade, da malícia com o uso de 

imagens. Ao ser disseminada, a gíria comum é empregada pelo falante sem ele 

mesmo saber que se trata de um vocabulário gírio, e ao perder a condição de signo 

de grupo, os indivíduos que pertencem a um determinado grupo social procuram 

novas palavras para substituir o termo e torná-lo, novamente, uma palavra que 

identifique o grupo. Acrescentamos ainda que a gíria também deixou de ser um 

vocabulário de indivíduos menos favorecidos ou com baixa escolaridade, para ser 

mais um elemento expressivo da língua, dentre tantos outros.  

Nesta conferência, o autor procura explicar como as gírias chegam 
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ao linguajar do dia-a-dia, como elas se desenvolveram na linguagem brasileira, as 

descreve como uma linguagem de revolta, contra as desigualdades sociais, e 

acontecimentos midiáticos, e também descreve um pouco como as gírias chegam 

aos falantes do português brasileiro através das produções televisivas. 

Por fim, temos o livro A gíria e outros temas escrito em 1984 pelo 

linguista Dino Preti, uma coletânea de oito trabalhos sobre formas de linguagem 

diferentes, incluindo a gíria, tema central deste trabalho de conclusão de curso. 

Abordaremos os capítulos 1: “A gíria, um signo de agressão”, 2: “O vocabulário 

técnico, a gíria e a linguagem obscena”, e 6, que mais se encaixam na temática 

deste nosso estudo. 

No primeiro capítulo, o autor resume a ideia de norma linguística 

como segue: 

 

A própria sociedade se encarrega (como o faz com as leis sociais) de 

preservar o uso, transformando-o em lei linguística, entidade abstrata 

admitida pela maioria e conservada, tradicionalmente, através das 

sucessivas gerações: é a norma linguística, “o que se disse e 

tradicionalmente se diz numa comunidade” como sinteticamente a 

definiu Eugênio Coseriu. (PRETI, 1984, p.1) 

 

Logo, nesta citação o autor explica que a sociedade decide o uso 

das palavras e expressões, o que inclui, por extensão, as gírias. 

No mesmo capítulo, o autor afirma que pela natureza do homem, de 

renegar certas coisas, ele repudia este tipo de linguagem e a envia para o 

anonimato, levando determinados grupos sociais que possuem gírias próprias a se 

isolarem das demais comunidades, o que é denominado uso restrito de uma 

determinada linguagem. Logo a seguir, o autor explica o porquê desta forma de 

linguagem ser criada: 

 

A criação dessa linguagem especial pode não apenas atender ao 

desejo de originalidade, mas também servir a finalidades diversas, 

como, por exemplo, ao desejo de se fazer entender apenas por 

indivíduos do grupo, sem ser entendido pelos demais da 

comunidade, de onde advém o seu caráter hermético. (PRETI, 1984, 

p.2) 

 

De início, as gírias eram apenas uma maneira codificada desses tais 
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grupos se comunicarem entre si, mas com o tempo, através dos meios de 

comunicação, foram disseminadas através de produções midiáticas, como já citado 

no texto. 

Ao se afirmar como uma forma característica de determinado grupo, 

a gíria passa a ser denominada Signo de Grupo. É o mesmo caso dos hippies, que 

nos anos 60 possuíam um vocabulário, uma fraseologia, ou seja, o estudo das 

frases e até formas de chamamento específicas, totalmente diferentes do uso 

padrão da linguagem da população. 

O que esta diferenciação ao uso causa aos falantes? Segundo o 

autor, duas reações diversas na comunidade: a primeira é uma reação de crítica, de 

condenação, por ir contra as normas linguísticas, por se opor às tradições, mantidas 

pelas instituições de ensino, e a segunda reação é a de curiosidade, pois toda forma 

de diferenciação causa uma certa admiração por parte do uso restrito, por possuir 

hábitos e atividades pouco conhecidas pelo sujeito falante. 

No capítulo 2, Preti nos mostra uma perspectiva mais 

sociolinguística de seu estudo: 

 

Quanto ao seu uso, podem relacionar-se com os grupos sociais 

restritos, como, por exemplo, os das organizações do crime, do 

tóxico e da prostituição, os das penitenciarias e casas de correção 

(gíria de grupo), os das seitas e religiões minoritárias; ou também, 

com a sociedade em geral, servindo como recurso expressivo (gíria 

comum e linguagem obscena); ou, conforme as circunstancias, com 

as atividades técnico-cientificas, caracterizando as linguagens 

profissionais e o estilo das obras que tratam dos assuntos da ciência 

(vocabulário técnico). (PRETI, 1984, p.11) 

 

Ao falar sobre as gírias e seu estudo, o autor diz que para estudá-las 

é necessária uma imersão nos grupos sociais específicos aos quais as gírias são 

pertencentes, ou então, elas podem ser estudadas na linguagem corrente mesmo, já 

que algumas gírias deixaram de ser próprias a determinados grupos e foram 

adicionadas à linguagem corrente. Esta problemática já foi tratada quando 

expusemos o artigo “Dicionários de Gírias” (2000), do mesmo autor. 

No capítulo 6, é explorado o problema da correção linguística: o 

mesmo possui uma análise múltipla e dentro dele a linguagem possui uma forma 

mais instrumental, servindo aos interesses das relações sociais, para comunicar e 
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expressar nossos pensamentos. Nos termos de Preti, 

 

Acompanhando os preceitos básicos da Teoria da Comunicação, 

dizemos que uma mensagem linguística atinge melhor seus objetivos 

quando se levam em consideração as características socioculturais 

dos destinatários e a necessidade de fazê-lo entender o conteúdo 

que transmitimos. (PRETI, 1984, p.81)                                    

 

Ou seja, para transmitirmos determinada mensagem, no caso dos 

grupos sociais que possuem determinadas gírias, devemos imergir na cultura de 

determinados grupos, fazendo uso de suas gírias e conhecer mais a fundo seus 

costumes. 

Esta obra de Dino Preti (1984) é um estudo sobre como as gírias se 

originaram, os preconceitos que sofreram no início, como a sociedade as trata e 

como os cidadãos, em uma situação de revolta em vista de acontecimentos políticos 

ou sociais, as utilizam como uma forma de protesto. 

As considerações de Preti são importantes para o estudo de 

algumas obras dos rappers franceses que serão analisadas neste trabalho de 

conclusão de curso, pois os rappers, como já citado, exprimem alguns de seus 

pensamentos sobre determinados fatos do dia-a-dia através das gírias, que 

aparecem em suas canções. 
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3 EXEMPLOS DE GÍRIAS NO RAP FRANCÊS 

 

Apresentaremos agora alguns exemplos de gírias presentes em raps 

dos artistas apresentados. No rap “Pigeon” de Booba, encontramos a gíria que dá 

nome a canção: 

Pigeon – Segundo o dicionário especializado em gírias da lingua 

francesa Les mots du Bitume (2017) da escritora francesa Aurore Vincenti, esta 

palavra possui o significado de pássaro raro, da espécie Columbia Livre, mas 

também tem o significado gírio de “pessoa ingênua que se deixa influenciar por 

outras pessoas”, como a autora mesmo diz: 

 

Nesta figura que consiste em relacionar um ser humano e um animal 

estamos em um meio caminho entre a personificação e a metáfora. 

O porquê de ser uma metáfora: comparar alguém a um pássaro não 

significa que a pessoa tenha penas e arrulhe. Não nós atribuímos ao 

pássaro uma característica ingênua que o leva a ser enganado. Duas 

coisas particulares constituem seus defeitos: o dinheiro e o amor. 

Entendemos então que pigionner quelqu’un, remete a fazer da 

pessoa um pigeon, ou seja, o transformar em ridículo, e depois o 

depenar (VINCENTI, 2017, p.150)  

 

Em “Pigeon”, Booba escreve: “Ce n’est pas que j’aime pas me 

mélanger / mais disons / Simplement que les aigles ne volent pas avec les pigeons .” 

O músico cria uma imagem em que ele quer dizer que as águias não voam com os 

pombos, ou seja, os mais vivos e espertos não andam com os mais bobos, quando 

compreendemos a gíria pigeon. 

 Agora, analisaremos algumas gírias do rapper “La Fouine”. No rap 

“Ma Meilleure”, o músico escreve: “Et pour m’acheter des clopes / j’allais gratter mês 

grandes soeurs”, onde encontramos duas gírias: Clopes e Gratter. 

Clopes – Esta gíria é utilizada para definir um cigarro. 

Gratter – Esta palavra, segundo o dicionário À Donf (2011, p.68), 

tem o significado de pechinchar, ou furar uma fila. 

No contexto do rap, observamos que o músico emprega termos 

gírios bastante coloquiais para se referir ao ato de pedir dinheiro as irmãs para 

comprar cigarros, evidenciando uma relação de proximidade familiar. Nesse mesmo 

rap, La Fouine faz uso da gíria baskets 
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Baskets – Esta palavra, em francês significa tênis. Além disso, 

existem algumas expressões francófonas, como être bien dans ses baskets [estar 

feliz consigo mesmo], e lâcher les baskets, [ deixar em paz, largar do pé] 

Nos versos do rap, lemos:  “Mes baskets étaient trouées, tes collants 

étaient filés”, quando o autor quer dizer que seus tênis estavam furados. Novamente 

vemos aqui o uso de uma gíria que aproxima o vocabulário do autor dos jovens. O 

mesmo rap apresenta ainda outra gíria: galères. 

Galère – Esta gíria tem o significado de inferno, que o rapper ou o 

interlocutor utiliza para se referir a alguma provação ou algo ruim que esteja 

passando. A letra do rap diz:  “Et quand la gloire, les euros, viennent les galères 

s’enchâinent”. La Fouine emprega o termo gírio para se referir aos problemas que se 

seguem às glórias e ao dinheiro. Trata-se, portanto, do emprego de gírias ligadas ao 

vocabulário jovem que o rapper emprega em suas músicas. 

Em outra canção de La Fouine, “Quand je partirais”, o cantor utiliza 

três termos gírios diferentes: 

Barrette - Gíria utilizada para se referir ao haxixe, um tipo de droga 

entorpecente. Na canção, é lido:  “Déjà à l’époque, on m’enviait pour une barrete”, 

onde pode-se entender esta gíria como uma gíria do crime, em que é dito que o 

sujeito da frase era invejado por possuir drogas. 

Truc – Esta gíria possui diversos significados em francês, como 

“coisa”, “negócio”, “troço”, e também possui o siginifcado de “minha praia”. No rap, o 

verso em que se localiza é o seguinte: “Que mon truc c’est la solitude”, ou seja, que 

o sujeito prefere ficar sozinho, que prefere se afastar de tudo e de todos, que seu 

negócio é a solidão. 

Rage ( avoir la) – Esta locução signinifica “Estar pê da vida”, estar 

nervoso, levando em consideração que a palavra rage em francês significa, 

literalmente, “raiva”. Na canção, pode ser encontrada em dois versos diferentes: 

“C’est dix rageux qui parlent sur le banc / Dites aux rageux que cet album va / 

sûrement peser dix tonnes”, o primeiro verso se refere a duas pessoas com raiva 

que conversam sobre um banco, e o segundo é uma resposta às criticas que o 

album do artista recebe. 

Louper – é uma gíria que em sentido literal significa “estragar tudo” [ 

louper quelqu’un] em sentido de trabalho, ou no caso dos estudantes, “bombar”, 

“reprovar”. Na canção é notada no seguinte verso:  “Ou bien on loupe son coup, et 
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on se fait quelques amis/ C’est une question de choix”. Aqui temos o exemplo de 

alguém que tem a alternativa de perder algum golpe já premeditado em troca de 

ganhar amigos, e que cabe à pessoa a quem o rapper se dirige, escolher. Em 

seguida, iremos mostrar algumas gírias encontradas nas gírias de Nekfeu: 

Seum- no dicionário Les mots du bitume é descrita como uma gíria 

que significa raiva, e sempre que é empregada, é acompanhada de alguma palavra 

com sentido de intensidade, como trop e grave.  

Segundo Vincenti, “A palavra é um empréstimo do árabe sém e 

significa ‘veneno’ e no sentido figurado ‘inveja’. A imagem do veneno é forte porque 

evoca uma substancia que se infiltra e corre nas veias”. (VINCENTI, 2017, p.166). no 

rap, podemos ler: “J’ai vu le seum, donné du sale”, ou seja, que o cantor viu muita 

inveja, no meu de coisas sujas.  

Came- uma gíria, dentre muitas, para se referir a estar sobre efeito 

de drogas, em francês temos o verbo se camer que significa, literalmente, se drogar, 

e camé, que significa, “drogado”. No rap, temos o verso: “Elle avait de la came dans 

um sac Balenciaga”,  em português seria algo como se uma mulher possuia drogas 

em uma bolsa Balenciaga. 

Canne – vem do verbo canner que significa “morrer” ou em 

linguagem gíria portuguesa, “bater as botas”, “ir desta para uma melhor”, e também 

temos a variante être canné que significa “estar morto de cansado”, “estar 

arrebentado”. No verso em que essa gíria aparece, é dito o seguinte: “Elle s’est fait 

cannée, c’est ça de balancer um gars”, algo como, Ela, ou seja, a mesma mulher 

que aparece na gíria anterior, estivesse se cansado de balançar um rapaz. 

Em seguida, iremos analisar as gírias nas canções de Kery James: 

Racaille: Gíria utilizada para se referir ao povo das periferias. Em 

português, seria traduzida como “corja”, “gentinha”, “povinho”. Esta gíria se tornou 

bastante conhecida na França após ser dita pelo então ministro do interior e futuro 

presidente francês, Nicolas Sarkozy, em visita ao bairro de Argenteuil, em 2005, 

durante alguns ataques de vândalos no bairro: “Vous en avez assez hein? Vous em 

avez assez de cette bande de racailles? On va vous en débarrasser” [Vocês estão 

de saco cheio dessa cambada? Então vamos nos livrar deles], segundo os principais 

jornais da França, como o Le Monde (11/11/2005). 

Como podemos observar a partir da leitura detalhada das gírias aqui 

mencionadas, os artistas franceses presentes neste trabalho empregam, com as 
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gírias, um vocabulário bastante coloquial, com o objetivo de aproximar as letras de 

suas musicas tanto de sua realidade, quanto da realidade de seu público principal, 

ou seja, os jovens das periferias francesas, muitos dos quais descendem de 

imigrantes oriundos de países da áfrica francófona e da região do Magrebe. 

O estudo das gírias, portanto, é bastante relevante no âmbito dos 

estudos de uma língua estrangeira, pois enriquece o vocabulário daquele que a 

aprende. E o rap, como outras formas de cultura, se mostra uma rica fonte desses 

conhecimentos que raramente aparecem em materiais didáticos. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho de conclusão de curso procura explorar o lado 

coloquial da língua francesa através das gírias encontradas no rap, estilo musical 

que mais faz uso das gírias, usando como base artigos e obras literárias que 

estudam o fenômeno das gírias, foram usados como fonte para este estudo 

dicionários especializados em gírias em língua francesa, o que descobrimos com 

este trabalho, além de enriquecer e nos aprofundarmos na língua francesa, saindo 

um pouco dos estudos convencionais da língua, é que elas se encontram em 

determinados grupos sociais distintos, seja nas prisões, nos subúrbios, dentre 

outros. Nos baseamos em estudos específicos da gíria, segundo o linguista Dino 

Preti, nos explicando o que é a gíria e como ela se encaixa no vocabulário do dia-a-

dia do cidadão francês. Foram consultados diversos artigos sobre a história geral do 

rap, de como surgiu, e se difundiu através da cultura de massa e dos meios de 

comunicação, e também, de como o rap se desenvolveu na França, e reunia 

primeiramente pessoas apenas nas grandes cidades francesas, e depois, de como 

rappers, franceses com ascendência africana, narram um pouco da realidade nos 

subúrbios e analisam algumas desigualdades sociais que os imigrantes ou 

residentes dos subúrbios sofrem. Foi pesquisado um pouco sobre a biografia dos 

artistas, de como começaram com o rap, influencias, discografia, e as gírias foram 

pesquisadas de acordo com a ordem em que aparecem no trabalho, levando em 

conta a ordem dos artistas já apresentados. Este trabalho pode ser continuado 

através de uma dissertação de mestrado, em que poderíamos focar em somente um 

grupo social que possui suas próprias gírias, ou até mesmo com a elaboração de um 

dicionário de gírias francês/português, ou de um dicionário específico de tais idiomas 

focado apenas em um determinado grupo social, analisando suas gírias e fazendo 

uma comparação entre as gírias da língua francesa com a língua portuguesa. 
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APENDICES 

 

 

Pigeons – (Booba, “Pidgeons”, Autopsie, Vol 4, 2011) 

 

Ce n'est pas que j'aime pas me mélanger, mais 

disons 

Ce n'est pas que j'aime pas me mélanger, mais 

disons 

Ce n'est pas que j'aime pas me mélanger, mais 

disons 

Simplement qu'les aigles ne volent pas avec les 

pigeons, pigeons! 

Salam Alikoum, bonjour à tous, buenos días 

J'sais pas pour vous mais moi, j'ai envie d'une 

grosse biatch 

Cruise le son à fond dans la voiture, peu-sa 

haute couture 

J'crie c'que tu murmures, j'rappe dans le futur 

J'bois J.A.C.K, le champagne, Grey Goose 

m'écœurent 

Juste besoin d'un contrat, d'un flow, d'un 

beatmaker 

C'est pas pour nous mais pour nos ennemis 

qu'j'ai peur 

J'veux l'swag à Mamadou, la carrière à Mick 

Jagger 

Prod de Histakes tournent dans mon lecteur 

Backstage, j'prépare la guerre dans mon 

secteur 

Crime et chant, j'ai fait mon choix depuis 

longtemps 

Ma vie tu l'écoutes et moi je la vis comme je 

l'entends 

Ce n'est pas que j'aime pas me mélanger, mais 

disons 

Ce n'est pas que j'aime pas me mélanger, mais 

disons 

Ce n'est pas que j'aime pas me mélanger, mais 

disons 

Simplement qu'les aigles ne volent pas avec les 

pigeons, pigeons! 

Les balances en rappeurs sont déguisées 

Donne-moi un truc à tiser, j'vais rapper jusqu'à 

m'épuiser 

Izi Izi Izi le nom d'mon crew, Medi Med c'est 

mon DJ 

"U tréma" sur le tricot, diamants sur les chicots 

Si tu me la mets, j'finirai sûrement D.P.S 

On retrouvera ta race la pute où que tu ailles, 

sans GPS 

Premier en rap sale, en crime, en EPS 

Khey, magic braquemart, Cialis au pays des 

merveilles 

C'est chaud comme à Liberty City, chaud 

comme à Montfermeil 

Dope coupée en lamelles, Dom P' dans la 

gamelle 

Brigade anti-zamels, diabolique Swag, mode 

Gargamel 

Tatoué d'partout, graffitis sur enveloppe 

charnelle 

Ce n'est pas que j'aime pas me mélanger, mais 

disons 

Ce n'est pas que j'aime pas me mélanger, mais 

disons 

Ce n'est pas que j'aime pas me mélanger, mais 

disons 

Simplement qu'les aigles ne volent pas avec les 

pigeons, pigeons! 

Ennemi juré du système, j'veux voir son string 

ficelle 

Sa chatte en Haute déf', 92 millions d'pixels 

J'veux des gros flingues, baiser des vidéos 

Vixen 

Toute la nuit, Duracell, Magnum XXL 

Elles disent qu'on est des salauds, sauf quand 

faut faire un chèque 

Mieux vaut avoir une bite dans l'cerveau, que 

le cerveau dans la schneck 

Mon son tourne au deu-blé, dans l'Seize et à la 

tess 

J'ai du tabac couleur Shrek pour oublier quand 

c'est la hass 

Kojak, fhartass, pilote faucon millénium 

Chaque sortie d'album, platine c'est l'minimum 

Entouré d'bombes Latines, pas besoin 

debaratiner 

Juste à sortir le bling bling, so fresh, so clean! 

Ce n'est pas que j'aime pas me mélanger, mais 

disons 

Ce n'est pas que j'aime pas me mélanger, mais 

disons 

Ce n'est pas que j'aime pas me mélanger, mais 

disons 

Simplement qu'les aigles ne volent pas avec les 

pigeons, pigeons! 
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Ce n'est pas que j'aime pas me mélanger, mais 

disons 

Ce n'est pas que j'aime pas me mélanger, mais 

disons 

Ce n'est pas que j'aime pas me mélanger, mais 

disons 

Simplement qu'les aigles ne volent pas avec les 

pigeons, pigeons 
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Ma Meilleure ( La Fouine, Drôle de Parcours, 2013) 

 
Quand il n'y a plus d'espoir 

Moi je ne cesse de croire, que ce sera meilleur 

Perdus dans le brouillard 

On ne peut plus se voir, mon amour n'aies pas 

peur 

Je t'aimais à jamais, mon cœur a parlé, mais je 

n'ai pu le faire taire 

Comme deux condamnés 

On se retrouvera avant la dernière heure 

Tu es mon meilleur, tu es mon meilleur 

Les années passent, mais je garde le meilleur 

Oui tu es mon meilleur, oui tu es mon meilleur 

Les orages passent et demain sera meilleur 

Oui tu es mon meilleur, tu es mon meilleur 

Les années passent, mais je garde le meilleur 

Oui tu es mon meilleur, oui tu es mon meilleur 

Les orages passent et demain sera meilleur 

Aussi loin que je me rappelle quand je remonte 

en arrière 

Moi je travaillais chez BP, le soir elle était 

caissière 

Et je venais la chercher dans ma vielle Seat 

Ibiza 

Je me rappelle qu'on cotisait pour se partager 

une pizza 

J'avais rien dans les poches, on était riches du 

cœur 

Et pour m'acheter des clopes j'allais gratter 

mes grandes sœurs 

On se retrouvait à l'arrêt du bus où on parlait 

des heures 

Le soir je rentrais à pied, plus d'essence, 

contrôleurs 

Je voulais décrocher la Lune, t'avais les pieds 

sur Terre 

Je voulais faire plein de thunes, tu voulais juste 

être mère 

On se disait "Je t'aime" 300 fois par jour en 

texto 

On dînait aux chandelles avec 2-3 tickets resto 

Mes baskets étaient trouées, tes collants était 

filés 

Notre histoire était sincère, notre couple était 

stylé 

Encore une nuit blanche à repenser à notre 

histoire 

Ce soir mon cœur bat, et ce n'est pas un bruit 

du couloir (bruit du couloir) 

Quand il n'y a plus d'espoir 

Moi je ne cesse de croire, que ce sera meilleur 

Perdus dans le brouillard 

On ne peut plus se voir, mon amour n'aies pas 

peur 

Je t'aimais à jamais, mon cœur a parlé, mais je 

ne pu le faire taire 

Comme deux condamnés 

On se retrouvera avant la dernière heure 

Tu es mon meilleur, tu es mon meilleur 

Les années passent, mais je garde le meilleur 

Oui tu es mon meilleur, oui tu es mon meilleur 

Les orages passent et demain sera meilleur 

Oui tu es mon meilleur, tu es mon meilleur 

Les années passent, mais je garde le meilleur 

Oui tu es mon meilleur, oui tu es mon meilleur 

Les orages passent et demain sera meilleur 

Et quand la gloire, les euros, viennent les 

galères s'enchaînent 

Et les amis fidèles se font aussi rares que les 

"Je t'aime" 

On roule dans une grosse voiture on cesse 

d'investir 

On passe devant l'arrêt de bus mais on n'a plus 

rien à se dire 

Pardonne moi pour toutes les promesses que je 

n'ai pas tenues 

L'amour a ses raisons, le temps fait de nous des 

inconnus 

Un jour tu prends la porte, un jour je suis ton 

amour 

Malgré l'orage, les tempêtes, je t'aime comme 

au premier jour 

Tu m'écrivais au placard, moi je répondais 

rarement 

Économie de feuilles ou avarice de 

sentiments? 

Souvent j'ai mal agi, t'as souvent commis des 

erreurs 

Mais je veux recoller les morceaux car tu 

restes ma meilleure 

On avait tout pour être heureux, mais suffit de 

rien pour l'être 

Et si l'argent est roi, les sentiments ne sont plus 

maîtres 

Encore un nuit blanche à me nourrir de notre 

histoire 

Ce soir mon cœur bat, et ce n'est pas un bruit 

du couloir (bruit du couloir) 

Quand il n'y a plus d'espoir 

Moi je ne cesse de croire, que ce sera meilleur 

Perdus dans le brouillard 

On ne peut plus se voir, mon amour n'aies pas 

peur 

Je t'aimais à jamais, mon cœur a parlé, mais je 

ne pu le faire taire 

Comme deux condamnés 

On se retrouvera avant la dernière heure 
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Tu es mon meilleur, tu es mon meilleur 

Les années passent, mais je garde le meilleur 

Oui tu es mon meilleur, oui tu es mon meilleur 

Les orages passent et demain sera meilleur 

Oui tu es mon meilleur, tu es mon meilleur 

Les années passent, mais je garde le meilleur 

Oui tu es mon meilleur, oui tu es mon meilleur 

Les orages passent et demain sera meilleur 

J'ai mis sur ton trajet ces quelques mots cachés 

Des rayons de Soleil qui pourraient remplacer 

Les erreurs de la veille et les regrets du passé 

Je t'en donnerai assez, assez pour une vie 

panachée 

Tu es mon meilleur, tu es mon meilleur 

Les années passent, mais je garde le meilleur 

Oui tu es mon meilleur, oui tu es mon meilleur 

Les orages passent et demain sera meilleur 

Oui tu es mon meilleur, tu es mon meilleur 

Les années passent, mais je garde le meilleur 

Oui tu es mon meilleur, oui tu es mon meilleur 

Les orages passent et demain sera meilleur 

Tu es ma meilleure, tu es ma meilleure 

Les années passent mais je garde le meilleur 

Tu es ma meilleure, tu es ma meilleure 

Les orages passent et demain sera meilleur 

Tu es ma meilleure, tu es ma meilleure 

Les années passent mais je garde le meilleur 

Tu es ma meilleure, tu es ma meilleure 

Les orages passent et demain sera meilleur 

 

 

Quand Je Partirai (La Fouine, Drôle de Parcours, 2013) 

 
You light up another cigarette and I, pour the 

wine 

It's four o'clock in the morning 

And it's starting to get light 

Now I'm right where I want to be 

Losing track of time 

But I wish that it was still last night 

Quand je partirai ne venez pas pleurer sur ma 

tombe 

Combien sont sincères? 

Combien de drames, de vraies galères 

Combien de faux frères? 

Quand j'étais vraiment dans la merde 

Combien m'ont tendu la main? 

Ne jamais remettre à demain 

Ce qu'on peut faire à une main 

Déjà à l'époque, on m'enviait pour une barrette 

Je fais de l'auto-stop sur le chemin du Paradis 

Et seul le Diable s'arrête 

Cimetière de Trappes, en petite équipe 

Ramenez pas trop de de-mon 

On vit entre anges et démons 

Combien me connaissent de nom? 

Quand je partirai dites à ma famille que je les 

aime 

Que mon truc c'est la solitude 

Que j'ai du mal à dire "je t'aime" 

Quand je partirai 

Dites à mon dealer qu'il est au chômage 

Drôle de personnage 

Pas besoin qu'on me rende hommage 

Dites à mes vrais amis que l'amitié s'étend à 

jamais 

Que j'étais nul en maths 

Car quand on aime on ne compte jamais 

Vous direz aux matons que le peura m'a fait 

changer d'air 

Que ma fierté c'est le Maroc 

Et que je préfère manger par terre 

Aucun remord, j'ai vécu pleinement 

Un titulaire sur le terrain 

C'est dix rageux qui parlent sur le banc 

Quand je partirai dites à mon père que rien ne 

sert de pleurer 

Dites à ma fille que ses prières remplaceront 

les courriers 

Dites à mes profs que rien à foutre si j'ai pas eu 

leurs diplômes 

Dites aux rageux que cet album va sûrement 

peser dix tonnes 

Quand je partirai, vous passerez le salam au 

Congo 

Vous leur direz qu'on y mange bien 

Vous remercierez le Togo 

Le Cameroun et l'Algérie, le Canada, Djibouti 

J'aurai p't-êt' un seul remord 

De pas revoir le public du Mali 

Je partirai la tête haute 

Ma fille, n'écoute pas les gens! 

J'ai des souvenirs de Dakar 

De quelques frères d'Abidjan 

Quand je partirai 

La concurrence pourra sortir de son trou 

Et seulement une fois enterré 

Vous pourrez prendre son pouls 

Je serai pas loin 

Je serai à jamais dans le cœur de la famille 

De quelques fans anéantis 

De quelques sœurs des Antilles 

Quand je serai plus là 
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Vous direz à certains frères qu'ils m'ont déçu 

Que moi j'ai pas une belle plume, seulement un 

putain de vécu! 

Vécues, les années passent et je vois les choses 

empirer 

Seigneur, ayez pitié le jour où je partirai 

Quand je partirai 

Certains faux frères feront mine d'être déçus 

Veulent rouler avec moi 

Auparavant m'auraient marché dessus 

Dites à mes fans que je suis fou d'eux 

Que je n'étais rien sans eux 

Que la vie, ça blesse, et qu'il n'y a pas de 

fumée sans coup de feu 

Big up à Fred Musa, Pascal Cefran c'est la 

même 

Encore un rap anti-FN sur ta FM 

Quand je partirai, certains bâtards feront leurs 

condoléances 

Où étaient-ils quand les factures arrivaient à 

échéance? 

Où étaient-ils quand les Restos du Cœur 

servaient le daron? 

Où étaient-ils quand les huissiers prenaient le 

fauteuil du salon? 

Où étaient-ils quand les yeux mouillés, Maman 

manquait de liquide? 

Étaient-ils là au mitard, avec une envie de 

suicide? 

Les années passent, bordel de merde, et je vois 

les choses empirer 

Seigneur, ayez pitié le jour où je partirai 

Yeah, le jour où je partirai 

J'emmènerai rien avec moi 

Pas d'appartement, pas de bijou, pas de voiture 

J'ai jamais rappé pour cette merde, t'façon 

Et ça, les vrais le savent 

Depuis mon premier album 

Quand je partirai 

La seule chose qui est importante pour moi 

C'est que j'espère que j'aurai le temps de dire 

"Ashadu an lâ ilâha illa-llâh 

Wa ashadu ana Muhammad rasûl allâh" 

Et je veux entendre chanter, Fouiny Babe! 

Je veux vous entendre chanter 

La réussite, ça génère des inimitiés Fouiny 

Ça crée des ennemis 

Ton succès se retourne contre toi! 

Qu'est-ce que tu vas faire, tuer ton succès? 

Tu préférerais ne pas avoir réussi? 

Ce n'est pas compliqué, ou on réussit et on se 

fait quelques ennemis 

Ou bien on loupe son coup, et on se fait 

quelques amis 

C'est une question de choix. 
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Tempête (Nekfeu, Feu, 2015) 

 
Hey oh 

Feu, feu, feu 

Hey, feu, feu 

Je mène pas une vie hyper saine, même si j'ai 

percé 

J'aperçois des personnes derrière les persiennes 

Seul dans mon appart sale 

Ma sœur révise un partiel 

Y a pas d'loi impartiale à part l'Ciel 

J'suis entouré de zonards sur le sonar 

Mais c'est trop tard quand les ennuis sont là 

Les accusés sont sur l'banc et transpirent 

comme au sauna 

Les mères pleurent comme Solaar 

T'es jamais à l'abri, le mal me l'a appris 

La me-la brille, une maman prie "pourquoi tu 

me l'as pris? Ô Dieu" 

C'est pas le Ciel, c'est les Hommes, odieux 

Leur âme est scellée par le sexe et les sommes 

J'ai vu le seum, donné du sale 

C'est comme si leur cœur avait regardé les 

deux yeux de Médusa 

Le courage et la peur ensembles sont mes deux 

armes 

Quand je me sens déraciné, je monte au 

sommet des arbres 

De là-haut, je vois la mort, faut être prêt si elle 

approche 

La vie, c'est apprécier la vue, après scier la 

branche 

Feu, feu, feu, feu, feu 

Avis d'tempête, ici, on est vite tentés 

On veut finir du bon côté de la vitre teintée 

Ah ouais, je sais que t'as envie d'tâter 

Les fonds et les formes pourvu que ça vide ta 

tête 

Ah ouais, ici, on est vite tentés 

On veut finir du bon côté de la vitre teintée 

Ah ouais, je sais que t'as envie d'tâter 

Les fonds et les formes pourvu que ça vide ta 

tête 

La nuit, je sors sans but comme un 

somnambule 

Y a certains rêves que les Hommes n'ont plus 

J'ai vu cette fille, on était seuls dans l'bus 

Elle avait les yeux rouges, elle avait pas 

seulement bu 

Elle avait de la came dans un sac Balenciaga 

Elle s'est fait cannée, c'est ça de balancer un 

gars 

Dans Paname, y en a qui se perdent, y en a 

qu'espèrent 

Péter des sapes Agnès B, des Nike SB 

Dehors, c'est froid, y a plus d'humanité 

Un homme est mort inanimé devant un 

immeuble inhabité (c'est la crise!) 

La crise? Qui est-ce qu'elle atteint? 

Toi, moi ou le suicidaire qui escalade un toit? 

Ici, on est vite tentés 

On veut finir du bon côté d'la vitre teintée 

Ah ouais, je sais que t'as envie d'tâter 

Les fonds et les formes pourvu que ça vide ta 

tête 

Ah ouais, ici, on est vite tentés 

On veut finir du bon côté d'la vitre teintée 

Ah ouais, je sais que t'as envie d'tâter 

Les fonds et les formes pourvu que ça vide ta 

tête 

Comme Walter White, j'ai mes Clarks 

Wallabees 

Sœur, serre-moi la main, frère, claque-moi la 

bise 

Je ne côtoie que des avions à la carlingue 

parfaite 

J'ai beaucoup plus de goût que Karl Lagerfeld 

Le monde de l'Art est vantard, il te vend du 

street-art 

Mais ne veulent surtout pas voir mes scarlas 

graffer en vandale 

Feu! Feu! Feu! Feu! Feu! Feu! 

Feu! Feu! Feu! Feu! Feu! 

Tu peux ressentir l'aura dans nos raps, sortez 

les anoraks 

On aura bientôt l'orage selon l'oracle 

Ma conscience m'a dit "qui es-tu?" 

Veux-tu vivre dans le vice ou dans la 

quiétude? 

Ça dépend où est l'pèze, on doit être bêtes, 

ouais, peut-être 

Mais ma plume peut clouer l'bec de 

Houellebecq 

Ici, on est vite tentés, il vaut mieux que tu 

vives ta quête 

J'ai entendu "vide ta caisse", le lendemain, les 

flics enquêtent 

Avis d'tempête, ici, on est vite tentés 

On veut finir du bon côté de la vitre teintée 

Ah ouais, je sais que t'as envie d'tâter 

Les fonds et les formes pourvu que ça vide ta 

tête 

Ah ouais, ici, on est vite tentés 

On veut finir du bon côté de la vitre teintée 

Ah ouais, je sais que t'as envie d'tâter 

Les fonds et les formes pourvu que ça vide 
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Racailles ( Kery James, Racailles, 2016) 

 
Vous en avez assez, hein? 

Vous en avez assez d'cette bande de racailles 

On va vous en débarrasser 

Racailles! 

On devrait vous nettoyer au Kärcher 

Le jour où le peuple se réveille vous allez 

prendre cher 

Racailles! 

On a le sentiment qu'aller voter 

C'est choisir par lequel d'entre vous on veut se 

faire entuber 

Racailles! 

Républicains ou PS 

Rangez vos promesses dans vos sacs Hermès 

Racailles! 

Vous n'avez jamais connu la précarité 

Vous vivez à l'écart de nos réalités 

Racailles! 

La rue le pense, j'le mets en musique 

Et pour ceux qui l'ignore encore j'le rends 

public 

Je n'soutiens aucun parti, j'marche plus dans 

vos combines 

Vos programmes électoraux ne sont que des 

comptines 

Racailles! 

On prend les mêmes et on recommence 

Les mêmes promesses, les mêmes mensonges 

Les mêmes tapent dans la caisses, les mêmes 

plongent 

Les mêmes sont dans la hess, les mêmes 

mangent 

Racailles! 

Les mêmes menteurs trafiquent les mêmes 

comptes 

Les mêmes commis au service des mêmes 

pontes 

Les mêmes fils de pauvres sont incarcérés 

Les mêmes fils de riches sont formés pour 

règner 

En attendant qu'un homme du peuple émerge 

C'est rare de trouver un élu avec un casier 

vierge 

Ma haine du système est toujours intacte 

Lequel d'entre eux peut jeter la pierre à 

Cahuzac? 

Racailles! 

Claude Guéant, Racailles! Balkany, Racailles! 

Jean-François Copé, Racailles! 

Philippe Bernard, Racailles! Harlem Désir, 

Racailles! Alain Juppé, Racailles! 

Tous ceux que j'ai cité ont été condamnés 

Ce sont les mecs de cités qu'ils traitent comme 

des damnés 

Racailles! 

Vous étiez choqués par le groupe Tandem 

Vous faites la même à la France, mais jusqu'à 

ce qu'elle saigne 

Jusqu'à ce qu'elle coule comme la Grèce ou 

l'Italie 

Vous avez meurtri le pays jusqu'à l'agonie 

Racailles! 

Cumul des mandats jusqu'où vous irez? 

Est-ce le cumul des salaires que vous désirez? 

Racailles! 

Comme toute la France d'en bas j'crois plus 

aux politiciens 

J'continue le combat, j'crois au réveil citoyen 

Racailles! 

Pour changer les choses il faut le vouloir 

Vous n'avez pas de cause profonde si ce n'est 

le pouvoir 

Racailles! 

Vous faites de la politique sans conviction 

Parfois vous en faites même pour éviter la 

prison 

Racailles! 

En costume-cravate sont les vrais voyous 

Vous ne croyez plus en rien, plus personne 

croit en vous 

Racailles! 

Y'a qu'à observer les taux d'abstention 

Faut pas trop prendre les gens pour des cons, 

attention 

Racailles! 

Sentez-vous le vent tourner comme vos vestes? 

Entre vous et la rue, y'a plus que les CRS 

Racailles! 

A bout de souffle, votre système est dans un 

cul de sac 

A essayer de se débattre, comme un cul d'jatte 

Racailles! 

Vous êtes élus pour un truc 

Vous ne le faites pas plus 

Vous faites l'inverse, en plus 

Ça ne vous gêne pas 

Racailles! 

Et si le peuple a l'idée de se rebeller 

Vous disposez d'une armée de flics bien 

dressés et zélés 

Racailles! 

Le dialogue social gît dans un cercueil 

Les keufs tirent aux flashballs, tu peux y 

perdre un œil 

Racailles! 

Vous faites monter le sentiment anti-policier 
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Usez de la police comme d'une armée 

privatisée 

Le politique, qu'il soit femme ou homme, pour 

moi, en tous les cas et pour l'instant 

peut-être que demain j'aurais changé d'avis 

il sert plus à rien, c'est un prestataire de service 

Ces putains de dettes, là qui emmerdent tout le 

monde 

qui mettent les peuples à plat, qui les mettent à 

genoux et ainsi de suite 

on n'arrive pas à les éliminer, comme vous les 

politiques 

vous arrivez pas à les faire éliminer, ces 

putains de dettes 

Parce que la banque elle est plus forte que 

vous! 

Racailles! 

Tout le monde le sait c'est une évidence 

Vous êtes complètement soumis à la finance 

Racailles! 

Vous votez les lois que les riches ordonnent 

Après le 49.3 plus rien ne m'étonne 

Racailles! 

On travaille plus mais on gagne moins 

On attend juste le printemps européen 

On cotise pour des retraites qu'on ne verra 

peut-être jamais 

Tout l'argent qu'on fait rentrer vous nous le 

reprenez 

Racailles! 

Chaque fin de mois à découvert 

On a l'impression d'être esclave du système 

bancaire 

Racailles! 

Même les riches connaissent le jeu, jouissent 

des niches fiscales 

Les petites PME croulent sous les charges 

sociales 

Racailles! 

Radar, on paye! 

Péage, on paye! 

Pollution, on paye! 

Racailles! 

Oh! Qu'est-ce que vous faites avec tout ce fric? 

Que foutait Eric Zemmour sur une chaîne 

publique? 

Racailles! 

Payer pour propager sa haine 

Semer des graines récoltées par le FN 

Pour vous même Marine Le Pen est devenue 

fréquentable 

Quiconque combat l'Islam peut s'asseoir à 

votre table 

Racailles! 

Incapables de gouverner vous divisez 

Racailles! 

Incapables de rassembler vous stigmatisez 

Racailles! 

Aveuglés par le pouvoir vos cœurs sont voilés 

Beaucoup plus que le visage de cette femme 

voilée 

Racailles! 

Tout vos prétendus principes de laïcité 

Ne concernent pas cette saoudienne sur les 

Champs Elysées 

Pour vous tout se négocie, tout est question de 

gent-ar 

Vous êtes même prêts à livrer les banlieues au 

Qatar 

Racailles! 

Votre jeu est trouble 

Racailles! 

Votre discours est double 

Racailles! 

Au pays dit des droits de l'Homme 

Racailles! 

L'Etat d'urgence est devenu la norme 

Et vous prétendez faire la leçon au monde 

entier 

Imposer la démocratie à coups de mortier 

Sans pitié vous avez buté Kadhafi 

Aujourd'hui dans quel état se retrouve la 

Libye? 

La rue le sait, j'le met en musique 

Vos médias le taisent, j'le rends public 

J'vous tiens tête comme un mec des 

Minguettes 

Est-ce le genre de texte qui peut me valoir une 

fiche S? 

Droit dans mes bottes 

Je n'baisse jamais mon froc 

La tête haute j'suis intègre 

J'fais du Hip-Hop 

Vous appelez ça de la musique nègre 

J'sors en indé 

Tu m'verras plus jamais 

Mettre les pieds à Skyrock 

(Jamais, jamais) 

Ils n'aiment pas c'que je suis, c'que je défends, 

c'que je porte 

C'est réciproque 

Ils ont travesti le R-A-P 

Je fais parti des rescapés 

Ils ont encensé la médiocrité 

Ils ont fait du Hip-Hop de la variété 

Ils ont joué les clashs pour nous diviser 

Tant que ça fait de l'audience, on peut 

s'allumer 

Quand un rappeur se fera buter 

Ils organiseront un concert au nom de la paix 
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Yeah! 

J'fais d'la musique contestataire 

Vous vendez des espaces publicitaires 

Racailles! 

J'me suis sacrifié pour mes p'tits frères 

Vous vous jouez des trucs qui les envoient au 

cimetière 

Racailles! 

Fric et violence dans vos playlists 

Vous abrutissez les miens, ça plait aux élites 

Racailles! 

Vous vous êtes servi de moi, j'me suis servi de 

vous 

Pour que mon message passe au plus grand 

nombre, maintenant j'peux le faire sans vous 

J'ai un public qui me soutient 

J'ai fait des choses, le peuple s'en souvient 

La rue vous vomit, j'le rends public 

Rien n'a changé depuis Lettre à la République 
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