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Resumo: 

O objetivo deste trabalho é investigar como o cancioneiro popular brasileiro interpreta o 
problema das favelas, uma das questões mais complexas das grandes metrópoles 
brasileiras. Neste sentido, são analisadas as letras de algumas canções produzidas, a 
partir da década de 1940 e até os dias de hoje, por compositores de diversas origens 
geográficas e sociais que abordam, de maneira direta ou tangencialmente, a questão das 
favelas brasileiras. Conclui-se que a postura de idealização inicial, que apresentava as 
favelas como verdadeiros paraísos terrestres, é gradativamente substituída, a partir dos 
anos 1960, por uma visão mais crítica dos problemas das favelas e da segregação 
existente entre a cidade formal e a cidade informal.  
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DE UM CÉU NO CHÃO À NOVA SENZALA

 
A questão das favelas brasileiras  

vista através do cancioneiro popular  

A Música Popular produzida no Brasil no século XX possui um destaque que a 

maior parte das manifestações artísticas brasileiras não possui. O Brasil é um dos 

poucos países do mundo em que a música local é mais ouvida que aquela estrangeira. 

Além disso, a música popular brasileira conseguiu uma projeção no exterior comparável 

apenas às músicas populares produzidas em alguns poucos países, como Estados 

Unidos, Inglaterra e Cuba.  

Da mesma forma, ao longo do último século, alguns compositores, cantores e 

músicos estiveram entre as personalidades brasileiras de maior destaque no exterior. De 

uma maneira geral, as nossas canções populares conseguem chegar a uma quantidade de 

pessoas bastante superior às que têm acesso à literatura brasileira, às nossas artes 

plásticas ou ao nosso cinema, por exemplo. Desta forma, o cancioneiro popular acaba 

tendo uma participação inquestionável na formação do imaginário coletivo no que diz 

respeito ao Brasil, sua gente, sua cultura, seus costumes e, por que não, sua realidade 

social urbana. 

O papel do cancioneiro popular no registro das transformações e do crescimento 

acelerado das grandes cidades brasileiras é ainda mais significativo na medida em que a 

música popular brasileira, tal como a compreendemos hoje, começa a se consolidar 

como elemento cultural fundamental dentro do panorama nacional a partir da década de 

1940, durante a chamada Era de Ouro do Rádio. Este período coincide com a fase de 

maior crescimento daquelas que, desde o início do século XX, são as duas maiores 

cidades brasileiras: São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo, de nona maior capital 

brasileira em 1872, cresce até tornar-se, já em 1890, a quarta mais importante cidade do 

país; e em 1900 ultrapassa finalmente Salvador e Recife, ficando atrás apenas da então 

capital federal, Rio de Janeiro. Com o processo da industrialização acelerada e a 

transferência da capital nacional do Rio de Janeiro para Brasília, São Paulo torna-se, em 

1960, a maior metrópole do Brasil. 

Certamente, uma das características mais significativas das grandes metrópoles 

brasileiras a partir da segunda metade do século XX são as favelas. O objetivo deste 



trabalho é investigar como o cancioneiro popular brasileiro interpreta esta significativa 

questão urbana, e para tal analisaremos as letras de canções produzidas por 

compositores de diversas origens geográficas e sociais que abordam, de maneira direta 

ou tangencialmente, a questão das favelas brasileiras, desde o período do seu 

surgimento até os dias de hoje. 

Ainda que suas configurações espaciais variem de cidade para cidade 

 

se 

instalando nas formações rochosas dos morros, no caso do Rio de Janeiro, enquanto em 

Salvador ocupa os grotões insalubres e as encostas íngremes , as favelas brasileiras 

podem ser agrupadas basicamente em dois tipos de terrenos, em função dos terrenos em 

que estão implantadas: as favelas localizadas em terrenos, muitas vezes públicos, cuja 

ocupação não é indicada por questões de segurança ou esgotamento pluvial  o que gera 

constantemente nestes assentamentos problemas de enchentes e deslizamentos; e as 

favelas assentadas em terrenos de propriedade privada, que se encontravam 

desocupados antes do surgimento da ocupação ilegal por estarem voltados à 

especulação imobiliária 

 

correspondem a terrenos que aguardavam uma valorização e 

que, quando finalmente for interessante, em termos econômicos, ocupá-los 

formalmente, seus proprietários tratarão de expulsar os invasores da gleba. Ambas as 

situações serão abordadas em uma série de canções nas mais diversas cidades.  

O processo da formação das favelas é de tal forma significativo que foi tema de 

um famoso samba em 1966, Favela, de autoria do compositor mangueirense 

Padeirinho: 

Numa vasta extensão   

Onde não há plantação 

Nem ninguém morando lá 

Cada um pobre que passa por ali 

Só pensa em construir seu lar 

E quando o primeiro começa 

Os outros, depressa, procuram marcar 

Seu pedacinho de terra pra morar 

E assim a região 

Sofre modificação 

Fica sendo chamada de nova aquarela

 

É aí que o lugar 

Então passa a se chamar 

Favela2      

                                                

 

2 PADEIRINHO; PESSANHA, Jorge. Favela. In: LEÃO, Nara. Manhã de Liberdade. [S.l.]: Polygram, 
1966. 



UM CÉU NO CHÃO : a visão romantizada das favelas cariocas  

As Escolas de Samba cariocas sempre estiveram estreitamente ligadas às favelas 

nas quais surgiram. Os compositores vinculados a estas escolas se orgulhavam da sua 

origem e, de uma maneira extremamente romântica, apresentavam os morros cariocas 

quase como paraísos terrestres.  

De uma maneira geral, o Morro 

 

como são chamadas muitas vezes as favelas 

cariocas, devido à sua localização nas encostas e cumeadas dos morros que caracterizam 

a topografia carioca 

 

é apresentado pelos sambistas locais de maneira idealizada. No 

caso da Mangueira, por exemplo, a favela que abriga uma das mais tradicionais escolas 

de samba do Rio de Janeiro, seus compositores tendem a apresentá-la como um 

território onde reina a liberdade, como no samba Lá em Mangueira, de 1943: 

Lá em Mangueira  

Aprendi a sapatear  

Lá em Mangueira  

É que o samba tem seu lugar  

Foi lá no morro  

Um luar e um barracão  

Lá eu gostei de alguém  

Que me tratou bem  

E eu dei meu coração 

No morro a gente  

Leva a vida que quer  

No morro a gente  

Gosta de uma mulher  

E quando a gente  

Deixa o morro e vai embora  

Quase sempre chora  

Chora, chora3 

Herivelto Martins, compositor mangueirense4 e um dos autores do samba acima, 

lançara um ano antes Ave Maria no Morro, em que afirma que no morro não existe 

felicidade de arranha-céu , pois quem mora lá no morro já vive pertinho do céu : 

Barracão de Zinco 

Sem telhado, sem pintura 

Lá no morro barracão é bangalô 

Lá não existe felicidade de arranha-céu 

Pois quem mora lá no morro 

Já vive pertinho do céu 

Tem alvorada, tem passarada, alvorecer 

Sinfonia de pardais 

Anunciando o anoitecer [...]5 

Outros compositores ligados à Mangueira também a louvaram como um 

território de beleza e esplendor, como se pode perceber em Exaltação à Mangueira, um 

                                                

 

3 MARTINS, Herivelto; PRAZERES, Heitor dos. Lá em Mangueira. In: MARTINS, Herivelto. Carnaval 
de Rua. [S.l.]: Mocambo, 1957. 
4 Embora nascido no interior do estado do Rio de Janeiro, Herivelto Martins e sem nunca ter residido na 
Mangueira, Herivelto Martins foi um dos mais importantes compositores ligados à Escola de Samba 
Estação Primeira da Mangueira. 
5 MARTINS, Herivelto. Ave Maria no Morro. In: JOÃO GILBERTO. João. [S.l.]: Polygram, 1991. 



samba de 1956 que se tornou uma espécie de hino informal da Escola de Samba e do 

Morro da Mangueira: 

Mangueira, teu cenário é uma beleza  

Que a natureza criou  

O morro com seus barracões de zinco  

Quando amanhece, que esplendor! [...]6 

O Morro apresentado como paraíso terrestre será uma constante que se 

perpetuará em diversos sambas compostos nas décadas seguintes, até mesmo por 

compositores originários de outras camadas sociais, como o portelense Paulinho da 

Viola e o poeta Hermínio Bello de Carvalho que, no samba Sei Lá, Mangueira, de 

1968, compara o Morro da Mangueira a um céu no chão : 

Vista assim do alto 

Mais parece um céu no chão 

Sei lá 

Em Mangueira a poesia 

Feito um mar se alastrou 

E a beleza do lugar 

Pra se entender 

Tem que se achar 

Que a vida não é só isso que se vê 

É um pouco mais 

Que os olhos não conseguem perceber 

E as mãos não ousam tocar 

E os pés recusam pisar 

Sei lá, não sei 

[...] A Mangueira é tão grande 

Que nem cabe inspiração7 

Esta apresentação recorrente do morro como um verdadeiro paraíso terrestre 

pode ser entendida como uma tentativa de se contrapor ao preconceito vigente nas 

camadas mais abastadas da sociedade de então 

 

em uma visão que encontra ecos ainda 

hoje 

 

e que identifica o morro com a violência, a criminalidade e o desemprego. 

Embora essa relação entre a violência e a criminalidade e os morros cariocas possa ser 

identificada desde os primeiros sambas, ela foi constantemente apresentada de forma 

romantizada.  

Apesar do típico malandro carioca, com seu terno de linho branco e sapato de 

duas cores e bico fino, de lenço no pescoço e navalha no bolso , seja característico da 

Lapa e arredores, os morros também tiveram seus malandros temidos e respeitados, que 

possuíam tamanho poder local a ponto da polícia muitas vezes não se arriscar a subir o 

morro, como deixa claro Herivelto Martins no samba Saudosa Mangueira, de 1957:  

                                                

 

6 COSTA, Aloísio Augusto da; SILVA, Enéas Brittes da. Exaltação à Mangueira. In: CONJUNTO A 
VOZ DO MORRO. Roda de Samba Vol. 3. [S.l.]: RGE, 1967. 
7 PAULINHO DA VIOLA; CARVALHO, Hermínio Bello de. Sei Lá, Mangueira. In: No Tom da 
Mangueira. Rio de Janeiro: SACI, 1992.  



Tenho saudades da Mangueira 

Daquele tempo em que eu batucava por lá 

Tenho saudade do terreiro da Escola 

Eu sou do tempo do Cartola 

Velha Guarda, o que é que há? 

O que é que há? 

Eu sou do tempo em que o malandro não 

descia 

Mas a polícia no morro também não subia8  

A idéia do morro como um território independente da cidade formal, onde 

imperam outras leis e onde dominam outros governantes , pode ser encontrada , 

portanto, em sambas realizadas pelos próprios compositores oficiais das escolas de 

samba, ainda que de maneira irônica ou mesmo orgulhosa. 

O morro é, portanto, território em que a polícia não entra, e no qual, ainda que 

ousasse entrar, não conseguiria obter da população informações sobre os crimes ali 

ocorridos, como se pode intuir no samba Malvadeza Durão, lançado por Zé Kéti na 

mesma época, em que, embora um malandro local tenha sido assassinado em plena festa 

no morro, ninguém se dispõe a delatar o criminoso: 

Mais um malandro fechou o paletó 

Eu tive dó, eu tive dó [...] 

Morreu Malvadeza Durão 

Valente, mas muito considerado [...] 

O morro estava em festa quando alguém caiu 

Com a mão no coração sorriu 

Morreu Malvadeza Durão 

E o criminoso ninguém viu9 

Com o reconhecimento, pelos compositores das Escolas de Samba cariocas, da 

malandragem do morro como as verdadeiras autoridades locais, cujas recomendações 

devem ser seguidas ainda que se contraponham às leis vigentes na cidade formal, 

consolida-se o mito do bom malandro , que passa a ser apresentado de maneira 

idealizada como um herói local, até mesmo por autores não vinculados diretamente a 

favelas ou Escolas de Samba, como no caso de Charles, Anjo 45, uma música gravada 

originalmente pelo seu autor, Jorge Ben, em 1969. 

Nesta canção, o personagem-título é apresentado como protetor dos fracos e 

dos oprimidos / Robin Hood dos morros, rei da malandragem / um homem de verdade, 

com muita coragem . O personagem-título da canção, após marcar bobeira e tirar 

férias forçadas numa colônia penal , está voltando ao morro e, para celebrar o seu 

retorno, vai haver batucada / missa em ação de graças / whisky com feijoada e outras 

milongas mais. No período em que Charles esteve ausente do morro cumprindo pena, 

                                                

 

8 MARTINS, Herivelto. Saudosa Mangueira. In: _____. Carnaval de Rua. [S.l.]: Mocambo, 1957. 
9 ZÉ KETI. Malvadeza Durão. In: ZÉ RENATO. Natural do Rio de Janeiro: sobre os sambas de Zé 
Kéti. [S.l.]: MP,B, 1996. 



outros malandros 

 
otários , segundo Ben , passaram a dominar a favela e o morro 

que era um céu / sem o nosso Charles um inferno virou. 10  

UMA VISÃO MAIS CRÍTICA DAS FAVELAS A PARTIR DOS ANOS 1960 

Apesar de casos como o de Charles, Anjo 45, apenas a partir da década de 1960 

os compositores passarão a abordar mais criticamente as condições de vida nas favelas. 

Um dos primeiros compositores de morro cariocas a denunciar de forma mais 

contundente as condições de vida nas favelas foi o portelense Zé Kéti, as canções 

compostas para o show Opinião, de 1964, e ambas gravadas no mesmo ano por Nara 

Leão, uma cantora de classe média inicialmente ligada à Bossa Nova. 

Em Acender as Velas, Zé Kéti, contrariando a visão idealizada da favela como 

um céu na terra, afirma que no morro não tem beleza pra se ver e denuncia que, em 

casos de emergência, a morte é certa, porque no morro / não tem automóvel pra [o 

doutor] subir / não tem telefone pra chamar :  

Acender as velas 

Já é profissão 

Quando não tem samba 

Tem desilusão 

É mais um coração 

Que deixa de bater 

Um anjo vai pro céu 

Deus me perdoe 

Mas vou dizer 

O doutor chegou tarde demais 

Porque no morro 

Não tem automóvel pra subir 

Não tem telefone pra chamar 

E não tem beleza pra se ver 

E a gente morre sem querer morrer11 

Já no samba Opinião, Zé Kéti se recusa a abandonar o morro, mesmo 

reconhecendo as dificuldades da vida na favela: 

Podem me prender, podem me bater 

Podem, até deixar-me sem comer 

Que eu não mudo de opinião 

Daqui do morro eu não saio, não 

Se não tem água eu furo um poço 

Se não tem carne eu compro um osso 

E ponho na sopa e deixa andar 

Fale de mim quem quiser falar 

Aqui eu não pago aluguel 

Se eu morrer amanhã, seu doutor 

Estou pertinho do céu12 

Surpreendentemente, um dos primeiros autores de projeção a denunciar as 

dificuldades da vida no morro 

 

ainda que de maneira graciosa e até mesmo irônica 

 

foi o paulista Adoniran Barbosa, com o samba Agüenta a Mão, João, de 1965: 
                                                

 

10 BEN, Jorge. Charles, Anjo 45. In: _____. Jorge Ben. [S.l.]: Polygram, 1969. 
11 ZÉ KETI. Acender as Velas. LEÃO, Nara. Opinião de Nara. [S.l.]: Polygram, 1964. 
12 ZÉ KETI. Opinião. In: LEÃO, Nara. Opinião de Nara. [S.l.]: Polygram, 1964. 



Não reclama 

Contra o temporal 

Que derrubou seu barracão 

Não reclama 

Agüenta a mão, João 

Com o Cebide aconteceu coisa pior 

Não reclama  

Pois a chuva só levou a sua cama 

Não reclama 

Agüenta a mão, João 

Que amanhã tu levanta um barracão muito melhor  

Com o Cebide, coitado 

Não te contei? 

Tinha muita coisa mais no barracão 

A enxurrada levou seus tamancos e um lampião 

E um par de meias que era de muita estimação 

O Cebide tá que tá dando dó na gente 

Anda por aí com uma mão atrás e outra na frente13 

Adoniran irá denunciar 

 

sempre de uma maneira bem-humorada que beira o 

sarcarmo 

 

as dificuldades dos moradores da favela que, de um momento para o outro, 

podem perder tudo o que possuem, seja pelas enxurradas e deslizamentos, como no caso 

do Cebide acima, seja através de um despejo, como no caso do Seu Narciso , do 

samba Despejo na Favela, de 1969: 

Quando o oficial de justiça chegou 

Lá na favela 

E contra seu desejo 

Entregou pra seu Narciso 

Um aviso, uma ordem de despejo 

Assinada Seu Doutor

 

Assim dizia a petição: 

Dentro de dez dias quero a favela vazia 

E os barracos todos no chão

 

É uma ordem superior 

Ô, ô, ô, ô, meu senhor 

Não tem nada não, seu doutor 

Amanhã mesmo vou deixar meu barracão 

[...] Pra mim não tem problema 

Em qualquer canto eu me arrume 

De qualquer jeito eu me ajeito 

Depois, o que eu tenho é tão pouco 

Minha mudança é tão pequena 

Que cabe no bolso de trás 

Mas essa gente aí 

Como é que faz? 

[...]14 

Por outro lado, a Bossa Nova, tão fortemente vinculada aos jovens de classe 

média residentes na zona sul carioca, passa a conciliar, também nos anos 1960, a visão 

tradicionalmente idealizada da vida no morro com uma crítica à situação de abandono 

das favelas. Esta visão pode ser percebida em pelo menos duas canções lançadas entre 

1963 e 1964, de autoria de alguns dos principais autores da Bossa Nova. 

Em O Morro Não Tem Vez (conhecida no exterior como Favela), a principal 

dupla de compositores da Bossa Nova 

 

Tom Jobim e Vinícius de Moraes 

 

afirma que 

o morro não tem vez / e o que ele fez já foi demais / mas olhem bem vocês / quando 

                                                

 

13 BARBOSA, Adoniran; CORDOVIL, Hervê. Agüenta a Mão, João. In: BARBOSA, Adoniran. 
Adoniran e Convidados. [S.l.]: EMI-Odeon, 1980. 
14 BARBOSA, Adoniran. Despejo na Favela. In: _____. Adoniran e Convidados. [S.l.]: EMI-Odeon, 
1980. 



derem vez ao morro / toda a cidade vai cantar // Morro pede passagem / morro quer se 

mostrar / abram alas pro morro / tamborim vai falar. 15 

Por sua vez, Carlos Lyra 

 
um bossanovista politizado, ao contrário da maior 

parte dos colegas da Zona Sul  e o dramaturgo Gianfrancesco Guarnieri defenderão, na 

marcha O Morro (Feio Não É Bonito), que o morro existe, mas pede pra se acabar , 

pois tristeza é só o que se tem pra contar ; segundo os autores o morro ama / um 

amor aflito / amor bonito / que pede outra história. 16 

As críticas mais contundentes com relação ao que representam as favelas nas 

metrópoles brasileiras, entretanto, só aparecerão de fato nos anos 1980, curiosamente 

com os expoentes do chamado Brazilian Rock  considerados pela crítica corrente como 

alienados . Segundo Lobão, em Revanche, de 1986, a favela é a nova senzala 17; já 

para os músicos da banda Os Paralamas do Sucesso, na canção Alagados, do mesmo 

ano, a cidade formal é impiedosa com a população das favelas, pois lhes nega 

oportunidades e mostra a face dura do mal : 

Todo dia 

O sol da manhã vem e lhes desafia 

Traz do sonho pro mundo quem já não 

queria 

Palafitas, trapiches, farrapos 

Filhos da mesma agonia 

E a cidade 

Que tem braços abertos num cartão postal 

Com os punhos fechados da vida real 

Lhes nega oportunidades 

Mostra a face dura do mal 

Alagados, Trenchtown, Favela da Maré 

A esperança não vem do mar 

Nem das antenas de TV 

A arte de viver da fé 

Só não se sabe fé em quê 

A arte de viver da fé 

Só não se sabe fé em quê18      

                                                

 

15 JOBIM, Tom; MORAES; Vinícius de. O Morro Não Tem Vez. In: JOBIM, Antônio Carlos. The 
Composer of Desafinado Plays. [S.l.]: Verve, 1963. 
16 LYRA, Carlos; GUARNIERI, Gianfrancesco. O Morro (Feio Não É Bonito). In: LEÃO, Nara. Nara. 
[S.l.]: Elenco, 1964. 
17 LOBÃO; VILHENA, Bernardo. Revanche. In: LOBÃO. O Rock Errou. [S.l.]: RCA-Victor, 1986. 
18 BARONE, João; RIBEIRO, Bi; VIANNA, Herbert. Alagados. In: PARALAMAS DO SUCESSO. 
Selvagem?. [S.l.]: EMI-Odeon, 1986. 



A CIDADE DIVIDIDA PELO CRIME ORGANIZADO: O CASO DO RIO DE 

JANEIRO 

O controle cada vez mais amplo das favelas pelo tráfico organizado de drogas e 

de armas, somado às sempre maiores desigualdades sociais do país, transforma os 

morros cariocas crescentemente em territórios autônomos do restante da cidade, onde o 

que vale são outras leis e onde prevalecem, na prática, poderes paralelos. 

A partir da década de 1980, o Rio de Janeiro passa a ser retratado pelo 

cancioneiro popular como uma cidade fragmentada, à beira de uma guerra civil. Nesta 

cidade-partida, onde cada ribanceira é uma nação , é iminente a chegada da noite da 

fogueira desvairada , como nos alerta o carioca Chico Buarque no samba Estação 

Derradeira, de 1987: 

Rio de ladeiras 

Civilização encruzilhada 

Cada ribanceira é uma nação 

À sua maneira, com ladrão,  

Lavadeiras, honra, tradição 

Fronteiras, munição pesada 

São Sebastião crivado 

Nublai minha visão 

Na noite da grande 

Fogueira desvairada 

Quero ver a Mangueira 

Derradeira estação 

Quero ouvir sua batucada, ai, ai19 

Uma grande guerra entre o morro e a cidade é o que prevê, três anos depois, 

o pernambucano Alceu Valença: 

Um dia eu tive um sonho   

Que havia começado a grande guerra   

Entre o morro e a cidade   

E o meu amigo Melodia   

Era o Comandante-em-Chefe   

Da primeira bateria   

Lá do morro de São Carlos [...] 

Pantera Negra, FM Rebeldia   

Transmitindo da Rocinha   

Primeiro comunicado 

O pão e circo e o poder da maioria   

Um país em harmonia   

Com seu povo alimentado 

[...]  

Alguém falava, eu entendia   

Nós precisamos conviver em 

harmonia   

Ele falava, eu entendia   

Você precisa escutar a rebeldia20  

Outros autores, como os cariocas Paulo César Pinheiro e Wilson das Neves, 

alertam, em 1996, para a verdadeira guerra civil que haverá n O Dia em que o Morro 

Descer e Não For Carnaval:  

                                                

 

19 BUARQUE, Chico. Estação Derradeira. In: _____. Francisco. [S.l.]: RCA-Victor, 1987. 
20 VALENÇA, Alceu. FM Rebeldia. In: _____. Andar Andar.  EMI-Odeon, 1990. 



O dia em que o morro descer e não for carnaval 

Ninguém vai ficar pra assistir o desfile final 

Na entrada a rajada de fogos, pra quem nunca viu 

Vai ser de escopeta, metralha, granada e fuzil 

(É a guerra civil) 

O dia em que o morro descer e não for carnaval 

Não vai nem dar tempo de ter o ensaio geral 

E cada uma ala da escola será uma quadrilha 

A evolução já vai ser de guerrilha 

Que a alegoria é um tremendo arsenal 

O tema do enredo vai ser a Cidade Partida 

No dia em que o couro comer na avenida 

Se o morro descer e não for carnaval 

O povo virá de cortiço, alagado e favela 

Mostrando a miséria sobre a passarela 

Sem a fantasia que sai no jornal 

Vai ser uma única escola, uma só bateria 

Quem vai ser jurado? Ninguém gostaria 

Que desfile assim não vai ter nada igual 

Não tem órgão oficial, nem governo, nem liga 

Nem autoridade que compre essa briga 

Ninguém sabe a força desse pessoal 

Melhor é poder devolver pra esse povo a 

alegria 

Senão todo mundo vai sambar no dia 

Em que o morro descer e não for carnaval21  

No caso de Rio 40 Graus, os compositores Fausto Fawcett, Laufer e Fernanda 

Abreu definem o Rio de Janeiro como purgatório da beleza e do caos , capital 

sangue quente do Brasil , do melhor e do pior do Brasil . O Rio de Janeiro é, para 

eles, uma maravilha mutante ; cidade com governos misturados, camuflados, 

paralelos / sorrateiros ocultando comandos . Terminam por perguntar quem é o dono 

desse beco? / quem é o dono dessa rua? / de quem é esse edifício? / de quem é esse 

lugar? ; concluem afirmando: é meu esse lugar / sou carioca, pô! 22, como a exigir 

uma solução para um problema insolúvel.  
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