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1 INTRODUÇÃO

Uma das experiências que marcaram a minha infância foi a de

pertencer a uma comunidade japonesa originária da ilha de Okinawa. Aliás,

acredito que este seja o maior legado de meus pais: o sentido de viver em

comunidade. Em relação a isso, o que mais me vem à lembrança são os

momentos de festa e outros encontros. Quando algum casamento ia acontecer, a

comunidade se reunia na casa dos pais do futuro casal para preparar as comidas

para a festa. Para nós, crianças, isso significava que passaríamos a semana toda

brincando até altas horas da noite. A existência de um clube japonês foi

fundamental para estender os laços e ampliar os vínculos existentes entre as

famílias. O clube promovia diversos eventos sociais, como as festas de

casamento e os encontros esportivos1. Mesmo os momentos de tristeza causados

pela morte de algum membro da comunidade reforçavam os laços entre as

pessoas na seqüência de missas celebradas na casa da pessoa falecida. De todos

esses eventos, os esportivos foram especialmente significativos para minha

formação, o que me levou anos mais tarde a optar pelo curso de Educação Física.

Jorge ou Hideo? Esses são os meus dois nomes, o português e o

japonês. Durante muito tempo, esses nomes representaram a delimitação de dois

mundos: o da comunidade japonesa e o da comunidade brasileira. “Hideo”

representava o mundo descrito acima, e “Jorge” representava o mundo da escola

e da rua. Eu era Jorge na escola, e ao retornar para casa era Hideo. Essa dupla

identidade também marcou profundamente a minha infância.

No mundo de Jorge, o futebol foi fator fundamental de identidade.

Aquele sentimento de pertencer à comunidade japonesa parece ser o mesmo

1 Esses encontros eram denominados de “undokais”, eram uma espécie de gincana envolvendo os membros da
comunidade de todas as idades (os prêmios distribuídos eram cadernos, lápis, sabonetes). Esses jogos
representavam momentos de pura diversão.
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sentimento que move o mundo do futebol, pois este também implica uma rede de

relações entre aqueles que dele participam. Numa de suas obras sobre o futebol,

DA MATTA (1982) empregou o termo “universo do futebol”. E é a esse

universo que, de alguma forma, associo o sentimento acima referido. O futebol

ainda é o grande responsável pelo desenvolvimento da sociabilidade nos bairros.

Basta freqüentar um campo de futebol de bairro, no final de semana, para ver o

grande número de jogos que ocorrem e a quantidade de pessoas envolvidas.

O futebol foi fundamental na minha formação como pessoa, foi a base

de todas as minhas relações na infância e na juventude. Por meio do futebol que

fiz amigos, que conheci outros bairros, outras equipes, convivi com uma porção

de craques da bola e, sobretudo, desenvolvi uma auto estima bastante positiva.2

Era praticado nas aulas de Educação Física, nas ruas, em terrenos baldios, em

campos de futebol de várzea3 e até em calçadas. Na quinta série, as aulas de

Educação Física representavam um momento único: o encontro dos meninos do

bairro. Era muito comum, após as aulas, jogarmos nas margens da represa do

Guarapiranga ou em algum campo do bairro. A rua era o espaço do brincar e

uma referência de sociabilidade para os moradores do bairro. Era também

referência de identificação para grupos de jovens, geralmente ligados a times de

futebol.

Essa foi uma das motivações que me levaram a empreender esta

pesquisa, seguindo conselho de MILLS (1982), segundo o qual não se deve

separar nosso trabalho de nossa vida. Qual é a vivência lúdica dos jovens de hoje

nos bairros de periferia? Em que espaços ela ocorre? Qual é o significado da rua?

E, nesse contexto, qual é o sentido do futebol de rua?

2 Vale lembrar que ser bom jogador de futebol não está entre os atributos relacionados aos descendentes de
orientais.
3 Essa denominação é devida ao fato de o futebol ser praticado, em suas origens, nas várzeas dos rios da cidade.
Com o tempo, o termo passou a ser sinônimo de futebol amador.
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O objetivo desta pesquisa é descrever a sociabilidade de jovens por

meio do futebol de rua.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

2.1 Escolha do objeto

Para a escolha do objeto de investigação, a experiência de professor da

escola do bairro onde se realizou a pesquisa foi fundamental. Primeiro, porque as

situações cotidianas vividas no ambiente escolar permitiram um levantamento de

informações relevantes: foram conversas com professores que conheciam o

bairro; reuniões com os pais; comentários que surgiam nas aulas de Educação

Física; e encontros com os alunos nos corredores da escola, na quadra e na rua.

Segundo, o fato de ser uma figura conhecida no bairro4 facilitou minha

circulação pelas ruas; eu não era alguém do “pedaço”, mas, também, não era

totalmente desconhecido. Nesse sentido, circular pelo bairro acompanhado de

alguém do “pedaço” sempre representou uma boa estratégia.

A definição do objeto de pesquisa, no entanto, não se deu de modo

imediato. Sou professor há sete anos na mesma escola e consegui estabelecer

relações de amizade com muitos alunos, ex-alunos e com garotos que moravam

nas vizinhanças da escola, que fica ao lado do campo de futebol. Passei aos

poucos a ficar mais atento a todas as informações que os fatos do cotidiano em

meu trabalho docente pudessem fornecer, principalmente em relação ao lazer de

meus alunos. Como professor de Educação Física estabeleci um vínculo afetivo

com os alunos, que, em geral, têm grande motivação para as aulas, pois elas

4 Sou professor da rede municipal desde 1992 e estou nessa escola desde 1998. Acredito que esse seja um dos
grandes problemas da estrutura educacional, a falta de permanência do professor na escola, há uma grande
rotatividade dos professores ano após ano. Sem “raízes” na escola, não há trabalho consistente.
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representam momentos de diversão e oportunidade de jogar futebol. É muito

comum os alunos me procurarem para pedir uma bola emprestada para jogarem

na quadra.

O fato de o campo situar-se ao lado da quadra da escola me permitiu

observar e identificar os alunos que participavam do treino de futebol. Por meio

de conversas informais, fui obtendo informações a respeito desse treino. Ele

ocorria três vezes na semana e era organizado pela Igreja Batista do bairro5.

Inicialmente, a minha intenção era fazer uma pesquisa sobre o futebol de várzea

por meio do clube de futebol do bairro. Após minha primeira observação de um

treino, comecei a delimitar minha atenção nos jovens e no que representaria para

eles participar dos treinos. O foco da investigação seriam sobre as expectativas e

sonhos dos jovens em relação ao futebol. Foram realizadas duas observações

iniciais para colher informações a respeito da utilização do campo de futebol.

Realizei uma observação de um dos treinos de futebol que acontecem durante a

semana, outra para ver como era utilizado no final de semana. Durante a

semana, o campo é utilizado regularmente para os treinos de futebol e,

esporadicamente, para jogos de futebol entre grupos de jovens. Nos finais de

semana, o campo é palco de torneios entre as equipes locais6. Quando fiz essas

observações, ainda estava interessado em investigar a trajetória dos jogadores de

futebol do clube local: Associação Atlética Portuguesa. Realizei, porém, duas

entrevistas que me levaram a transferir o interesse para o lazer dos jovens como

um todo, visto que os treinos de futebol representavam apenas uma parte de suas

atividades. À medida que colhia informações, percebi que os treinos eram só um

dos significados que o futebol assume para esses jovens. É certo que o futebol

não deixa de ser para eles um investimento em busca de ascensão social, mas, na

5A primeira observação de campo de um desses treinos encontra-se no ANEXO I.
6 Minha primeira observação em um sábado encontra-se no ANEXO III.
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realidade, é apenas parte de um tempo maior de suas vidas: o tempo de lazer.

Fora do campo e dos treinos, o futebol assume outras dimensões e significados.

Assim, as entrevistas apontaram para outros aspectos relacionados ao futebol. Os

jovens destacavam, em seus relatos, a rua como o espaço do brincar e do futebol.

E neste ponto, fez-se a definição do objeto de pesquisa: o futebol de rua.

2.2 Método de pesquisa

A pesquisa foi baseada nas orientações metodológicas propostas por

MAGNANI (2002) para uma etnografia urbana. Esse autor faz uma reflexão em

duas direções: uma sobre a cidade e outra sobre a etnografia. Sua intenção é

explorar as possibilidades do método etnográfico para investigar a dinâmica

cultural e as formas de sociabilidade no contexto urbano. A idéia é contribuir,

por meio da apresentação de categorias de análise, para a delimitação de um

amplo campo de investigação que são os estudos de fenômenos especificamente

urbanos.

A crítica que se faz às análises sobre o processo de urbanização é que

desconsideram os atores sociais do espaço urbano colocando como foco da

discussão apenas a cidade enquanto espaço físico. Nesse sentido, os moradores

são receptores passivos e as ações urbanísticas são decorrentes de fatores

econômicos, políticos, demográficos, imobiliários etc. Desconsidera-se, assim, o

grande número de práticas e redes de sociabilidade presentes no cotidiano

urbano. Essa visão sobre a cidade é considerada como um olhar “de fora e de

longe”. A etnografia urbana enquanto um olhar “de perto e de dentro” estaria em

contraste àquele olhar, pois permitiria identificar aspectos a partir dos arranjos

dos próprios atores sociais (MAGNANI, 2002).
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Vale lembrar que, no Brasil, as pesquisas a respeito do espaço urbano

dentro das Ciências Sociais são recentes7. Foi a partir da década de 1970 que a

Antropologia começou a estudar fenômenos urbanos como temas centrais8.

MAGNANI (2002) ressalta:

[...]. Postulo partir dos atores sociais em seus múltiplos, diferentes e

criativos arranjos coletivos: seu comportamento, na paisagem da cidade, não é

errático mas apresenta padrões. (p. 18)

Antropologia da cidade ou antropologia na cidade? Eis uma questão

que se apresenta para os estudos antropológicos dentro do contexto urbano.

Como escapar dos extremos de uma análise: nem uma visão fragmentada de

práticas dentro da metrópole, e portanto, desprovido de sentido; nem uma visão

particularista da prática estudada? Assim, MAGNANI (2002) afirma:

[...]. Em outros termos, nem no nível das grandes estruturas

físicas, econômicas, institucionais etc., nem no das escolhas

individuais: há planos intermediários onde se pode

distinguir a presença de padrões, de regularidade. E para

identificar essas regularidades e poder construir, como

referência, algum tipo de totalidade no interior da qual seu

significado possa ser apreciado, é preciso contar com

alguns instrumentos, algumas categorias de análise [...].

(p.20)

Assim, para investigar sobre o futebol de rua optou-se pelo método

etnográfico utilizando a categoria “pedaço” que resultou da pesquisa realizada

por MAGNANI (1984) sobre o lazer na periferia de São Paulo:

7 Ver levantamento das produções acadêmicas entre 1972 e 1991, relacionadas à cidade de São Paulo feito por
MAGNANI (1992b).
8 Para uma discussão sobre a produção da época cf. DURHAM (1986).
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O termo na realidade designa aquele espaço intermediário

entre o privado (casa) e o público, onde se desenvolve uma

sociabilidade básica, mais ampla que a fundada nos laços

familiares, porém mais densa, significativa e estável que as

relações formais e individualizadas impostas pela

sociedade. (1998, p. 116)

Na verdade, tal categoria resultou de um diálogo com os estudos de

DA MATTA (1997a, 1997b) que discorreu a respeito da oposição entre a casa e

a rua.9 Enquanto a concepção damattiana aponta para dois códigos que

determinam o comportamento, MAGNANI (1984) afirma que:

...O “pedaço”, porém, apontava para um terceiro domínio,

intermediário entre a rua e a casa: enquanto esta última é o

lugar da família, à qual têm acesso os parentes (ligados por

laços já estabelecidos de antemão) e a rua é dos estranhos

(onde, em momentos de tensão e ambigüidade, recorre-se à

fórmula “você sabe com quem está falando?”, para

delimitar posições e marcar direitos), o pedaço é o lugar dos

colegas, dos “chegados”. Aqui, não é preciso nenhuma

interpelação: todos sabem quem são, de onde vem, do que

gostam e do que se pode ou não fazer (1998, p. 12).

O autor usando o espaço onde as atividades são praticadas como ponto

de partida para estudar o lazer, classificou as atividades operadas por um sistema

de oposição, que definia os termos “em casa” versus “fora de casa”. O primeiro

termo refere-se aos ritos relacionados com os ciclos de vida das pessoas:

aniversários, casamentos etc. O segundo se aplica a duas limitações espaciais:

“na vizinhança” e “fora da vizinhança”. A primeira delimitação, que se refere aos

9 Casa é o espaço privado, pessoal. Rua é o espaço público, impessoal.
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locais de encontro e de lazer nos limites da vizinhança, recebeu a denominação

de “pedaço”, e envolve um grupo de pessoas pertencentes a uma rede de

relações. Assim, o espaço é determinado pela prática coletiva e também a

determina. Estar “fora da vizinhança” é estar fora do “pedaço”.

Em pesquisas posteriores, realizadas em diferentes espaços urbanos,

MAGNANI (1992a), estabeleceu uma série terminológica para ampliar o alcance

da categoria pedaço: “mancha”, “trajeto”, “pórtico”, “circuito”. 10 A intenção era

verificar se essa categoria fazia sentido nos bairros centrais.

A categoria pedaço mostra-se adequada para analisar o futebol de rua

devido às características que tal prática apresenta, pois, como MAGNANI (2002)

afirma, “supõe uma referência espacial, a presença regular de seus membros e

um código de reconhecimento e comunicação entre eles”. (p.20)

2.3 Incursões a campo

Valendo-se de informações fornecidas por meus alunos, passei a fazer

um mapeamento das ruas onde se jogava futebol para escolher a rua em que eu

faria as observações. Iniciei o levantamento a partir do endereço dos alunos

entrevistados.

Na minha primeira incursão a campo, confirmei uma informação que

havia considerado muito interessante: o uso da rua para se jogar futebol ocorria

no período noturno. Eu havia colhido essa informação através de uma das

minhas alunas da 8ª série. Nesse dia da primeira observação encontrei um aluno,

10 Mancha é a área contígua do espaço urbano dotada de equipamentos que marcam esses limites e viabilizam –
cada qual com sua especificidade, competindo ou complementando – uma atitude ou prática dominante. Trajeto é
o fluxo no espaço mais abrangente da cidade e no interior das manchas urbanas. Pórticos são espaços, marcos e
vazios na paisagem urbana que configuram passagens. Circuito é o conjunto de estabelecimentos, espaços e
equipamentos caracterizados pelo exercício de determinada prática ou oferta de determinado serviço, porém não
contíguos na paisagem urbana, sendo reconhecidos em sua totalidade apenas pelos seus usuários: circuito gay,
circuito dos cines de arte, clubes e outros.
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o Flávio, em uma das ruas, confirmando tal informação: “de dia, todos estão na

escola”. A comprovação se deu quando eu circulava pelo bairro, seguindo meu

planejamento inicial de observar as ruas mapeadas para escolher a que seria

objeto de minha investigação, conforme relato a seguir:

O dia já estava escurecendo quando decidi ir até à rua do Flávio.

Após descobrir que caminho deveria tomar. Passei pelo campo onde havia a

construção inacabada e sai numa rua que havia estado antes, na primeira

tentativa de chegar à rua do Isaque. Quando seguia por uma certa rua avistei,

no final de uma rua sem saída, um grupo jogando futebol. Segui até lá para ver

se conhecia alguém. Ao parar ao lado de uma oficina de carros, fui reconhecido

pelo grupo que acabou interrompendo o jogo. Quando saí do carro,

exclamaram: “é o professor Jorge!”. Reconheci o Júlio (aluno da 7ª série) e o

Guilherme (aluno da 3ª série do ano anterior). Ao me aproximar do grupo,

reconheci também o Bruno, um ex-aluno da escola. Na rua havia duas traves de

metal, sinalizando que aquele grupo tinha alguma organização. Passei a

conversar com eles enquanto jogavam. O Júlio falou que esperavam o

Guilherme chegar da escola (ele estuda no período das 15h às 19h) para

iniciarem o jogo. Fiquei um tempo ali e, ao me despedir deles, fui convidado

para voltar e jogar com eles. 11

Inicialmente, minhas observações tiveram a finalidade de caracterizar

o espaço onde o futebol acontecia, procurando descrever as moradias, os

estabelecimentos comerciais e os serviços disponíveis nas proximidades. Essas

observações também envolveram uma caracterização do bairro em que ficava

esse espaço.

11Ver RUA 1 no ANEXO V. As observações foram denominadas de RUA e a numeração seguiu uma ordem
cronológica.
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No momento seguinte, as incursões a campo tiveram a preocupação de

observar, especificamente, os horários em que ocorria o jogo de futebol, o grupo

que participava e como o jogo se realizava quanto ao espaço, materiais, tempo de

duração, etc. De segunda a sexta, o jogo acontecia no final da tarde e no início da

noite. No final de semana, realizava-se à tarde. Foi preciso ficar atento para

identificar o grupo que freqüentava a rua e reconhecer os laços que uniam os

integrantes do grupo. Constatou que o futebol não era a única atividade de lazer e

que nem todos os integrantes da turma da rua jogavam futebol, indicando que, na

realidade, aquela rua representava um ponto de referência e de encontro.

Foram observadas também as atividades desenvolvidas na rua antes e

depois da realização do jogo de futebol durante os diferentes períodos do dia,

procurando relacioná-las ao futebol e à turma da rua. Essa observação apontou

não só a ocorrência de conflitos e interferências, mas também uma mudança na

lógica de uma atividade quando invadida por uma outra.12

Durante as observações, por meio dos relatos de personagens do

“pedaço” reconstituí a história da rua e do bairro, descobrindo que a prática do

futebol ocorria com regularidade naquele espaço. A descoberta de que a rua era

utilizada, havia tempo, para o jogo de futebol foi realizada a partir de conversas

com o grupo diretamente envolvido com ele, bem como com os moradores e

outros freqüentadores da rua. Conversar com um grande número de adultos

permitiu cruzar as informações e verificar que muitas eram recorrentes nos

relatos. Dessa forma, identifiquei que já haviam ocorrido várias gerações ligadas

ao futebol de rua naquele “pedaço”.

Construí quadros para mostrar a rede de sociabilidade desenvolvida na

rua a partir da prática do futebol. Em relação à turma que freqüentava a rua foi

possível caracterizar dois grupos: o de residentes da própria rua e o de residentes

12 Essa discussão é realizada no capítulo Futebol de rua.
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de outras ruas. A maioria desses elementos fazia parte do grupo do futebol. E,

dentro do grupo do futebol, foi possível distinguir outros dois grupos, agora, em

relação à idade: o grupo dos menores (a nova geração da rua) e o grupo dos

maiores.13

Foram realizadas 26 incursões a campo (19 durante a semana e sete em

dias do final de semana), perfazendo mais de 100 horas de observação. A

pesquisa envolveu observações diretas e participante, entrevistas formais e

informais com moradores, registros fotográficos com o objetivo de ilustrar os

aspectos discutidos, bem como as características do bairro.

Foram realizadas três entrevistas formais com moradores. Uma delas

foi com o dono da oficina e do prédio de moradias, o Adail, pois ele representa o

principal ponto de conflito quanto ao uso da rua pelo grupo do futebol.14 Ao se

realizar a entrevista foi destacada qual era a intenção da pesquisa e,

principalmente, que a privacidade das informações estaria resguardada. Assim,

inicialmente, uma entrevista que era para ser no bar, foi realizada no escritório de

sua oficina. A preocupação era deixar o entrevistado à vontade para expressar

suas opiniões a respeito da turma, pois era importante ouvir a opinião de todos os

moradores. Essa cautela também se justifica porque o pesquisador sempre era

visto com a turma, e não queria ser identificado como alguém que estivesse

defendendo seu lado no referido conflito.

As outras entrevistas foram feitas com os pais do Júlio e do Bruno; e

com a mãe do Guilherme e do Felipe.15 A posição de suas casas permite uma

visão privilegiada da rua, e eles sempre acabavam saindo para saber o que estava

acontecendo. A casa dos pais do Felipe e do Guilherme fica no final da rua, e do

13 Ver QUADRO 3 e FIGURAS 12, 15 e16 no item 3.3: A turma do futebol.
14 Cf. entrevista 3 no ANEXO XXXI.
15 Na verdade considerei essas entrevistas como conversas gravadas pelas circunstâncias em que foram feitas: um
na rua e outra na varanda da casa do Bruno. Ver ANEXO XXXIII (conversa gravada com os pais do Bruno) e
ANEXO XXXIV (conversa gravada com a mãe do Felipe).
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portão é possível ver tudo que ocorre por ali. A casa dos pais do Júlio e do

Bruno, é um sobrado situado no meio da rua, e tem uma varanda na parte

superior, onde o pai e a mãe se revezam na vigilância do local.

Para tirar uma parte das fotos da rua pesquisada e do bairro, contei

com a colaboração do Adail, que me permitiu usar o alto de seu prédio. Contei

com a ajuda da turma da rua para tirar outras fotos do bairro. O Júlio, o Bruno, o

Felipe e o Dudu, especialmente este último, foram meus guias no Morro da

Lua16, de onde consegui uma porção de fotos. O registro fotográfico dos “rachas”

que ocorrem no bairro são contribuições que vieram do arquivo do Felipe. Foi

possível incluir na pesquisa antigos registros da rua e do bairro representados por

fotos cedidas pelo Osmar e pela família do seu Tó.

Como era muito comum a presença de adultos na rua, várias conversas

foram realizadas com eles na calçada e nos portões das casas, procurando-se

sempre esclarecer o motivo da pesquisa. Esses adultos que freqüentam a rua

podem ser divididos claramente em três grupos: os que trabalham e residem na

rua; os que trabalham na rua e residem em outro lugar17; os que apenas residem

na rua. Neste último grupo podemos, ainda, distinguir dois subgrupos: os pais e

os adultos de gerações anteriores freqüentadores da rua18.

3 TEMAS DO FUTEBOL DE RUA

3.1 O bairro

A pesquisa foi realizada no Bairro Jardim Elisa, na Vila Andrade,

situada na zona sul da cidade de São Paulo. Esse bairro tem todas as

16 Local mais alto do bairro, alvo de invasões recentes para moradia.
17 Ver QUADROS 1 e 2 no item 3.2: A rua.
18 Ver QUADRO 4 no item 3.4: As gerações do futebol.
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características de um bairro de periferia: a maioria das construções apresenta os

tijolos à mostra, não seguindo os padrões de edificações; muitas ruas não têm

calçadas, muitas moradias encontram-se em locais de risco; falta iluminação

pública e segurança; os buracos das ruas levam meses e meses para serem

fechados. Enfim, é o típico bairro abandonado pelo poder público. MARTINS

(2000) afirma:

A sociedade contemporânea distribuiu espacialmente quem

produz e quem consome. Foi o mundo industrial que criou a

periferia em todas as partes, que fez da classe trabalhadora

uma classe espacialmente residual, relegada aos espaços

inferiores das terras baratas, dos territórios poluídos e

pobres de infra-estrutura, de serviços, de bens públicos (p.

161).

FIGURA 1 – O bairro.
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FIGURA 2 – Ao fundo, o bairro do Morumbi.

Uma outra característica desse bairro é que sua formação recente e se

encontra ao lado de uma das regiões mais nobres da cidade paulistana: o

Morumbi.

No bairro existem vários condomínios residenciais que foram

construídos pela especulação imobiliária, estrategicamente, na região mais alta,

dificultando o acesso pela barreira geográfica – uma segregação espacial

justificada pelo medo da violência. CALDEIRA (2000) mostra que a ocupação

urbana revela uma segregação social que tem três formas diferentes de

expressão:

A primeira estendeu-se do final do século XIX até os anos

1940 e produziu uma cidade concentrada em que diferentes

grupos sociais se comprimiam numa mesma área urbana

pequena e estavam segregados por tipos de moradia. A
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Segunda forma urbana, a centro-periferia, dominou o

desenvolvimento da cidade dos anos 40 até os anos 80.

Nela, diferentes grupos sociais estão separados por grandes

distâncias: as classe média e alta concentram-se nos bairros

centrais com boa infra-estrutura, e os pobres vivem nas

precárias e distantes periferias. [...] Uma terceira forma vem

se configurando desde os anos 80 e mudando

consideravelmente a cidade e sua região metropolitana.

Sobrepostas ao padrão centro-periferia, as transformações

recentes estão gerando espaços nos quais os diferentes

grupos sociais estão muitas vezes próximos, mas separados

por muros e tecnologias de segurança, e tendem a não

circular ou interagir em áreas comuns. O principal

instrumento desse novo padrão de segregação espacial é o

que chamo de “enclaves fortificados”19.

Entre o bairro de periferia e o bairro nobre, existe uma grande área de

vegetação sem residências que chega a dar a sensação de não estarmos numa

metrópole como São Paulo. Nesse local, a construção de ruas asfaltadas anuncia

o lançamento de novos empreendimentos de alto padrão. Aí também se localiza

o Morro da Lua, um local fruto de invasões e com concentração de casas

construídas ao lado dos fios de alta tensão da Centrais Elétricas de São Paulo

(Cesp).

Ao percorrer o bairro em questão, o que chama a atenção é um certo

“ar interiorano” que o domina. Parece um espaço rural. Vêem-se muitas pessoas

caminhando no meio das ruas. Às vezes, aparece alguém andando a cavalo. A

19 Trata-se de espaços privatizados, fechados e monitorados para residência, consumo, lazer e trabalho. A sua
principal justificação é o medo do crime violento. Esses novos espaços atraem aqueles que estão abandonando a
esfera pública tradicional das ruas para os pobres, os “marginalizados” e os sem-teto.
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rua não é um espaço exclusivo do carro, ela é, também, espaço das pessoas. Há

um aparente contraste com o tempo veloz do espaço urbano.20

FIGURA 3 – Um ambiente rural.

Segundo MARTINS (2000):

Urbano e rural não são realidades substantivamente

diversas. A metrópole paulistana é amplamente rural nos

costumes dos bairros, sobretudo pobres, no modo de

habitar, no modo de circular (você já reparou que aqui as

20 “Basicamente, essa é uma tese de Lefebvre. A sociedade atual não é constituída de uma temporalidade única. O
contemporâneo é a contemporaneidade dos tempos históricos, das vivências desencontradas porque situadas
diferencialmente no percurso da História. (...). (Martins, 2000).
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pessoas preferem transitar pelo meio da rua, em vez de

transitar pela calçada? O meio da rua é para elas rural, é o

caminho, a vereda, em que é preciso evitar as beiras, os

lugares perigosos, de contato como mato; a calçada é

urbana, mas deslocada, usada como depósito de entulho, de

materiais de construção, de acesso de carros: não é lugar de

trânsito das pessoas). O urbano está no rural, de muitos

modos: o rádio, o carro, a antena parabólica, o avião. Os

espaços se encurtaram, num certo sentido, mas o

descompasso permanece. (p. 166).

FIGURA 4 – O rural e o urbano coexistem.
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Em uma das conversas com o Osmar, 28 anos, morador da rua observada,

ele mostrou um álbum de fotos de sua infância. A primeira foto era dele ao lado

de um cavalo, no final da rua e, ao fundo, uma bela visão panorâmica da região

(FIGURA 18). Outra foto tirada de cima do Morro da Lua, mostrava caminhos e

não ruas (FIGURA 5). Essas fotos eram do ano de 1983. O pai dele criava

muitos animais na casa: galinhas, cachorros, patos, coelho. Além disso, havia

muitas árvores frutíferas na região que era constituída de chácaras. Devido a essa

experiência, hoje, o Magu, 39 anos, e a Marlene, 41 anos, seus irmãos não

conseguem comer nem carne de frango, nem ovo, pois estranham demais o gosto

“industrializado”. Falam da diferença de cor e da consistência do ovo e da carne

(RUA 20). A Marlene, agente comunitária do bairro, falou dos costumes antigos

dos moradores do bairro e citou a vergonha de uma senhora por ser vista

mascando fumo. A Marlene tranqüilizou-a dizendo que isso era comum no

bairro.

As situações acima exemplificam como a sociedade contemporânea se

desenvolve em ritmos desiguais. Assim, a agricultura desenvolve-se mais

devagar em relação à indústria, os trabalhadores em relação aos intelectuais etc.

A periferia estaria em atraso em relação ao centro da cidade. Embora muitos

objetos da modernidade estejam aí presentes, como o dvd, o tênis, o computador

e a internet, ao mesmo tempo, não se chegou ainda ao mundo da escrita21 e do

livro (Martins, 2000).

Na esquina da rua do bairro em questão, tem uma banca de jornal que

não funciona mais, segundo um dos motoristas virou um ponto do jogo do bicho

e de venda de doces. Ele comentou que por ali ninguém devia ler jornal. Os

21 O domínio da linguagem é um problema central nas escolas, onde muitos adolescentes chegam ao final do
ensino fundamental sem a habilidade da leitura e da escrita.
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adolescentes tem o hábito de pegar filmes na locadora. Eles só pegam filmes

dublados, têm dificuldades com os legendados por exigir velocidade de leitura.

FIGURA 5 – Foto do bairro tirada do Morro da lua em 1983.

3.1.1 A vitalidade do futebol

Falar em lazer na periferia é falar em futebol. Na região do Jardim

Elisa existem cinco campos de futebol. O futebol ainda é um grande responsável

pela rede de sociabilidade do bairro e fator de identidade local, características

marcantes desde a sua introdução. Como atesta SEABRA (2000):

É importante reter que isso [a formação dos times de bairro]

implicava numa enorme mobilização de pessoas de um

lugar para o outro: entre os bairros, no interior de cada

bairro e entre cidades. O futebol contribuía para a
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afirmação das particularidades e para o estabelecimento das

diferenças.

Por exemplo, a diferença entre lugares pôde expressar-se na

designação dos times: o time do Alto de Santana, o da

Baixada do Glicério, o do Lavapés, o da Lapa de Baixo e

assim por diante. Mas, expressavam-se também diferenças

culturais: por exemplo, o Corinthians era formado por

espanhóis do ferro velho. E do Palestra Itália, o que dizer?

Enquanto exercício lúdico, o futebol implicava uma prática

em cuja trama ia sendo envolvida a sociedade inteira:

diferentes idades, gênero, cor ou raça, condição social,

saberes e habilidades. (p. 15).

Atualmente, se nos bairros centrais o futebol permanece como um

fator de identidade local, apesar da escassez de espaços para sua prática22, na

periferia ele está mais presente do que nunca. É impressionante a quantidade de

jogos e torneios provocados pelo universo do futebol amador. Sempre há a

organização de vários testes de seleção em forma de torneios23, com o objetivo

descobrir os novos talentos da bola24.

Essa prática tem, ainda, uma rede mais ampla que se estende para além

do espaço da rua. O seu Tó costuma jogar futebol às quartas-feiras na quadra da

Toca do Lobo25, acompanhado pelo Kleiton. O Osmar participa de uma equipe

de futsal da empresa que joga aos sábados à tarde. Ele, o Kleiton, Pedrinho (tio

22 O Parque do Povo, localizado em um bairro nobre, o Itaim, é exceção em São Paulo. Após um grande conflito
entre a especulação imobiliária (que queria construir um shopping ) e os moradores do bairro e usuários desse
espaço, o CONDEPHAT efetuou o tombamento do parque. A respeito desse processo ver MAGNANI e
MORGADO (1996).
23 Esses testes consistem, inicialmente, em selecionar vários garotos que formam equipes que passam a disputar
um torneio entre si.
24 Sobre a trajetória do jogador do futebol amador ao profissional, cf. GUEDES (1982).
25 Escolinha de futebol do bairro.
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do Júlio, que faz o jogo do bicho na antiga banca de jornal), o Thiago e seu pai

fazem parte de um time de futebol que joga no final de semana, no campo da

“Portuguesinha”. Essa formação é muito comum: um time é montado por um

grupo de pessoas que se conhecem, contribuem mensalmente para a compra de

uniforme e sua lavagem semanal.26 É importante ressaltar que pela importância

do futebol assume no bairro, ele cria uma rede mais ampla que envolve todos os

moradores do bairro e a relação entre os diversos bairros da cidade de São

Paulo27.

FIGURA 6 – O posto de saúde invadido.

26 Sobre a formação dessas equipes, MAGNANI (1998) colheu o seguinte depoimento de um presidente de um
clube amador: “(...). O senhor veja, no profissional os jogadores recebe para jogar e na várzea as pessoas paga
para jogar...” (p. 123).
27 Certamente, esse tema mereceria uma pesquisa de um fôlego maior para identificar e mapear o “circuito” do
futebol amador na cidade de São Paulo.
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Alguns acontecimentos revelam a vitalidade e a centralidade no bairro.

Um problema recente é a invasão dos espaços vazios. Um posto de saúde recém-

construído foi invadido e se tornou moradia, refletindo a carência de moradias no

bairro. Essa necessidade só não foi maior do que uma prática de lazer tão

enraizada como o futebol. O Morro da Lua, área da região recentemente

ocupada, gerou um grande conflito quando tentaram construir casas no campo de

futebol do América que lá estava há tempos. Depois de brigas e discussões, o

campo foi preservado.

FIGURA 7 – O campo do América no Morro da Lua.

3.2 A rua

A rua observada é asfaltada (há cerca de dez anos) e sem saída, no

entanto não há nenhuma placa indicando tal condição. Como o guia de ruas,

indica uma ligação com a rua de baixo, muitos carros entram ali por engano. Os
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moradores dizem que no final dela existia uma viela, mas que foi fechada com a

construção de uma casa. A respeito do asfalto, o Totó, morador pertencente à

geração anterior da rua disse que nos dias muito quentes eles jogavam água para

refrescar a rua antes de jogar futebol.

No início da rua tem um terminal de ônibus em uma de suas esquinas,

que funciona das 4h às 2h da madrugada. Nessa calçada há um “orelhão” e uma

antiga banca de jornal transformada em doceria e ponto do jogo do bicho. Desse

mesmo lado, há um sobrado que, no passado, em sua parte térrea, abrigou uma

padaria, um açougue e um salão de beleza. Os adolescentes contam que a padaria

fechou porque depois que aconteceram alguns assassinatos, ela nunca mais teve

o mesmo movimento, foi até reaberto uma vez, mas não deu certo. Na parte

superior funcionava um posto de saúde que foi desativada por causa da

construção de uma nova unidade para onde seria transferido localizada ao lado

do Morro da Lua, mas ela foi invadida. O Thiago, 18 anos, conta que nesse

tempo havia os “pés de pato”28. “O Ingá era uma maravilha, se alguém aprontava

alguma coisa, na semana seguinte aparecia morto”. Hoje, ele virou uma moradia,

identificado pela turma da rua como reduto de paraibanos que representam os

recentes moradores da rua. Na outra esquina está o comércio da rua: uma

drogaria, uma padaria/doceria, o mercadinho do Seu Messias e o bar (restaurante

da Inês) dos pais do Thiago.

O dono da farmácia, Marcelo, 38 anos, é o pai do Luquinha que brinca

na rua. Como precisa ficar perto de seu pai, ele estuda numa escola do bairro (a

mesma escola do Dodô), pois mora num bairro distante. O tio do Luquinha, o

Flávio, 30 anos, sempre está jogando sinuca com a turma e às vezes joga na rua.

28 Justiceiros locais que matavam pessoas que cometessem algum tipo de delito ou crime. Parece que no bairro
não há mais, ou por estarem presos ou por terem sido assassinados pelos bandidos.
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FIGURA 8 – A esquina da rua.

O seu Messias, 63 anos, desde 1970 no bairro, tem quatro sobrinhos

que freqüentam a rua: o Davi, 11 anos; a Daniela, 13 anos; o Danilo, 14 anos; e o

Daniel, 16 anos. Ele lembra o tempo em que a estrada de Itapecerica (principal

via da região) nem estava alargada e atesta toda a mudança com a chegada do

terminal de ônibus e do asfalto recente.

O Thiago diz que graças aos motoristas e cobradores o movimento do

estabelecimento é garantido. “Todo mundo conhece a gente, eles nem cobram a

nossa passagem.” Sua mãe, Inês, fica na parte da manhã para preparar e servir o

almoço para o pessoal da linha de ônibus. À tarde, Thiago, e seu pai, Hugo, 50
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anos, que trabalha de manhã de estoquista, cuidam do bar. “Meu pai gosta de

ficar aqui, não é trabalho, é diversão, conhece todo mundo.”

FIGURA 9 – O bar.

A rua possui três oficinas: uma de costura do seu Tó, uma de molduras

e uma de carros que está na base do prédio cujo dono é o Adail, 47 anos. Os

adolescentes falam que o prédio é um verdadeiro “labirinto”: “a gente se perde lá

dentro”. Olhando por fora percebe-se que não foi respeitado nenhum padrão de

edificação: não se vêem janelas nas paredes laterais. Essa deve ser a única

edificação particular no bairro. O Bruno brinca que virou “ponto turístico” do

bairro, pois como se localiza num dos pontos mais altos da região virou
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referência de localização. As oficinas de costura e de molduras situam-se do

mesmo lado do terminal de ônibus e só foram identificadas depois de um tempo

de observação, pois funcionam dentro de residências. A oficina de carros está do

outro lado da calçada, do mesmo lado do comércio, e funciona até às 18h.

FIGURA 10 – A rua com a oficina de carros aberta.

Os QUADROS 1 e 2, fazem uma divisão entre adultos que trabalham e

moram na rua e adultos que trabalham na rua e moram em outra rua:

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


27

QUADRO 1: Pessoas que trabalham na rua e residem em outro lugar.

Nome Idade Ocupação Parentesco ou vínculo com a turma

Inês 42 anos Dona do bar

Ugo 50 anos Estoquista e dono bar

Pais do Thiago

Renata 14 anos Estudante e no bar Irmã do Thiago

Marcelo 40 anos Dono da farmácia Pai do luquinha que brinca na rua

Flávio 30 anos farmacêutico Joga na rua e tio do Luquinha

QUADRO 2: Pessoas que residem e trabalham na rua.

Nome Idade Ocupação Relação com a turma

Adail 43 anos Dono da oficina e do prédio Conflito com a turma

Seu Messias 63 anos Dono do mercadinho Avô do Davi, Danilo, Daniel e

Daniela

Conceição 53 anos Costureira

Seu Tó 54 anos Costureiro

Pais do Kleiton e do Hector.

Sempre joga com a turma

Pode-se dividir os moradores entre antigos e recentes. A turma da rua

representa os moradores antigos da rua e do bairro. O sobrado já citado, o prédio

de quatro andares (que possui 22 apartamentos para serem alugados) e algumas

casas de aluguel representam os moradores novos (identificados pela turma

como paraibanos e cearenses, freqüentemente de forma pejorativa),29 que

apresentam uma grande rotatividade.

29 Em trabalho etnográfico: “Os Estabelecidos e os Outsiders”, ELIAS e SCOTSON (2000) investigaram as
relações de poder entre os grupos de uma pequena comunidade da Inglaterra, onde um deles fundamentava sua
superioridade sobre o outro no critério de antigüidade no lugar.
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FIGURA 11 – O campo de jogo.

Portanto, esse é o cenário da turma do futebol de rua, um “pedaço”

nitidamente definido onde é formada uma rede de relações entre todos que estão

nessa rua.
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3.3 A turma do futebol

O futebol de rua é praticado no final da tarde e à noite durante os dias

da semana. Essa foi a primeira descoberta inusitada de minha investigação.

Durante o dia, todos estão ocupados com alguma obrigação (geralmente na

escola e/ou trabalho).

Outro fator determinante é a presença de uma oficina de carros quase

no final da rua, que funciona até às 18h. O espaço do campo de jogo é limitado e

invadido pelos carros em conserto. As outras oficinas raramente ocupam o

espaço da rua. A oficina de costura do Seu Tó só interfere quando sai de carro e a

de molduras interfere quando da saída ou estacionamento de carro para carregar

as molduras. O conflito maior do grupo da rua é com o dono da oficina e do

prédio, o Adail, baiano, 43 anos.

Um fato marcante é o jogo dos menores, que sempre acontece, não

importa o número de participantes. Joga-se sozinho ou em pequenos grupos. O

jogo desse grupo geralmente antecede o dos maiores. Eles sempre jogam, até

mesmo antes de a oficina fechar.

Os integrantes desse grupo representam a nova geração do futebol

dessa rua, os novos usuários. Ele possui uma configuração específica e seus

membros são claramente definidos: o Davi, 11 anos; o Dodô (Douglas), nove

anos; o Gabriel, nove anos, o Guilherme, 12 anos (ex-aluno) e o Júlio, 13 anos

(aluno), todos moradores da rua.

Júlio (13) Guilherme (12)

Davi (11) Dodô (9) Gabriel (9)

FIGURA 12 – A nova geração
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FIGURA 13 – Jogo dos menores.

O início do jogo depende da volta do Guilherme da escola, que é o

único que estuda no período das 15h10 às 19h00. O Dodô e o Júlio estudam de

manhã, o Gabriel e o Davi estudam das 11h às 15h.

Com a chegada da noite, os menores vão se recolhendo e os

adolescentes vão chegando e predominando na rua. O Júlio, 13 anos, e o

Guilherme 12 anos, representam o elo de ligação com o grupo dos mais velhos.

O Bruno (ex-aluno), 17 anos, irmão do Júlio, que estuda de manhã, tem presença

constante na rua. O Danilo, 14 anos, irmão do Davi, só aparece após às 19h

quando sai da escola. Ele raramente participa do jogo de futebol no formato de
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times, prefere outras variações. O Caio (aluno), o Rafael (aluno) e o André (ex-

aluno), todos com 16 anos, que não moram na rua, têm presença menos regular.

O Rafael não joga futebol, só aparece para conversar. O Dudu, 18 anos, primo do

Júlio e do Bruno, está morando há quatro meses em outro bairro, (tem a casa de

sua avó na rua) e parou com os estudos. Embora precise caminhar cerca de 40

minutos, é presença constante, mas nem sempre participa do jogo.

FIGURA 14 – O jogo invade a noite.

Eles ficam ali conversando e o jogo de futebol só ocorre se houver um

número mínimo, que é de oito jogadores, que o grupo entende como adequado ao

tamanho do campo de jogo. Sempre há uma contagem das pessoas que estão

presentes e passa-se a chamar pessoas que podem ser aquelas que trabalham na
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rua ou nas proximidades. Assim, temos o Samuel, 19 anos, e o Buiú

(Adeilson)30, 15 anos, entregadores de pizzas (que moram ali perto, que sempre

aparecem para saber se vai “rolar” um jogo e que, às vezes, por causa da entrega

de pizzas, um substituí o outro no jogo); o Thiago, 18 anos, estudante de

Educação Física, que sempre está ali ajudando seu pai no bar.

Tomando como ponto de partida grupo dos menores e incorporando os

outros de maior idade, temos a constituição de um grupo maior:

Dudu (18) Bruno (17) Danilo (14)

Rafael (16) Caio (16) André (16)

Thiago (18) Buiú (15) Samuel (19)

Júlio (13) Guilherme (12)

A nova geração

Davi (11) Dodô (9) Gabriel (9)

FIGURA 15 – O grupo da semana.

30 Por sua habilidade, ele tem o reconhecimento da comunidade local, todos o conhecem. Segundo as análises de
GUEDES (1982) sobre a trajetória do jogador, o Buiú estaria na fase do sonho.
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No final de semana, outros personagens aparecem: o Burguês

(Michel), 16 anos, que mora na rua de baixo; o Daniel, 16 anos, irmão do Davi, o

Felipe, 16 anos, irmão do Guilherme. Esses dois últimos são moradores da rua,

começaram a trabalhar recentemente e estudam à noite. O Danilo (ex-aluno), 16

anos, morava na rua, mas com a morte de seu pai há poucos meses, foi morar

com a sua tia. Ele faz curso de mecânica de manhã e à tarde, está na escola.

Edvaldo, 20 anos, seu irmão, permaneceu na casa. A família estava a caminho de

Pernambuco quando aconteceu o trágico acidente. Como estavam mais perto de

lá, sua mãe se recupera para poder voltar para São Paulo. Com a observação do

final de semana, foi possível identificar todos os membros do grupo que

freqüenta a rua. Com a inclusão deles, temos o seguinte quadro:

Dudu (18) Bruno (17) Felipe (16) Danilo (ex-aluno, 16)

Danilo (14) Daniel (16) Rafael (16) Caio (16) Thiago (18)

Samuel (19) André (16) Burguês (16) Buiú (15)

Júlio (13) Guilherme (12)

A nova geração

Davi (11) Dodô (9) Gabriel (9)

FIGURA 16 – A turma da rua

Portanto, o futebol de rua configura um grupo que estabelece e reforça

seus laços de sociabilidade, assim como define os graus, limites e vínculos de
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pertencimento. A QUADRO III, a seguir, divide os integrantes que moram e os

que não moram na rua, bem como apresenta dados que indicam seus horários de

ausência nesse espaço.

QUADRO 3 – Dados da turma.

RESIDENTES DA RUA

Nome Idade Ocupação

Júlio 13 anos Manhã (escola)

Bruno (irmãos) 17 anos Manhã (escola)

Dudu (Eduardo), primo do Bruno 18 anos Não tem

Davi 11 anos 11h às 15h (escola)

Danilo 14 anos 15h às 19h (escola)

Daniel (irmãos) 16 anos Trabalha de dia e estuda à noite

Guilherme 12 anos 15h às 19h (escola)

Felipe (irmãos) 16 anos Trabalha de dia e estuda à noite

Gabriel 9 anos 11h às 15h (escola)

Dodô (Douglas) 9 anos Manhã (escola)

Danilo (ex-aluno) 16 anos Curso de manhã e escola à tarde

RESIDENTES DE OUTRA RUA

Nome Idade Ocupação

Thiago 18 anos Manhã (faculdade) e trabalha no bar de seus pais

Caio 16 anos Manhã (escola)

André 16 anos Manhã (escola)

Rafael 16 anos Manhã (escola), não joga futebol

Burguês (Michel) 16 anos Trabalha das 14h às 22h

Buiú (Adenilson) 15 anos Trabalha na pizzaria das 18h às 23/24h

Samuel 19 anos Trabalha na pizzaria das 18h às 23/24h

O QUADRO 3 explica porque o grupo possui várias configurações que

dependem, além das limitações espaciais, da ocupação de seus integrantes, o que

revela também vínculos diferenciados. Durante os dias da semana, o grupo não
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tem a presença daqueles que trabalham ou estudam à noite. entretanto, ao mesmo

tempo, conta com a participação de pessoas que trabalham por ali: caso do

Thiago, do Samuel e do Buiú, que têm presença menos regular no final de

semana.

FIGURA 17 – Jogo no final de semana.

Nesse período entram em cena os adolescentes e moradores da rua. Os

moradores de outra rua têm uma presença menos regular, e portanto, menor

vínculo do que aquele dos moradores da rua entre si. A freqüência de cada um

depende de sua ocupação.
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O Dudu e o Danilo (ex-aluno) mudaram-se há pouco tempo, mas seus

vínculos permanecem e podem ser considerados como moradores da rua. O

Bruno só está na escola e só não trabalha porque seu pai prefere que ele termine

antes o ensino médio. Passam a usar menos a rua por conta da entrada no mundo

do trabalho.

Os membros da turma têm um visual característico: bermuda,

camiseta, boné e tênis. Esse último item, nem sempre é usado pelos moradores

da rua que usam chinelo, principalmente nos dias da semana. O cumprimento

deles é constituído de dois toques com a mão: primeiro, toca-se as palmas da

mão e em seguida, com a mão fechada. Há algumas variações, quando um dá os

dois toques com a palma da mão ou quando os dois jovens dão os dois toques de

mão fechada, como o gesto da martelada.

3.4 As gerações do futebol

Pela fala dos residentes mais antigos e pela turma atual – usuários

desse espaço –, tem-se a constatação de que o futebol sempre foi praticado

naquela rua. Virou uma prática regular de crianças, jovens e adultos ao longo de

gerações, desde o tempo em que a rua era de terra. Existe, portanto, uma história,

que é revelada pela lembrança de todos que jogaram por ali.

A esse respeito, HUIZINGA (2004) afirmou:

[...]. E há, diretamente ligada à sua limitação no tempo,

uma característica interessante do jogo, a de se fixar

imediatamente como fenômeno cultural. Mesmo depois de

o jogo ter chegado ao fim, ele permanece como uma criação

nova do espírito, um tesouro a ser conservado pela

memória. É transmitido, torna-se tradição.[...]. (p.12).
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Ele foi incorporado como algo que faz parte da vida dos moradores da

rua. Virou parte integrante da vida cotidiana das pessoas do pedaço. Segundo

relato dos adultos das gerações anteriores, antigamente a rua era mais usada, e

por um número grande de pessoas, que não se resumiam aos moradores da rua.

Em conversa com seu Tó e o pai do Felipe e do Guilherme afirmaram

que pelo futebol de rua passaram cinco gerações de garotos. Seu Tó falou que,

quando os de agora crescerem, não sabe se o futebol vai continuar.

Seu Tó (José Carlos), 54 anos, mudou-se para a rua em 1978, é um dos

primeiros moradores do lugar. Em 1979, casou-se com dona Conceição e tiveram

dois filhos: o Kleiton e o Hector. Seu Tó é o adulto mais presente nos jogos da

turma, sempre aparece para jogar, seja com os pequenos, seja com os grandes.

Quando um jogo vai acontecer sempre vão chamá-lo, pois a turma fica sentada

em sua calçada. Antes de conhecê-lo, os garotos da rua já tinham me contado

sobre a trágica morte do Hector. O Bruno havia dito que ele talvez tivesse sido

meu aluno. Um dia, pedi a seu Tó um registro antigo da rua e ele mostrou seu

álbum de fotos. Foi quando vi a foto do Hector e constatei que tinha sido seu

professor. Como todos diziam, lembro que era quieto e muito bom de bola. O

Bruno tinha me contado que ele fora morto numa tentativa de assalto quando

estava na praia. Era funcionário do Correio e muito querido, seu Tó ia ver todos

os seus jogos. Ninguém tirava a bola dele, era habilidoso e rápido. O Dudu disse

que quando eles jogavam contra as outras ruas, apostavam uma Dolly

(refrigerante) e o time da outra rua reclamava quando não avisavam que o Hector

iria jogar.

O Kleiton, 26 anos, auxiliar administrativo, trabalha no centro da

cidade. Ele joga nos finais de semana com a turma. Perguntado sobre o uso da

rua pela geração atual, disse que não mudou nada em relação ao seu tempo.
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Como o Hector, descobri ao longo da pesquisa que vários alunos e ex-

alunos meus eram moradores da rua. Tem a Camila, 20 anos, e seu irmão Totó,

22 anos (que moram na casa do final da rua); a Marluci, 22 anos. Todos são da

geração anterior da rua.

Totó destaca que no seu tempo, havia conflitos por causa do futebol.

Sua turma danificava os carros que ficavam no espaço do jogo. Até os ônibus

tinham sido alvo de seu grupo quando estacionavam no final da rua.

A Marluci que tem uma filha, de um ano e sete meses, a Giovana,

disse que no seu tempo a rua era muito mais usada e movimentada. Ela destacou

um grupo de meninas que se reunia para jogar vôlei com freqüência e que não

moravam ali. A presença feminina era maior, mesmo como espectadoras, já que

o futebol sempre aconteceu nesse espaço. Sobre os usuários, lembra de dois fatos

trágicos: a prisão de adolescentes do grupo pelo envolvimento em assaltos e a

morte do Hector (há cerca de um ano). Por conta desses acontecimentos, houve

um certo luto no uso da rua, já que a família do seu Tó era uma grande

incentivadora da turma.

A mãe da Marluci, a Marlene, tem mais dois filhos: a Iara, nove anos,

e o Álvaro (Juba), cinco anos. Sua família também é uma das primeiras

moradoras. Ela tem dois irmãos: o Osmar, 28 anos, operador de máquinas e o

Magu (Edvaldo), prensista. Seus filhos sempre estão na rua e a neta Giovana, por

ser a menor, é cuidada por todos.

O Osmar é o adulto que mais conversa com a turma da rua. Sempre

que está com os meninos aproveita para relembrar a história da rua e do bairro.

Gosta de falar de seu tempo de moleque e de suas brincadeiras.

O Osmar (...) nasceu e cresceu no bairro. Ele presenciou toda a

modificação do bairro que antes era só constituído de chácaras e muito mato,

onde costumava pegar cana-de-açúcar. Falou de sua infância e das brincadeiras
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que não mais acontecem por falta de espaço e pelas facilidades que as crianças

de hoje têm em termos de acesso a brinquedos. Disse que o futebol de rua era

sagrado no final de semana e que antes havia mais espaço e que dali se avistava

toda a região.

Ele e sua turma viviam invadindo as chácaras para pegar bambu para

fazer pipas. Osmar enfatiza que em seu tempo tinha que fazer tudo, o melhor

exemplo disso era a construção de uma pipa. O “cerol” (o cortante) era feito com

um tablete de cola derretido dentro de uma lata numa fogueira, o vidro,

geralmente uma lâmpada, era moído em latas, a marteladas. O antigo papel em

que se embrulhava o pão, por ser fina e leve, era aproveitada.

FIGURA 18 – O menino Osmar no final da rua em 1983.
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FIGURA 19 – Osmar, 23 anos depois.

O Osmar e o Kleiton pertencem à geração anterior a da Marluci,

Camila, Totó e Hector e representam um elo de ligação da atual geração com as

anteriores.31 Naturalmente, existe a participação em duas gerações consecutivas,

aqueles que representam a transição de uma à outra, como é o caso do Guilherme

e do Júlio. Portanto, alguns membros do atual grupo também conviveram com a

geração anterior, são eles: o Dudu, o Felipe, o Danilo (ex-aluno), o Bruno e o

Samuel.

31 No caso do jogo de futebol, os menores sempre ficavam assistindo ao jogo dos maiores torcendo para entrarem
no jogo, esse era o grande desejo deles.
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Assim, foi elaborado um esquema (FIGURA 20) que representasse a

sucessão das gerações, que identificasse quais os membros de cada uma e qual a

sua relação com a geração atual. Inicialmente, o esquema separava os membros

de uma geração de outra. Ele foi apresentado para a turma e os moradores da rua

para que avaliassem se fazia sentido. O Bruno foi quem observou que também

havia convivido com a geração anterior. É importante ressaltar que as gerações

anteriores só estão representadas pelas pessoas com as quais o pesquisador teve

contato.

Em seguida, é apresentado o QUADRO 4 sobre os adultos residentes

da rua e seu vínculo com a turma da rua.
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Osmar (28) Kleiton (26)

Marluci (22) Hector (22) Camila (20) Totó (22) Edvaldo (20)

Dudu (18) Bruno (17) Felipe (16) Danilo (16) Samuel (19)

Geração atual

Danilo (14) Daniel (16) Rafael (16) Caio (16) Thiago (18)

André (16) Burguês (16) Buiú (15)

Júlio (13) Guilherme (12)

Davi (9) Dodo (9) Gabriel (9)

FIGURA 20 – As gerações do futebol.
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QUADRO 4 – Adultos residentes da rua.

Nome Idade ocupação Parentesco ou vínculo com a turma

João Carlos 47 anos Operador de máquina

Magda 47 anos Doméstica

Pais do Júlio e do Bruno

Luzia 43 anos Doméstica

José 44 anos Empresário

Pais do Felipe e do Guilherme

Marlene 41 anos Agente comunitário Mãe da Marluce, Iara e Artur (Juba)

Osmar

(irmãos)

28 anos Operador de máquina Adulto que conversa com a turma,

organiza a queima de fogos e joga

com a turma

Magu

(Edvaldo)

39 anos Prensista Joga com a turma

Marluce 22 anos Telemarketing Geração anterior da rua

Kleiton 26 anos Auxiliar administrativo Filho de seu Tó e da geração anterior

Edvaldo 20 anos Irmão do Danilo (ex-aluno)

Kamila 20 anos Vendedora Geração anterior da rua

Totó

(Fernando)

22 anos Vendedor Geração anterior da rua

Afonso 53 anos Aposentado

Tarcísio 38 anos Operador de máquina

Irmãos de seu Tó

Seu Pedro 66 anos Aposentado Presença na rua

seu Antônio 55 anos Aposentado Presença na rua

4 FUTEBOL DE RUA

Este capítulo pretende descrever e discutir uma experiência de

apropriação do espaço público: o futebol de rua. O futebol de rua levanta

questões relacionadas ao uso do espaço público no contexto urbano. Pensar na

metrópole remete aos contrastes de toda ordem que ela apresenta.
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A rua é um espaço público exemplar, pois, em tese, todos têm acesso

legal e irrestrito. E é ela que representa a experiência da diversidade, uma das

grandes características de uma cidade como São Paulo. O cotidiano urbano põe

em contato diferentes pessoas e grupos no que diz respeito à origem cultural e

social, assim como também expõe contrastes de toda ordem: condições de

moradia; trabalho, acesso aos serviços públicos, possibilidade de consumo etc.32

Dentre essa gama de problemas, o crescimento da violência tem

destaque central nos noticiários sobre o cotidiano da cidade. A insegurança e o

medo tem justificado a construção de moradias em espaços fechados

(condomínios) para as classes mais privilegiadas da sociedade. Esse padrão de

ocupação do espaço não só incide sobre a residência, mas também sobre o

trabalho, o lazer e o consumo. Portanto, ocorre o afastamento e o abandono do

espaço público, que é o local relacionado à ocorrência da violência33. Na

verdade, há uma “demonização” da rua.

É possível falar em sociabilidade na rua numa metrópole como São

Paulo? Depende. Se mudarmos o nosso olhar, escapando do senso comum

guiado pelo ritmo urbano alucinado, talvez se descubram práticas geradoras de

sociabilidade. MAGNANI (1993) fala em “experiência da rua” e não de sua

materialidade presa à sua função:

32 Por causa dessas características fica difícil pensar a metrópole como uma totalidade homogênea. Dessa forma,
os analistas da cidade costumam apresentar opiniões diversas: há os que consideram a vida urbana um fator de
desintegração dos valores tradicionais e há outros que acreditam ser ela a geradora de um novo padrão cultural.
Assim, este substituiria o primeiro impondo a racionalização crescente do tempo e das relações geradas pelo
capitalismo. No entanto, analisando a cultura brasileira parece que esse processo não se deu dessa forma. Um
dado concreto seria a manifestação e a permanência das festas nas cidades brasileiras, revelando que as mesmas
foram e são grandes responsáveis pela construção da sociabilidade brasileira (AMARAL, 2000).
33 Segundo CALDEIRA (2000), no Brasil, dos casos de violência, a maioria dos homens são vitimados em
espaços públicos (54,73% dos casos na rua), enquanto as mulheres são vitimadas principalmente dentro de suas
casas (48,2%). (p. 103)
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E porque está-se falando não da rua em si, mas de

experiência da rua, então é possível também descobrir

onde, em meio ao caos urbano, ela se refugiou – não como

espaço de circulação, mas enquanto lugar e suporte de

sociabilidade. (p. 46).

Sob esse último aspecto, é possível supor que os habitantes

estabeleçam vínculos entre si e desta forma construam uma rede de relações no

cotidiano. E, se isso é possível, a rua pode assumir uma outra dimensão, sujeita a

uma apropriação pelos múltiplos usuários, que podem alterar a lógica desse

espaço: o trabalho pelo lazer, o comércio pelo ponto de encontro, a circulação

pelo protesto etc.

É nesse sentido que o projeto “Os pedaços da cidade” realizou várias

investigações sobre práticas do lazer e formas de sociabilidade dentro do

contexto urbano. A idéia era ampliar a aplicação da categoria “pedaço” –

inicialmente construída em trabalho de MAGNANI (1998) realizado na periferia

de São Paulo – nos bairros centrais.

Esta pesquisa pretende retornar ao cenário da construção da categoria

“pedaço” agora sob um olhar mais delimitado, seja quanto `a prática, seja

quanto ao espaço. Analisar e descrever o futebol de rua permite a discussão do

uso do espaço público e do exercício da cidadania. Para tanto, passa-se a seguir,

a apresentação dessa experiência.

O jogo de futebol ocorre no final da rua, aproximadamente na metade

final. A quantidade de carros da oficina define o espaço do campo de jogo. Os

integrantes da nova geração da rua, nos dias da semana, acaba sempre adaptando

seus jogos de acordo com o espaço disponível, à espera do fechamento da

oficina.
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Os laços e vínculos desse grupo em torno do futebol impõem aos seus

integrantes compromissos em torno de sua organização e prática. Por exemplo, a

compra de uma bola:

Júlio, Dodô, Gabriel, Davi e Gabriel estavam discutindo a respeito da

bola. Todos já tinham contribuído com a doação de uma, exceto o Gabriel, que

estaria em débito com o grupo em relação à próxima bola. Este reclamou que

sozinho não teria condições de comprar uma bola.

Em outro momento, o grupo volta a se organizar para a compra de uma

nova bola:

O Júlio falou que ele e os outros (o Dodô, o Davi, o Guilherme e o

Gabriel) estavam fazendo outra “vaquinha” para comprar uma bola só para eles

brincarem na rua, deixando a outra bola para o jogo dos grandes. Eu falei que

ajudaria, cerca de 20 reais. O Júlio passou a fazer as contas de acordo com a

contribuição de cada um. Eles comentaram que o Gabriel era o mais “pão-duro”,

aquele que tinha mais dinheiro, mas não contribuía.

Como ele, novamente, não contribuiu para a nova aquisição, o grupo,

em represália, não o chamava para jogar.

Em relação a esse material, o fato curioso é a incorporação da bola de

futsal34, cujo peso foi modificado para que não pulasse tanto, facilitando o seu

controle, e evitando assim sua saída das pequenas dimensões da quadra. O fato

de o controle da bola com os pés ser sua habilidade central, contribui para

aumentar sua imprevisibilidade (DA MATTA, 1994; MURAD, 1995;

SEVCENKO, 1994), e aumentar o fascínio e a paixão sobre o futebol.

Assim, escreve PRADO (1994):

[...]. O desafio próprio do futebol, a sua marca distintiva, a

sua singularidade, está em que nele se permite o uso de

34 Designação atual do futebol de salão.
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todas as partes do corpo, exceto as mais eficientes do ponto

de vista físico. Aprender a jogar futebol é aprender a

controlar a bola sem o auxílio das mãos, daquilo que,

contrapondo o homem às demais espécies animais, constitui

a sua força e destreza. [...]. (p. 20).

A adoção dessa bola pelo futebol de rua justifica-se pois um problema

comum ocorre quando a bola cai na casa de algum morador. A recuperação nem

sempre é fácil, porque depende da relação entre praticantes e moradores, que

pode ser conflituosa.

Entre o final da tarde e início da noite, os jogos adquirem um formato

mais flexível e variado, devido ao encontro de pessoas de idades diferenciadas.

O jogo de futebol35 pode assumir vários formatos36: 1 contra 1, 2

contra 2, 3 contra 3 ou 4 contra 4. O campo de jogo é delimitado por duas traves

de gol (0,5m x 1,5m), material feito por um ferreiro local, com as calçadas

fazendo o papel das linhas laterais. Em algumas situações, os gols são colocados

na calçada, o que evita ir atrás da bola. A seguir outros formatos assumidos:

“Linha”: dois ou mais jogadores disputam a bola entre si até atingirem

um determinado número de gols, quando o goleiro é substituído pelo perdedor;

“Melê”: o goleiro se opõe aos jogadores que procuram fazer gols

através de jogadas de habilidade. O término é definido por um número de gols ou

de erros dos jogadores na finalização (geralmente, três), quando ocorre a

substituição do goleiro;

“Gol a gol”: normalmente é uma disputa entre goleiros, mas como os

gols da rua são pequenos, retira-se a figura do goleiro e o jogo vira um treino da

precisão do chute de longa distância;

35 Não foi observado o uso do termo pelada para o jogo de futebol que em outras regiões recebe o nome de baba.
36 GIULIANOTTI (2002) aponta características essenciais para a popularidade do futebol: simplicidade das
regras, dos equipamentos e das técnicas corporais do jogo.
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“Bobinho”: jogadores realizam passes evitando que um jogador (o

“bobinho”) pegue a bola.

“Roda de embaixadas”: jogo de habilidades com a bola envolvendo

embaixadas e passes entre os participantes. Uma variação entre jogadores

habilidosos é não deixar a bola tocar o chão;

“Driblinho”: jogo de um jogador contra um outro para desenvolver a

habilidade do drible.

O jogo possui algumas características em termos de número de

praticantes, idade, duração, regras, limites do campo37. Ele é realizado

respeitando a igualdade numérica das equipes. Essa regra só é desrespeitada

quando uma das equipes tem um participante com idade menor, nesse caso essa

criança é admitida no jogo. Geralmente combina-se um placar ou joga-se de

acordo com o cansaço.38

Outra característica comum é a participação de jogadores de idades

diferentes, enfatizando seu caráter socializador. Crianças de 9 anos até adultos

participam do futebol de rua. A descrição do jogo que ocorre à noite permite a

identificação de um grupo maior de participantes e entender as possíveis

configurações do grupo. A rua e o jogo de futebol promove o encontro do grupo

de adolescentes (moradores e não moradores da rua), pessoas que trabalham na

rua (ou próxima dela), já citadas anteriormente, e adultos moradores da rua.

Dentro desse último grupo, temos o seu Tó, 54; Osmar, e seu irmão Magu ou o

Alessandro, morador do prédio (o do “corsa”).

37 Foi observado, em outra rua, um jogo que ocupava até as calçadas. Quando a bola ficava presa em algum lugar:
em baixo de um carro, entrava no mato, era comum, pedir “licença”, ou seja, ter permissão para pegar a bola com
as mão para ela fosse colocada em jogo. Quando da passagem de um carro ou pessoa, alguém sempre gritava para
que o jogo fosse paralisado e era comum o jogador tentar tirar proveito para enganar o adversário, ganhar espaço,
preparar melhor a jogada, iniciar rapidamente, etc..
38 Uma coisa comum, na minha infância era a morte súbita: “quem fizer um gol, ganha”, não importando o placar
do jogo. Esse artifício não é usado pelo grupo observado.
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O jogo é interrompido quando alguém passa pela rua ou algum carro

ou quando alguém chuta a bola rua abaixo. É comum uma rotatividade de

jogadores. Alguns saem por cansaço, outros porque está na hora de voltar para

casa.

Quanto às relações entre seus participantes, é inevitável as situações de

conflito durante o jogo. Nesses momentos, é preciso negociar e o grupo todo

participa da resolução de conflitos. Por exemplo, quando um jogador reclama

uma falta sofrida. Nesse instante seu grupo pára de disputar a bola para forçar a

aceitação do pedido de falta. Essa interrupção provoca uma “quebra” do clima do

jogo.

Sobre as características do jogo, HUIZINGA (2004) já tinha chamado

a atenção sobre esse aspecto:

[...] ele cria ordem e é ordem. Introduz na confusão da vida

e na imperfeição do mundo uma perfeição temporária e

limitada, exige uma ordem suprema e absoluta: a menor

desobediência a esta “estraga o jogo”, privando-o de seu

caráter próprio e de todo e qualquer valor. [...] (p. 13)

Existe um certo ritual na preparação do jogo, todos vão para casa para

pegar o tênis, pois geralmente estão usando chinelo.

Após o jogo, é comum ficarem na calçada para descansar e ficar

comentando e discutindo o jogo: as jogadas, os lances de gol, as situações

engraçadas, a atuação de cada um.39 Essas conversas acabam relembrando

antigos jogos que já fazem parte da memória e da história da rua.

39 LEVIS-STRAUSS (1989) destaca o caráter disjuntivo dos jogos competitivos. Diferentemente dos rituais em
que inicialmente tem-se uma separação clara dos envolvidos (iniciados e não iniciados), os jogos competitivos
partem de uma situação de igualdade para uma outra, onde há uma divisão dos participantes entre perdedores e
vencedores resultado das habilidades e do desempenho de cada um. Ainda sobre este aspecto, vale lembrar de
DA MATTA (1982) que afirma que o futebol instala condições de igualdade, pois se fundamenta no
desempenho. Diferente de outras situações sociais em que as relações têm um peso crucial. Não há como atingir
uma posição de destaque sem a comprovação do desempenho. Desempenho individual.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


50

No final de semana, ele é praticado no final da tarde. Segundo o grupo

no começo da tarde não é possível, pois há muito movimento de carros na rua.

As observações comprovaram isso em parte. Parece que a prática, além das

restrições espaciais, depende das opções de lazer no final de semana, que se

apresenta como um tempo diferenciado que, de alguma forma, desobedece o

ritmo dos dias da semana, adquire um colorido especial. Ele acaba concorrendo

com outras atividades e assumindo outras formas.

Se nos dias da semana existe a dificuldade de montar os times por falta

de pessoas, no final de semana pode ocorrer a formação de mais de duas equipes,

o que dá um outro sabor para o jogo, vira uma disputa. Nesses dias, é comum

saírem do “pedaço” e irem jogar na quadra da igreja, ou receberem gente de

outro “pedaço”, um time de outra rua.

Por se tratar de uma prática regular no espaço da rua, o futebol provoca

conflitos com outros usuários da rua, sejam moradores, sejam aqueles que

trabalham ali. Um conflito muito comum ocorre quando a bola cai em alguma

casa da vizinhança. Na referida rua, é normal entrar na casa dos vizinhos

conhecidos. O problema é quando a bola cai nas casas do fundo da rua.

Essas casas descem para a rua de trás, e, além de serem de difícil

acesso, os moradores não devolvem as bolas. Certa vez, o Dodô reclamou de

uma senhora de uma dessas casas, mãe do Totó, que não quis entregar sua bola.

Outra situação geradora de conflitos é quando o portão ou a parede da

casa de alguém se transforma em um gol. A turma da rua conta que, certa vez, a

polícia foi chamada por causa dessa brincadeira. A respeito disso, o Danilo, 14

anos, imaginou o seguinte diálogo caso eles fossem para cadeia: Já pensou

professor? Um preso vira para outro e pergunta:

- o que você fez para estar aqui?

- Eu roubei. E você?
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- Eu estava jogando futebol na rua!

FIGURA 21 – O conflito em outra rua

A Luzia40, 43 anos, mãe do Guilherme e do Felipe, quando

questionada a respeito dos conflitos com os moradores, comentou:

“Tem, mas deixa por isso. Aí do lado, porque bate na parede, é um

quarto, aí uma vez eu sai, tinha esse menino conversando com um policial ali, e

com a pranchetinha ali e tava chuvendo, mas o policial não deu muita bola

porque sabia que era tudo morador da rua, mas chamaram policia aqui...do

lado.”

40 Cf. conversa gravada 2 no ANEXO XXXIV.
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FIGURA 22 – Para que o portão não se transforme em gol...

O maior conflito da turma do futebol é com a oficina de carros. O fato

de a oficina situar-se quase no final da rua acaba limitando o espaço e o horário

do jogo.

Quando perguntado se já tivera problemas com a turma da rua, o

Adail, 43 anos41, dono da oficina e do prédio de 22 apartamentos, respondeu:

“Já. Já tive sim. Vai amassa um carro, chuta a bola amassa o carro,

procura quem foi e ninguém fala quem foi, então, fica por isso mesmo e a gente

tenta resolver de uma maneira assim amigável... nunca na ignorância.”

41 Cf. entrevista 3 no ANEXO XXXI.
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FIGURA 23 – Conflito de usos.

Ele está há trinta anos no bairro e atesta a tradição desse jogo:

“O futebol é tradicional da rua. Não tem como a gente correr disso.

Quando eu cheguei há 30 anos atrás já existia esse futebol de rua aqui. Esse

asfalto que tem hoje tem 10 anos. Não tem como evitar isso. Falar que não vão

jogar futebol, não tem como falar isso para garotada que é tudo filho da gente,

primo, parente, então se tornou uma família na rua, né?”

Em relação aos moradores do prédio, fala da interferência do futebol:

“Quando vai alugar casa eu aviso, tem bola no final de semana,

procurar deixar o carro num lugar mais afastado para deixar eles brincarem de

bola. Eu sempre aviso. Como aquilo que te disse, o grande problema é um
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visitante querer estacionar o carro aqui para visitar um morador e não poder

estacionar o carro, só isso o meu problema aqui”.

Através dos relatos de ambos os lados do conflito, percebe-se que o

conflito já foi maior no passado pois a oficina colocava muitos carros na rua, já

que também fazia compra e venda deles. Os integrantes da rua chegavam a

reclamar e ameaçar denunciar a oficina por usar o espaço da rua. O portão da

oficina com pontos amassados revela as ações da turma da rua. Numa conversa

com o pai do Guilherme, ele comentou que o Adail veio reclamar das boladas no

portão. Ele respondeu que a rua era pública e que todos os moradores estavam

sujeitos a essas boladas em seus portões.

Essa convivência nem sempre pacífica acaba impondo aos envolvidos

um controle sobre suas ações. Se a oficina interfere na prática do futebol, este

pela sua ocorrência constante interfere na vida dos moradores do prédio e na

oficina:

“A oficina tá aqui desde 93. Mas o meu ressentimento hoje é... no

entanto eu preciso trabalhar e preciso deles aqui também. Eu não posso ser

muito rigoroso com eles, no entanto eles podem tirar a minha oficina daqui.

Então eu tenho que ficar na boa, conversando, sempre conversando numa boa

para que eles entendam o meu lado e eu também tenho que entender o lado

deles”.

4.1 Lazer e sociabilidade

As observações constataram que o futebol tem um papel predominante

no lazer dos jovens, mas não é o único. Os jovens ficam ali circulando pela rua e

pelos estabelecimentos, onde mantêm contato com outros grupos, usuários
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também desses locais. Portanto, o grupo do futebol é mais um dentre outros que

pertencem ao “pedaço”.

A turma da rua costuma ficar na calçada do lado da oficina de costura,

na frente de uma das casas tem até um “banquinho” de concreto. Outros pontos

muito usados são: a padaria (que mais parece doceria, por sua pequena

dimensão), o mercadinho e sua calçada (é comum as pessoas sentarem na sua

entrada) e o bar com sinuca e televisão. Esses locais são ocupados não só pelo

que oferecem, mas como ponto de encontro e de conversa. É comum ver pessoas

sentadas na porta do mercadinho e na entrada do bar.

Passam grande parte do tempo na calçada, que é o ponto de encontro

principal, ficam ali conversando (“trocando idéias”) e observando alguém

brincando com a bola, até que uma ou mais pessoas se animem para fazer um

jogo.

O bar tem no jogo de sinuca seu grande fator de atração e de

concentração de pessoas durante o dia inteiro. Na hora do almoço há uma grande

concentração dos motoristas e cobradores da linha de ônibus. Nesse espaço tem-

se o encontro do grupo da rua e dos adultos que gostam daquele jogo. Quando

não jogam, ficam observando, sentados em volta da mesa. Sempre há jogos

valendo uma aposta, geralmente, as fichas do jogo.

As pessoas da turma circulam de um ponto a outro durante o dia.

Assim, por exemplo, pode-se conversar na calçada, depois ir jogar sinuca no bar,

voltar para a rua para conversar, ir para a padaria comprar doce, voltar para a rua

e jogar futebol e assim por diante.

Um aspecto que chama a atenção é o encontro de várias faixas etárias.

Durante os dias da semana, a presença dos adultos é menor por causa do

trabalho, mas sempre tem a presença constante de alguns moradores, caso dos

pais do Bruno de do Júlio e da mãe do Guilherme e do Felipe. Com presença
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menos regular temos o Seu Pedro, Seu Antônio (aposentados) e de seu Tó. No

final de semana, a presença dos adultos é acentuada.

Há um outro grupo de crianças menores que não está relacionado ao

futebol, e que usa a rua para brincar. A presença dessas crianças depende da

permissão e da presença de seus responsáveis. Raramente permanecem à noite na

rua e que tem como brincadeira predominante o pular a corda, talvez, por ser

constituído praticamente de meninas. O Juba, cinco anos, filho da Marlene, é o

menor e o único menino. A turma vive constantemente zombando dele por

brincar entre as meninas. A Marlene diz que o problema é que ele não tem com

quem brincar, só há crianças mais novas ou mais velhas que ele. O Davi, o

Guilherme e o Dodô, às vezes, participam das brincadeiras desse grupo. Essas

crianças, além de brincarem, também se relacionam com os vizinhos. Como a

Luzia, mãe do Guilherme, que sempre está presente, os filhos da Marlene sempre

estão com ela:

“A gente tá olhando direto, eu saio da minha porta e é privilégio de tá

olhando eles toda hora, tanto que a molecada me chama de tia, né?”

As crianças também acabam invadindo o espaço da oficina e

estabelecendo relações com seus funcionários. Acabam também sendo cuidadas

pelos vizinhos e pelos adultos da rua. Com o início das férias, as crianças do

bairro passam a empinar pipas. Num desses dias, o Seu Pedro estava ajudando o

Juba a empinar sua pipa e o Davi sendo ajudado pelo Thiago.

A presença feminina é muito pequena. Na rua há uma adolescente

proibida pela mãe de sair para a rua, as demais raramente aparecem na rua.

Durante os dias da semana, o Samuel e o Buiú que moram ali perto,

sempre aparecem para saber se vai “rolar” um jogo e que, às vezes, por causa da

entrega de pizzas, um substituí o outro nos jogos. Assim como o Thiago que tira

uma pausa do trabalho do bar para vir jogar e conversar.
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FIGURA 24 – Pular a corda é a brincadeira predominante dos menores.

Se o futebol provoca uma ruptura no trabalho de alguns, semelhante

situação é provocada pelo bar. Lá, tem-se o encontro entre a turma da rua, os

moradores e os cobradores e motoristas da linha de ônibus, que aproveitam os

intervalos entre uma viagem e outra, para jogar uma partida de sinuca. O Samuel

e o Buiú costumam aparecer por ali enquanto não têm entregas para fazer. E o

Thiago que aproveita seu espaço de trabalho para se divertir. Afinal, o que é o

bar: espaço de comércio, trabalho ou lazer?

No final de semana, o cenário da rua é outro. Parece existir a

necessidade de se fazer algo diferente, outras opções aparecem. É dia de visitar

ou receber os parentes, de ir até a sorveteria, conhecido ponto de paquera do

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


58

bairro, ir até a praça do Telecentro ver o “racha”42, momento de festa e de fazer

um churrasco. Todos estão na rua, inclusive, os adultos que ficam ali

conversando com a vizinhança, ou simplesmente, sentados na calçada olhando as

crianças e a turma do futebol. Final de semana é tempo em que a rua tem uma

movimentação maior de carros, entrada e saída de pessoas. É dia de sair do

pedaço e de receber gente de outros pedaços. Tudo muda. Outro ritmo, outras

atividades, outras e mais pessoas na rua, mais movimento. É dia em que se vê

todos os moradores. Os jovens se apresentam visualmente mais cuidados, nesses

dias todos estão de tênis novo, como se saíssem à passeio, diferente do chinelo

nos outros dias da semana. Se o núcleo do “pedaço” apresenta um contorno

nítido, suas bordas são fluidas e não possuem uma delimitação territorial precisa

(MAGNANI, 1998), nesse período é que se observa a indefinição de seus limites

e contornos.

Outros eventos marcam o reforço das relações entre o pertencentes do

“pedaço”. Como exemplo temos as festas e os passeios. A turma da rua

participou de um passeio em uma chácara em um final de semana. O Bruno

relatou que todo mundo da rua tinha ido, dois ônibus lotados. Jogaram futebol o

dia inteiro. Os convites de jogos amistosos em outros lugares indicam a abertura

da fronteira do “pedaço” para o estabelecimento de novas amizades. A festa além

de fortalecer os vínculos do grupo, revela a subversão do uso de outro espaço, o

da casa. Isso foi constatado no churrasco organizado pelos jovens na casa do

Osmar. A casa virou lugar de livre trânsito de pessoas, pela cozinha, pela sala,

não havia um distinção entre rua e casa. Nesse sentido que a casa virou rua, uma

extensão dela.

42 A esse respeito, o Júlio disse: “passeio de pobre é ir ver o racha no final de semana... e ainda, leva a namorada
junto.”
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FIGURA 25 – O “racha”.

Em relação à segurança da rua, a presença de adultos é fundamental. A

presença dos pais do Bruno se dá pelo olhar43, ambos sempre estão observando o

movimento da rua. A presença da Luzia, mãe do Guilherme, é uma presença

mais próxima dos usuários da rua. Ela sempre está circulando pela rua.

43 Pai e mãe se revezam na observação do movimento da rua. Exercem um olhar regular e oculto ao mesmo
tempo, ora aparecem ora desaparecem. Sobre o tema da vigilância e disciplina cf. FOUCAULT (1977).
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FIGURA 26 – Ora é mãe do Júlio (15h15)...

FIGURA 27 – Ora desaparecem (15h16)...
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FIGURA 28 – Ora é o pai (15h22)...

FIGURA 29 – Ora ambos estão de olho na rua (16h13).
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FIGURA 30 – Luzia, a “tia” da rua.

Magda, 47 anos, mãe do Bruno diz:

“(...). Aqui nessa rua é bom sabe porque? Os adultos conhecem todo

mundo, é tudo familiar por isso que é bom para as crianças. Que nem o Bruno

fica aí direto e o Júlio.. na rua e fica com quem? Com o Felipe, o Gustavo, o

Guilherme, o Daniel, é tudo essa turma, a mãe do Daniel estudou comigo, é da

minha idade, a Luzia também, então é tudo assim, pode deixar que eu estou

olhando e eles só circulam aqui, não é? Ou tão aqui, ou tão dentro da casa ou

vem aqui ou tão no Daniel, então é a mesma coisa, não precisa se preocupar.”

A presença da turma também é fator de segurança para a rua:

“Para mim sempre é bom ter movimento na rua, porque uma rua

durante o dia você uma rua parada, isolada, você tem medo até de sair na porta,

tendo essa criançada brincando, tendo esse pessoal jogando uma bolinha ali,

você se sente mais seguro, eu sinto mais segurança, com a presença deles eu

sinto mais seguro. Porque hoje na rua, eu tenho certeza que não vem mau

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


63

elemento para a rua, para essa rua não vem. Porque o mau elemento não tá

procurando uma brincadeira de bola, ele tá procurando outra coisa, né? Essa é

a grande verdade não tem como... um passador de droga não vai tá procurando

um atleta, um jogador de bola, porque ele tá preocupado com a bola, não tá

preocupado com outras coisas. Então, essa a grande lógica aqui na rua.”

(Adail)

A Marlene reforçou o que o Adail disse sobre a segurança da rua,

como todo mundo se conhece, um cuida do outro. Ela, às vezes, deixa a chave da

casa com o vizinho para receber algo por ela (RUA 26).

Sobre esse aspecto, LEFEBVRE (1970) disse:

(...). Os trabalhos de Jane Jacobs mostraram que nos

Estados Unidos a rua (movimentada, freqüentada) fornece a

única segurança possível contra a violência criminal (roubo,

estupro, agressão). Onde quer que a rua desapareça, a

criminalidade aumenta, se organiza. Na rua, e por esse

espaço, um grupo (a própria cidade) se manifesta, aparece,

apropria-se dos lugares, realiza um tempo-espaço

apropriado. (...). (1999, p. 29).

Vale lembrar a minha primeira entrada na rua quando jogo foi

imediatamente interrompido para identificar o carro estranho que estava

chegando.

“(...). Para os moleques é a maior segurança que tem, porque aqui

todo mundo me conta, se vem alguma coisa, se vir um moleque diferente, todo

mundo sabe. Quem é esse moleque? De onde é que é? Quem é o pai? Quem é a

mãe?” (...). (Magda)

Recentemente, ocorreu um caso de roubo na rua. Um dos carros que

estavam em conserto pela oficina teve o seu aparelho de som roubado. O Osmar,
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dia depois, comentou numa roda que isso pegava muito mau, pois manchava o

nome das pessoas da rua. Adail comentou o episódio:

A: Foi uma coisa recente que eu fiquei muito triste, chegou um cliente

com carro, com dvd e roubaram a frente do dvd.

P: Aqui na frente?

A: Aqui na frente da oficina. Eu fiquei muito chateado, fiquei muito

decepcionado porque se eu deixo um carro aí na frente, é como se tivesse um

filho tomando conta, igual a um irmão tomando conta, então eu ficava

completamente despreocupado. Eu ficava há tantos anos, desde que eu montei a

oficina em 93 até hoje eu estava completamente despreocupado, chave no

contato. E ... aí conversando boca a boca um com outro... e esse dvd foi parar

onde o rapaz trabalha de lotação aqui em cima. Então, um garotinho pequeno

foi lá e entregou, entrega essa frente de dvd para o Éder, na verdade, o Éder era

o proprietário do carro.

P: Então, quem pegou não sabia que era o carro dele, que na verdade

é uma pessoa conhecida... O Éder é aquele que vem aqui sempre?

A: É o namorado da filha do Cidão, então só entregaram essa frente

do dvd porque conhecia ele, pensando que o carro fosse de uma pessoa

estranha. Se fosse uma pessoa de fora, eu teria que desembolsar hoje, 3.500

reais para comprar um novo dvd para essa pessoa, então isso me deixou muito

triste.

P: Então, por ser uma pessoa conhecido fez a coisa voltar.

A: Já pensou se ele não é conhecido quem ia ser prejudicado? Eu. Que

o serviço estava na minha responsabilidade.

P: E você sempre deixou os carros aí fora?

A: Sempre deixei. E eu tinha certeza que não tinha sido pessoa de

fora. Gente de fora não circula nessa rua. Então, eu tenho contato com quem
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entra e quem sai por ser uma rua sem saída. Então, eu não acusei ninguém... Eu

não cheguei a acusar ninguém, eu tinha suspeita quem foi, mas eu não acusei,

você entendeu? Então, esse problema do dvd eu fiquei chateado.

O fato da vítima ser alguém conhecido, acionou a lógica do “pedaço”

que provocou a restituição do objeto.

As amizades com pessoas fora do pedaço, atestam o medo e a

insegurança dos pais em relação à circulação de seus filhos pelo bairro. A mãe

do Júlio, citou o caso de suas amizades:

“[...]. O Júlio mesmo tem os amigos dele lá na escola, tem o Rahonei

que é muito amigo dele, tem o Murilo. Aí, o Rahonei mora num lugar muito

perigoso, tem que atravessar os predinhos44, não deixo mais o Júlio ir lá, tem

que atravessar um ponto de droga, tem tiroteio de dia, tem até uma criança que

foi baleada, aí não deixo, o Júlio não vai mais porque não dá para passar ali.

Mas, se o Rahonei quiser ficar aqui, pode vir aqui que não tem problema, ele

vinha muito, agora parou, vinha direto, aí ele vem, a mãe dele é gente fina, a

Cida, eu disse logo vou conhecer, o dia que ele falou que tinha um amigo

chamado Rahonei que vinha aqui, tudo bem você vai para a casa do Rahonei,

vamos lá, eu fui lá na casa da Cida conversar, aí cheguei lá, ela falou, meu filho

quer ir para sua casa, eu falei pode ficar o dia inteiro na minha casa, ela

também falou que ele podia ficar o dia todo lá, só que quando chegar aqui, você

avisa e eu aí. Aí eles ficaram um tempão, essa amizade. O Murilo também, a

mãe dele avisava quando tava saindo de lá, olha ele tá indo embora, o pai vinha

aqui. Porque se você não vigiar... tem muito falha de pai e mãe. Agora você

deixar ir num lugar que você não sabe o que está acontecendo...”

44 O local era um campinho onde foram construídos prédios para moradia popular, mas as obras foram
interrompidas e virou “ponto de droga”.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

5.1 Educação Física e Antropologia

A Educação Física é caracterizada como uma área de conhecimento

vinculada às ciências biológicas, o que determina a adoção, predominantemente,

de uma visão naturalizante do mundo. Este estudo pretende ser uma contribuição

para os estudos do lazer na Educação Física como um fenômeno cultural

complexo. Para tanto, busca-se instrumentos metodológicos e conceituais na

Antropologia (Ciências Sociais) para analisar esse fenômeno. É fato que cada

área de conhecimento desenvolve suas pesquisas de acordo com suas

especificidades. Entretanto, quando o objeto de pesquisa envolve temas como o

jogo, corpo, esporte, lazer, percebe-se a necessidade de investigar outros

fundamentos interpretativos. Tais temas representam pontos de contato entre

E.F. e Ciências Sociais45.

Acredito que é de interesse da Educação Física aproveitar a produção

teórica e metodológica da Antropologia nos estudos do lazer. No que se refere às

pesquisas, ela pode contribuir em dois aspectos: (1) situar o tema da pesquisa –

corpo, jogo/esporte, tempo livre/lazer – num quadro conceitual; (2) oferecer uma

perspectiva metodológica por meio de categorias analíticas e do método

etnográfico (MAGNANI, 2001).

É nesse sentido que essa investigação sobre o futebol de rua como uma

apropriação do espaço público e rede de sociabilidade pretende contribuir para

essa aproximação.

45 O livro “ Educação Física e Ciências Humanas ”, organizado por CARVALHO e RÚBIO (2001) é uma
tentativa de estabelecer um diálogo entre a Educação Física e as Ciências Humanas (História, Filosofia,
Antropologia, Educação , Psicologia e Sociologia).
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5.2 Olhar para a rua

No filme “Cortina de Fumaça” (1990), o escritor Paul Benjamin

(Willian Hurt) descobre que o dono da tabacaria, Auggie Wren (Harvey Keitel),

há 13 anos tira fotos da mesma esquina. Na casa de Auggie, os dois têm a

seguinte conversa:

- Paul: São todas iguais.

- Auggie: Mais de quatro mil fotos do mesmo lugar, Rua três com 7ª

avenida, às 8h. Quatro mil sob qualquer tempo. Por isso não tiro férias. Preciso

estar lá toda manhã. No mesmo local, mesma hora.

- Paul: Nunca vi nada igual.

- Auggie: É o meu projeto. É o trabalho de minha vida.

- Paul: Incrível. Mas, não sei se entendi. O que lhe inspirou a fazer

este... projeto?

- Auggie: Não sei, foi uma idéia que tive. É a minha esquina. Nessa

pequena parte do mundo também acontecem coisas. Como em qualquer lugar. É

um registro do meu canto.

- Paul: É espantoso (olhando as fotos).

- Auggie (ao ver Paul folheando o álbum): Vá mais devagar ou não

entenderá...

- Paul: Como assim?

- Auggie: Está correndo, mal vê as fotos.

- Paul (ri): São todas iguais.

- Auggie: São todas iguais, mas uma é diferente da outra. Temos

manhãs claras, escuras. A luz do verão. A luz do outono, dias da semana, do

final de semana. Pessoas de casaco e galochas. Pessoas de camisas e bermudas.

Há pessoas que pouco aparecem. Às vezes, elas se tornam as habituais e as
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habituais somem. A Terra gira em torno do Sol... e todo dia atinge a Terra de um

angulo diferente.

- Paul: Mais devagar... (hein?)

- Auggie: É o que recomendo. Sabe como é amanhã, amanhã... O

tempo mantém o ritmo. (E a partir desse momento, Paul passa a olhar lentamente

cada foto, prestar mais atenção).

- Paul: Meus Deus! Veja...(mostra a foto para Auggie). É a Hellen!

(sua esposa que tinha sido morta num assalto a um banco, quando estava grávida

de cinco meses, há alguns anos).

- Auggie: É ela mesmo. Durante uma ano apareceu várias vezes.

Estava indo ao trabalho.

- Paul: É a Hellen. Olhe para ela. Olhe para o meu amor... (e desaba

em prantos, consolado por Auggie).

Realizar uma pesquisa etnográfica em contexto urbano exige alguns

requisitos e creio que a frase de Auggie adverte com propriedade para uma delas:

“Vá mais devagar ou não entenderá...”. A etnografia propõe um outro olhar,

diferente daquele do tempo veloz do cotidiano urbano. MAGNANI (2002)

sugerindo uma estratégia sobre a etnografia na cidade propõe:

A simples estratégia de acompanhar um desses

“indivíduos” em seus trajetos habituais revelaria um mapa

de deslocamentos pontuados por contatos significativos, em

contextos tão variados como o do trabalho, do lazer, das

práticas religiosas, associativas etc.46 (p. 17)

46 Em parte, essa é uma estratégia adotada por NETA MELLO (2005) em “Paulicéia Ignorada”, o livro é
constituído por histórias de pessoas anônimas da cidade de São Paulo. A historiadora diz que “nosso olhar não
está acostumado com pessoas comuns”, “é preciso saber ouvir”, e finaliza: “aprendi que todas as vidas são
incomuns”.
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É preciso prestar atenção nos detalhes e na vida das pessoas simples47.

Ao mesmo tempo que se estabelece um recorte, e isto sempre delimita o olhar,

também, por outro lado, abre-se possibilidades de descobrir coisas que o olhar

desatento não percebe: “Nessa pequena parte do mundo também acontecem

coisas. Como em qualquer lugar.” Na rua, alvo de minhas observações, também

acontecem coisas.

Analisando as etapas da pesquisa de campo48, DA MATTA (1974)

destaca a importância do exótico para a existência da Antropologia Social:

...vestir a capa de etnólogo é aprender a realizar uma dupla

tarefa que pode ser grosseiramente contida nas seguintes

fórmulas: (a) transformar o exótico em familiar e/ou (b)

transformar o familiar em exótico. [...]. (1978, p. 28).

Segundo o autor, a primeira situação está relacionada ao movimento

original da Antropologia onde a cultura do outro é considerada como ponto de

chegada, e a segunda, caso dos estudos atuais onde a nossa própria cultura é

ponto de partida. A transformação do exótico em familiar é dada pela via

intelectual, ao passo que o processo inverso, por um desligamento emocional.

Nos dois casos, a mediação ocorre pelas teorias antropológicas. E é justamente

nesse processo de transformação, que aparecem os aspectos da pesquisa

etnológica – o “anthropological blues” – não esperados. Isso acontece porque a

emoção e o sentimento estão presentes no trabalho de campo, que se manifestam

47 Segundo MARTINS (2000): “(...). São os simples que nos libertam dos simplismos, que nos pedem a
explicação científica mais consistente, a melhor e mais profunda compreensão da totalidade concreta que reveste
de sentido o visível e o invisível. O relevante está também no ínfimo. É na vida cotidiana que a História se
desvenda ou se oculta.” (p.13)
48 O autor denomina a primeira de teórico-intelectual, quando ainda não há contato com o grupo estudado; a
segunda é denominada de período prático que diz respeito aos preparativos para a observação: onde comer,
dormir etc.; e a terceira, chamada de pessoal ou existencial que possui o caráter da experiência concreta do
contato do mundo do pesquisador com o do outro.
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de várias formas nas impressões (positivas ou negativas) do pesquisador sobre os

pesquisados. O intelecto e as emoções caminham de mãos dadas...

Para iniciar esta pesquisa, manifesto meu receio e medo, pois a

primeira descoberta foi que o futebol de rua era praticado à noite. Aos olhos de

quem não vive no referido bairro, e que já tinha sido vítima49 da violência local,

o período noturno é associado ao perigo. Mas o desenvolvimento da investigação

revelou o quanto a rua, em questão, é segura.

A escolha do objeto depende entre outras coisas, como diz PEIRANO

(1992), de nossa biografia, afinal de contas, de certa forma, o que fiz foi fazer

um retorno à minha infância. A cada observação, estava na verdade,

estabelecendo um diálogo com o garoto que fui. E ao estabelecer relações, é

natural identificar-se com a turma da rua e enxergar neles tudo aquilo que vivi.

Assim, dar carona, levar às compras do churrasco, ir à sorveteria, emprestar dvd

de filmes, de shows musicais, cds de música, emprestar a máquina fotográfica,

tirar fotos, foram resultado de uma relação de respeito e amizade. Portanto, se é

preciso cuidado e cautela na relação com os pesquisados, ela representa o lado

mais rico e apaixonante da investigação. Sobre o caráter do trabalho

antropológico, DA MATTA (1974) afirma:

[...] a Antropologia Social é uma disciplina da comutação e

da mediação. E com isso quero simplesmente dizer que

talvez mais do que qualquer outra matéria devotada ao

estudo do Homem, a Antropologia é aquela onde

necessariamente se estabelece uma ponte entre dois

universos (ou subuniversos) de significação, e tal ponte ou

mediação é realizada com um mínimo de aparato

49 O próprio pesquisador foi vítima de um “seqüestro relâmpago”, embora o incidente tenha acontecido à luz do
dia exatamente às 6h30min, no estacionamento da escola.
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institucional ou de instrumentos de mediação. Vale dizer,

de modo artesanal e paciente, dependendo essencialmente

de humores, temperamentos, fobias e todos os outros

ingredientes das pessoas e do contato humano. (1978, p.

27).

VELHO (1978), destaca a relatividade do que seja familiar e exótico:

“[...]. O que vemos e encontramos pode ser familiar mas

não necessariamente conhecido e o que não vemos e

encontramos pode ser exótico mas, até certo ponto,

conhecido. No entanto, estamos sempre pressupondo

familiaridades e exotismos como fontes de conhecimento e

desconhecimento, respectivamente.” (p. 39)

Analisa que, ao estudar aquilo que é familiar, e portanto próximo, a

interpretação dada pelo antropólogo é constantemente testada, reformulada,

debatida. Os estudos dos objetos classificados como exóticos não estão expostos

a questionamentos e discussões por serem realizados em sociedades distantes.50

Pesquisar dentro de sua própria sociedade permite o confronto com muitas

interpretações, o que pode provocar polêmicas interessantes (VELHO 1978).

Nesse sentido, em vários momentos da observação, as impressões e

sugestões dos membros da rua foram fundamentais para os encaminhamentos e

procedimentos e algumas conclusões da pesquisa. A observação sistemática

permite observar comportamentos e práticas que apresentam padrões. Num

primeiro momento, as informações são fragmentadas. Tem-se um grande número

de informações e de personagens que se relacionavam dentro daquele cenário. O

primeiro desafio foi identificar quem fazia parte da turma da rua, identificar seu

50 Ver relato de DA MATTA (1974, p. 3) sobre a angústia de não poder compartilhar uma descoberta sobre a
cultura Apinayé.
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nome, seu vínculo, sua relação com o grupo, seu horário de presença e ausência,

suas preferências, onde morava, o tempo de moradia na rua e no bairro.

O esforço foi, portanto, atingir aquilo que MAGNANI (2002) afirmou

sobre o produto final de uma pesquisa: “nem a visão inicial do pesquisador e

nem a visão dos nativos da observação”.

A experiência deste trabalho foi o confronto de alguém que vive no

centro da cidade com pessoas que vivem na periferia. Ao entrar em contato com

as pessoas da rua, e com o caráter comunitário de suas relações, não há como não

comparar com a nossa própria vida dentro do contexto urbano. A natureza das

relações do “pedaço” constrasta com a estranha situação que experimento, todos

os dias, no elevador de meu prédio onde encontro pessoas que não conheço. Essa

percepção evidencia o diálogo necessário entre dois pólos da vida na cidade51

ressaltado por MONTES (2000):

“... a vida urbana só pode ser compreendida quando posta em

confronto com a vida rural.” (p. 306)

Creio que foi possível, nos limites desta investigação – uma prática,

uma rua – levantar aspectos interessantes referentes à apropriação do espaço e a

formação de uma rede de sociabilidade. A vitalidade do futebol no bairro,

também se expressa no futebol de rua pela sua permanência e persistência.

O futebol desta rua cumpre um papel socializador ao possibilitar a

convivência de várias faixas etárias. É uma prática incorporada ao cotidiano e à

história dos residentes locais. Uma história também marcada de conflitos que

obriga aos envolvidos, o aprendizado das regras da boa convivência, ou seja, um

exercício de cidadania. Como revela o conflito central entre o direito legítimo ao

lazer e o direito ao trabalho. Assim, parece que não é casual que o maior

51 Cf. a discussão de MONTES (2000) sobre a tensão constitutiva do mundo moderno, especialmente p.307-309.
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obstáculo ao uso da rua seja uma oficina de carros e uma moradia (vertical), dois

signos da vida moderna.

Analisando as declarações dos pais e o comportamento da turma

percebe-se que não se sai além dos domínios do “pedaço”. Esta categoria que

surgiu a partir de uma noção “nativa” (MAGNANI, 2000), é constatada no

discurso das pessoas:

“As pessoas da rua e de fora também vinham, mas não de muito

distante, viu?, de algumas ruas paralelas do bairro mesmo, não pessoas de fora.”

(Adail)

E dentro do “pedaço”, a rua é fator fundamental de identificação. É

nela que relações de parentesco, vizinhança e práticas de lazer formam as redes

de sociabilidade. E é dentro desse contexto que a turma do futebol se insere.

Descrevendo o futebol de rua segundo vários eixos de oposição é possível

perceber que a apropriação do espaço aponta aspectos apresentados na pesquisa

“Os pedaços da cidade” realizado pela NAU52. A apropriação do espaço da rua

pelo futebol é dada também por uma lógica em que operam por vários eixos de

significações. Foram observados os seguintes eixos para entender sua lógica:

masculino e feminino; criança e adulto; dia e noite; dias da semana e dias do

final de semana; trabalho e lazer; casa e rua; festa e cotidiano; público e privado;

circulação e lazer; comércio e lazer.

Um aspecto refere-se à relação entre casa e rua. DA MATTA (1979,

1997) contrapõe o espaço da rua ao da casa. Mas, o próprio autor admite uma

invasão de um espaço sobre o outro. Assim, em vários momentos o mundo da

casa é invadida pelo mundo da rua, como aconteceu no caso das festas e do

churrasco. Em outros momentos, como afirma Santos (1985), a rua se transforma

em casa. A primeira vira uma extensão desta última: vira quintal, vira sala de

52 Núcleo de Antropologia Urbana (USP).
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estar, a calçada vira o sofá da sala. Em um dia, a turma da rua ia para a

sorveteria, e o Dudu, percebendo que eu ficaria sozinho, pediu para que ficasse

com o Kleiton que estava ali sentado em sua calçada. Fui tratado como uma

visita em casa que não se pode deixar sozinha. E principalmente no final de

semana, a rua se torna o ponto de encontro de todos do “pedaço”. O jogo de

futebol vira espetáculo de todos que estão ali.

A ocupação da rua pelo futebol provoca uma alteração na lógica de seu

uso. Nesse sentido, ela não se prende à uma tipologia rígida, o que foi

demonstrado pelas pesquisas do NAU. O espaço de circulação transforma-se em

espaço de lazer. A prática do lazer altera a lógica do trabalho (caso dos

entregadores de pizza, Buiú e Samuel; e do Thiago que trabalha no bar). As

relações da turma invadem o espaço do bar, transformado um local de comércio

em ponto de encontro. Ponto de encontro não só da turma da rua, mas de outros

integrantes do “pedaço”. O mercadinho do seu Messias vira casa quando sua

geladeira é usada para conservar os doces da turma.

Lançar um olhar sobre essa experiência – o futebol de rua – permite

pensar uma questão atual na vida urbana: a ocupação do espaço público. O que o

futebol de rua nos ensina é que lugar seguro é aquele que é ocupado e

apropriado. A rua apropriada por uma prática de lazer que ressignifica e impõe

uma outra ordem: a lógica do “pedaço”. Porque na periferia, a insegurança e o

medo da violência também estão presentes. Na realidade, o que diferencia a

segurança desta rua dos “enclaves fortificados” da cidade não são as barreiras

físicas e tecnológicas. A proteção se dá pela rede de relações do “pedaço”: todo

mundo se conhece.
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ANEXO I - Observação de campo 1

E lá vou eu para a minha primeira incursão ao campo de pesquisa. Saio do meu
bairro da Vila Gumercindo rumo ao Parque Araribá, que será o meu campo de pesquisa. Eis,
o meu trajeto: avenida Ricardo Jafet, avenida Bandeirantes, passo por trás do Aeroporto de
Congonhas e pego a avenida Águas Espraiadas (que ao seu final, no cruzamento com a
Carlos Berrini, a “nova Paulista”, possui um cenário digno de foto, pois revela todo o
contraste de uma metrópole, vê-se, por trás de uma favela, o prédio luxuoso com o logotipo da
Microsoft). Sigo em direção à ponte do Morumbi e entro na Marginal Pinheiros, passo ao
lado do parque Burle Marx, passo pelo Terminal João Dias, avenida Carlos Caldeira e
finalmente chego à escola “22 de Março”. Deixo o carro no estacionamento e vou andando
até o campo de futebol da Portuguesinha, objeto de minha observação, que fica ao lado da
escola. No caminho, encontro três alunas que ali estão porque não sabiam que hoje não teria
aula por causa da dedetização da escola: “Professor, dá aula pra gente!”.

Logo que chego ao campo três alunos (Jeferson, Douglas e Daniel) que vão
participar do treino, vêm me cobrar a seqüência do torneio da escola. Eles vão junto comigo
para a lateral do campo para assistir ao treino que acaba de começar. Enquanto ando, vou
cumprimentando e sendo cumprimentado pelos meus alunos que ali estão. O campo possui,
em uma de suas laterais, dois espaços cobertos para os reservas e o técnico. Ali, encontro
alguns garotos que jogarão em seguida. Reconheço um aluno do “22” e aproveito para
cumprimentar todos que estão ali. Fico sabendo que os garotos que estão jogando são de 90 e
91, ou seja, nascidos em 1990 e 1991 (11, 12, 13, 14 anos) linguagem e referência muito
comum nesse meio em que a idade determina as categorias dos jogadores. Aqueles que
jogarão depois são os nascidos em 1988 e 89 (15, 16, 17). Depois de alguns minutos aparece
uma moça, a Patrícia (é ela que marca o tempo do jogo para o professor), fazendo um
cadastro dos garotos novos (endereço, telefone, nome, filiação, etc. ). Assim que ela termina
converso sobre esse cadastro. Ela me diz que nos primeiros dias de treino os garotos têm aula
de religião num prédio do outro lado da rua do campo, que será uma Igreja Batista. Nesse
dia, eles dão o café da manhã para os garotos. Ela me diz também que a presença dos garotos
não é constante e que muitos pais perguntam se não haverá treinamento no período da tarde,
o que por ora não é possível pois depende da disponibilidade do atual professor. Quando falo
que sou professor do “22”, ela me diz que eu era familiar, lembrou de mim na reunião do
conselho de escola53, onde ela apresentou uma proposta de aulas para os alunos sobre
atitudes responsáveis. Esta proposta é resultado de sua formação religiosa (igreja Batista).
Ela enfatizou que não seria aula de religião, mas de religiosidade.

Um garoto reclama que o professor vai colocá-lo para jogar no time dos
“maiores”. Ele está machucado por causa da violência deles (me mostra os locais do corpo
onde levou pancadas). Digo para ele que é preciso passar gelo na hora da pancada e ele me
diz que é o que o professor pede na hora, ir até à sede e pegar gelo. Aos poucos outros
garotos vão chegando à espera do próximo jogo. Um ex-aluno meu aparece, o Wagner, e
passamos a conversar. Agora, está estudando lá no bairro do São Luiz. Digo que é longe e ele
diz que não (é muito comum os alunos caminharem longas distâncias, e portanto, a noção de
perto e de distante é diferente da minha que só ando de carro).

53 Grupo formado por professores, alunos, pais e equipe administrativa, responsável pelas decisões sobre todos os
assuntos da escola.
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Hoje, ele não teve todas as aulas (são 9h30) e ele não tinha nada para fazer. Diz
que treinava antes, na época do Alessandro (rapaz que havia apitado jogos do torneio dos
alunos e com quem joguei num final de semana em outro bairro, ninguém me respondeu onde
ele foi parar) e que por motivo de trabalho e da escola parou de treinar. Ele está no 1º ano do
ensino médio, pois repetiu dois anos. Isso aconteceu, segundo ele por que não gostava da
escola. Mudou de escola e agora gosta. Diz que está louco para jogar, não importa que está
sem roupa adequada para jogar. Em seguida ele é chamado para jogar no gol.

Reconheço outro aluno do “22” e ele diz que não estuda mais. Rapidamente, ele
fala de todos os lugares que jogou, como que descrevendo todo o seu “currículo” de jogador.
Diz que jogou até no Paraná e está esperando uma oportunidade para fazer um teste em um
clube e que procurou ontem o professor para treinar, pois, precisa treinar para não ficar
parado. Além disso, joga todas as tardes com os amigos na quadra perto de sua casa.

Acaba o jogo dos pequenos. O professor lembra a todos o jogo de amanhã e diz
que todos têm que comparecer e que aqueles que não vão jogar, vão torcer por quem vai
jogar. Um dos meninos, pergunta se ele vai jogar, mas o professor responde que a escalação
será dada só amanhã. É que o menino (Cleiton, aluno meu) compraria uma chuteira se fosse
jogar.

Um dos pequenos me diz que sou professor de “física”. Perguntado como ele
sabe, se já havia me visto na escola, ele diz que não, é só olhar para a minha roupa...

Enquanto o jogo se desenrola, chega mais dois garotos. Um deles, é o Fábio,
também aluno meu. Ele parou treinar porque estuda de manhã. Às vezes faltava na escola
para treinar. Agora, não mais, para não perder o ano letivo e porque trabalha. Ele veio
treinar hoje por causa do jogo “contra” de amanhã. Assim como ele, muitos dão muita
importância para esses jogos pois pode ser a oportunidade de ter um “olheiro”, de ser
descoberto e ser levado para uma equipe profissional.

O professor é, na verdade, um pastor. Foi jogador do Fluminense de Feira de
Santana e do Itabuna (BA). Diz que seu trabalho é social. Fala da importância de levar aos
garotos o conhecimento (a história da humanidade, o que está escrito nos livros religiosos).
Liga para os pais para explicar o seu trabalho e saber se a criança está se modificando. Fala
que um dos garotos conseguiu sair das drogas. Perguntou como encontrar a diretora, pois
está tentando arranjar um espaço na escola para as aulas religiosas.

Expliquei a minha presença ali para que ficasse muito claro as minhas intenções.
Ele se mostrou muito solícito e à disposição para qualquer ajuda. Falou que me dará espaço
para falar e motivar as crianças.

Talvez, a minha presença, possa despertar um interesse das crianças e até uma
intenção que eu seja um “olheiro” para levá-los até um clube.
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Em um sábado, fui à uma reunião de conselho de escola e aproveitei para fazer
uma observação de campo. Ao me dirigir para o campo, encontrei meu ex-aluno Éder, o
“Deco”, que estava indo para jogar no campo do Ingá (clube de futebol que fica ao lado do
clube da Portuguesa).

A primeira observação que tive foi de uma grande movimentação de pessoas em
torno do campo de futebol. No final de semana, o campo é palco de uma infinidade de jogos,
seja referente à torneios, seja referente à amistosos.

Eu e o Deco paramos ao lado do campo, passamos a assistir ao jogo que está
acontecendo e a conversar, enquanto ele esperava o horário de seu jogo. Ele iria participar
de um torneio, mas logo aparece um amigo para dizer que o jogo não vai ocorrer por falta de
jogadores. (Este fato faz perceber que como o número de torneios é muito grande, também é
grande a participação dos jogadores em mais de um time. Os jogadores mais requisitados
jogam até duas vezes no mesmo dia).

Enquanto observamos o jogo, conversamos sobre o campeonato brasileiro, e é
claro, sobre a situação do Corinthians, o time do Deco.

O Deco é um garoto que joga muito bem. Pergunto onde ele treinava e de suas
experiências com o time dele. Um problema que aparece toda vez que converso com alguém
do futebol, é a violência. Nessa questão, a situação de “jogar em casa” ganha um sentido
único. Jogar em casa dá direito ao time local de abusar da violência e pressionar o juiz, já
que toda a torcida local (do bairro) intimida incessantemente jogadores e juiz. O Deco me
disse que a pressão chega a ser tão grande que a equipe visitante chega a “amolecer” o jogo
para não apanhar no final da partida, a ponto até de errar intencionalmente um penalti.

Nesse momento da conversa chega o Bruno (também um ex-aluno meu) que veio
para jogar um torneio. O Bruno é um excelente jogador, muito habilidoso, mas também
devido a esta mesma habilidade, um grande provocador dos adversários. Deco me diz que na
época que jogavam juntos, ele arrumava muita confusão nos jogos. (Na semana do torneio, o
Bruno veio me visitar na quadra. Falou que estava treinando na Portuguesa, são vários times
A, B, C, D. Ele fica passando de um time para outro dependendo da vaga que aparece. Já que
ele estava nesse esquema, aconselhei a evitar os jogos de fim de semana para se preservar,
não se machucar. Ele está há poucos meses e portanto, não teve a oportunidade de participar
do campeonato paulista. A trajetória do Bruno confirma aquela pesquisa de Guedes sobre o
caminho de um jogador rumo à profissionalização. O Bruno é muito bem conceituado no
bairro, ele sempre foi muito requisitado pelas equipes, um jogador realmente habilidoso e
ainda por cima um canhoto)

Pergunto ao Deco se ele não tem um grupo de jogadores que para ficar treinando
e ele diz que não. Aí, ele me pede para participar das minhas aulas para ficar em atividade.

O jogo que está ocorrendo é de um time “de firma” (empresa). Um senhor que
estava perto de nós, rapidamente conta a história da camisa deste time que era de uma equipe
muito antiga do bairro...
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Nome : Gabriel Quines Brum (13 anos)

P. Quando você não está treinando nem na escola, o que você faz?
R- Às vezes, eu vou para a Igreja, para o hospital com minha mãe (ela tem

câncer), e às vezes, eu jogo bola na rua.
P. Quando acontecem os treinos?
R. De terça-feira, quinta-feira e sexta-feira.
P. E no final de semana o que você faz?
R. Às vezes, eu vou para o Fantasy (parque aquático) com minha irmã, de manhã

para a igreja e à tarde, eu fico brincando e fico assistindo filme.
P. Às vezes tem jogo no sábado...
R. É, só de sábado. E no domingo faço a visita aqui na sede.
P. Visita?
R. É, eles pedem para vir na sede. A gente faz gincana, também, não é só futebol.

Quem faz mais ... quem faz 100 pontos, eles dão bola, camiseta, meião.
P. Quando você fala sede é aqui do clube, né?
R. É, eles são uma igreja da Batista. Aí o professor daí foi até a segunda divisão

onde ele se converteu, ele veio para treinar para trazer jovens tal, drogados, assim... da rua,
trazer para ir jogar, aprender. Aí a nossa sede é ali da igreja.

P. Entendi, e a igreja que você freqüenta é essa mesma?
R. Não, eu vou na igreja universal. Às vezes assim eu vou, porque eles pedem.

Também é legal.
P. E quando você brinca na rua, que tipo de brincadeira, é só futebol?
R. Não, a gente brinca de chutar garrafa, pega-pega, de bicicleta também às

vezes, ou a gente pega amassa a garrafa e fica descendo a rua.
P. E onde você brinca mais? É na rua ou tem outro lugar para brincar? Porque

tem um parquinho aqui na frente...
R. É, minha mãe não deixa a gente vir pra cá.
P. Porque?
R. Porque sozinho ela não gosta muito. E ainda mais não é da rua que são...
P. É longe...
R. É, é lá pra cima, e o parquinho aqui, né? E aí fica meio longe e ela não deixa

vir, não. Então, a gente fica brincando lá na rua.
P. E, é muita gente que brinca?
R. É uma base de uns 20 que a gente fica brincando na rua. Aí, tem três ruas, tem

duas que desce e uma que sobe. A gente fica subindo e descendo, brincando. E tem a obra
perto de casa, a gente fica brincando de esconde-esconde.

P. Obras? Ah, construção...
R. A empreiteira tava fazendo uns prédios, aí acabou. A gente brinca, se esconde,

fica brincando.
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P. E vocês têm brinquedos que vocês fazem? Por exemplo, na minha época, a
gente fazia estilingue, carrinho de carretel, a gente construía brinquedos...

R. Lá na rua, não brinca muito... O que a gente faz, mesmo, é taco pra gente
brincar, mas...

P. Taco pra brincar na rua?
R. É. Isso a gente faz muito, a gente não é muito...
P. E pipa?
R. É, pipa também. Como é mesmo o nome daqueles carrinho de...
P. Roleman
R. É roleman, a gente faz lá na rua. Só que é...
P. Tem lugar pra brincar de roleman?
R. Tem...é... duas descidas, tem uma aqui, ali em cima tem outra. A gente brinca

lá, é legal. Só que não dá pra brinca muito de pipa por causa que tem muito fio...(o bairro é
atravessado pelos fios de alta tensão da Eletropaulo que possui várias torres na região)

P. Ah, é ?
R. Tem muito fio fica difícil.
P. É perigoso também se você usa “cortante”...
R. É...
P. E quando você vai na igreja, vai toda a família junta?
R. É, às vezes, vai todo mundo, às vezes, vai eu, minha mãe, minha vó e minha

cunhada. Quem vai sempre, mesmo é eu, minha mãe e minha vó, né? Minha vó é do sul, e
como dos tratamento da minha mãe, às vezes, ela vem e a gente sai

P. Então, sua vó não estava com vocês?
R. Não, ela mora lá no Rio Grande do Sul
P. E você, já foi pra lá?
R. Eu nasci lá, né? Por causa do tratamento da minha mãe, eu vim pra cá. Aí, a

gente ficou aqui.
P. Há quanto tempo vocês estão em São Paulo?
R. Dois anos e quatro meses
P. Ah, é. Pouco tempo...Então quando dei aula pra você, você estava chegando em

São Paulo, né?
R. Não conhecia muita gente, mas depois fui me acostumando...
P. Se a gente mora num lugar, a gente começa a fazer amizades...
R. É...
P. E você está gostando daqui?
R. É legal, mas, às vezes, eu sinto saudades das
P. É diferente?
R. É, lá é muito mais calmo, mais calma... a violência, tudo mundo fala nisso...

amigos, desde criança...
P. Lá, você conhecia muita gente, cresceu junto, né?
R. É... minhas tias, meus avós, minha família tudo mora lá... de família meu, mora

só minha irmã aqui, mora só ela, então minha mãe, às vezes, elas brigam, tem quatro meses
que elas não se falam, elas brigaram, elas voltam, às vezes, não. Elas são muito estouradas...

P. Brigas de mulher...
R. É...
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P. E vocês vieram porque, então? Por causa do trabalho?
R. Não, por causa do tratamento de minha mãe...
P. Ela ficou doente?
R. É, ela ficou doente, minha irmã, falou que conhecia bastante médico, aí, a

gente veio pra cá, aí, descobriu que estava com câncer. Aí, meu pai veio também trabalhar em
condomínios.

P. Ah, entendi, primeiro veio sua irmã, depois é que vocês vieram?
R. Até... assim, todo ano a gente vinha pra visitar minha irmã, nas férias. E

depois, um ano a gente passou aqui, aí, depois a gente foi embora, não gostou. Fiz a 1ª série
lá no “Paulo Eiró” (escola), lá em Santo Amaro, aí a 2ª série eu fui lá e aqui eu vim pra cá de
volta pro tratamento da minha mãe 3ª fiz a 3ª e a 4ª aqui, e agora eu tô fazendo a 5ª aqui. Já
faz bastante tempo que a gente tá aqui...

P. E aí, você falou que a sua vó que veio depois também...
R. É...aí, minha irmã também veio, mas teve que ir porque veio sem os filhos dela,

ela tá pretendendo voltar pra cuidar da minha mãe, meu cunhado também. E... aqui é mais
fácil conseguir serviço... pra ele... meu pai chegou aqui já arrumou serviço, já é muito melhor,
aqui ele pegava 100 reais por semana às vezes, lá ele pegava 100 reais no mês e olhe lá.

P. Aqui tem mais serviço...
R. É... bem mais. Então, ele só ia ficar um pouco vai fazer dois anos que ele tá

aqui também, e só quer ir pro sul porque a mãe dele que tá meio mal, minha vó. Então, é isso
só... aí ele acabou ficando.

P. Você fala que tem mais três irmãos, eles vieram ou ficaram lá?
R. Não, o Daniel, meu irmão, aquele grandão (foi ele, o técnico do time da classe

do Gabriel no torneio das 5ª séries) ele veio antes da minha mãe e meu pai. Ele veio pra cá
com uns 16 anos aí, ele já tá aqui a um tempo a mais já. A minha irmã Lisiane só vem aqui
pra visitar a minha mãe e volta. Minha irmã sempre morou aqui, desde os 12, 13 anos.

P. Ah, tá, a mais velha sempre esteve aqui...veio bem nova?
R. É...
P. E ela veio sozinha?
R. Veio com os padrinhos. XX É casada, tem um filho, é casada com advogado.
P. E mora aqui perto?
R. Mora aqui em São Paulo, mora na Raposo Tavares (rodovia), lá no Km 15
P. Lá, onde tem o Carrefour (supermercado)...
R. É...
P. Vamos falar um pouquinho sobre o treino. Você falou que é 3 vezes por

semana, né? Como acontece o treino?
R. É assim: o professor leva a gente pra dar palavra, fala sobre futebol, como a

gente ser, não pode reclamar, ele chama, porque um dia se a gente...tem muita gente que quer
ser jogador, então, ele...ele fala: “vocês não tem que ser chamados, vai ter que ficar sentado
horas e horas, então vão se acostumando desde agora”. Aí ele fala pra gente não... quando
for pra fora assim jogar fora, não fazer bagunça se não dá certo... sobre a disciplina, fala pra
gente. Aí, depois assim, leva a gente, às vezes, a gente treina com duas bolas. Ele dá colete,
ele faz o treino primeiro com os pequenos, depois ele já vai com os maiores, dá colete. Teve
até uma época que a prefeitura queria fazer a mais, cadastrar, um monte de coisas.
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Aí, a prefeitura veio, trouxe os coletes, tem até aqui atrás São Paulo, Prefeitura e
tal. Aí, mas não deu certo. Eu acho que eles ficaram uns três meses e não saíram.

P. Vinha gente da prefeitura treinar...é isso?
R. Vinha um moço lá... um professor. Aí, ele treinava, mas... não deu certo. Então

assim, ele manda tá sete e meia aqui, aí, lá pelas nove horas... sete e meia, né? Aí, pelas nove
horas, mas ninguém, nunca ninguém chega sete e meia... chega oito horas, oito e meia. Aí, das
oito e meia até às nove horas, a gente fica na sede. Aí, às nove horas, a gente começa a jogar,
alonga. Tem dia que a gente alonga, corre. Tem dia que ele dá futebol. Tem dia que dá tudo
junto pra mais, né? Aí, ele faz com os grandão, tem 89, 90, 91, 92, 93 (ano de nascimento). Aí,
tem jogos, às vezes, de sábado... é por aí...

P. Quando tem jogo de sábado, ele avisa quem tem que vir, quem não tem, ou ele
chama todo mundo?

R. Ele chama todo mundo, mas já o nome de quem vai jogar. Chama todo mundo
pra ver quem tá, e se ele precisa, ele põe também. O meu caso, uma vez, eu estava sem
chuteira e mandou eu vim, tinha um menino, colega meu que tava, ele não ia jogar, mas
trouxe a chuteira, aí o professor pediu a chuteira emprestada, eu joguei... Em casos, assim,
né? Aí, ele... ele faz coisas legais.

P. Então, é sempre assim, todos os três dias é sempre esse esquema, ele recebe
vocês, primeiro, pra conversar e depois que vocês vão jogar...

R. Mas, assim, a sexta-feira é diferente, porque aí ele dá lanche. Eles dão nescau,
pão. Dão lanche, depois que a gente vai pro campo.

P. Eu sei que vocês têm umas aulas, também, lá, na sexta-feira. E acontece,
também, de manhã? Uma aula sobre... que a Patrícia que dá...

R. A tia Pat, não. A tia Pat fala, assim, quase todo dia, tem ela e outras pessoas,
eles... americanos, tem dois americanos. Eles falam de Jesus e tal. E uma vez por mês, toda
semana eles passam versículos e quem decorar no fim do mês, eles fazem a... Você já ouviu
falar sobre a caixa de presentes que ela vai trazer para a escola?

P. Não
R. Quem decorou aquele versículo enfia a mão naquela caixa e tira um brinquedo

ou bolacha. E ela faz quase todo mês.
P. E o que ela fala pra você é diferente, você não tinha ouvido falar ou é uma

coisa que você já conhecia?
R. Às vezes, tem coisa que eu não ouvi falar, mas tem coisa que já conheço.
P. Por causa da outra igreja ou não?.
R. Isso, por causa da outra igreja. Que eu já vou faz doze anos, treze que eu,

minha mãe já, quando eu nasci, ela já ia lá, no tempo do meu irmão ela já ia lá.
P. E desde quando você treina aqui? Quanto tempo faz?
R. Acha que um ano e alguma coisa
P. E sempre foi esse treinador?
R. Foi, tirando esses três meses, durante os três meses, ele ficou um pouco com a

gente pra não prejudicar, não estranhar. Quando eu entrei foi sempre com ele.
P. O que você mais gosta assim de...? Porque que futebol, né? Uma das coisas que

eu quero saber é porque a gente gosta tanto de futebol?
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R. É, isso eu também queria saber, né? Não sei porque desde os meus sete anos,
eu odiava futebol, quando passava jogo na televisão, eu queria levantar pra sair, “não, eu
não quero assistir jogo, eu odeio futebol”. Mas, com o passar do tempo, assim, meu irmão me
levava pra campo, eu ficava xingando, eu ficava bravo. Mas, aí, eu fui me acostumando, né?
Até que um dia, me colocaram pra jogar lá, brincando. Comecei a gostar, a jogar e jogar...

P. Com que idade?
R. Acho que com uns sete anos. Sete anos, eu já tava gostando e aí, aos oito anos,

eu comecei a jogar assim, em campo, contras, eu já comecei a jogar. Aí, aos nove, nove, dez
anos eu joguei no Olímpico, que um estádio que tipo tinha perto... perto...

P. É o do Grêmio?
R. Não, é Olímpico, eu não tô lembrado do resto do nome. A gente jogava lá, tinha

quadra, e tinha... como é que eu vou dizer... quadra de futsal coberta...
P. Ginásio?
R. É...ginásio. Aí, a gente jogava lá. Aí, tinha um campo, era tipo uma escolinha

de futebol, o problema é que eu nunca jogava com pequeno, eu tinha vergonha jogar com
pequeno e sempre queria jogar com grande e falavam “você não pode, não pode”. E eu:
“não, eu quero jogar nos grande”. Quando mandava jogar nos pequeno, eu não jogava...
Mandava pros grande, jogava... Sempre eu ficava com vergonha jogar com os pequeno, não
sei porque, mas eu sempre ficava com vergonha, sempre preferi jogar nos grandes.

P. E que cidade que é? Rio Grande do Sul...
R. Eu morava em Canoas e o bairro era Guajupiras
P. No jogo mesmo, quando você está jogando, o que você acha que é legal? Quais

as coisas do futebol que você acha legais? Porque quando você começou, você não gostava e
começou a gostar...

R. Achei legal porque causa quando eles fazem gol ficam muito alegre,
olé...acho... eu comecei a acha legal por isso, também. Pessoal ficava feliz, eu começava a dar
risada. Os outros dando risada, eu nem sabia porque estavam fazendo, mas dava risada. Aí,
depois que eu fiquei sabendo olé, gol, eles chutavam, não sabia e dava risada. Sempre gostei,
assim, que quando fazia gols, os outros vinha, porque eles iam, faziam um gol, meu irmão
fazia gol, parava e me jogava lá pra cima, então sempre foi uma brincadeira. Eu gostei XXX
não sei ...

P. E outro esporte, você não vê essas coisas em outro esporte?
R. Não consigo...
P. Você já chegou a jogar...
R. Já tentei, já tentei, já cheguei a jogar volei, tudo, tudo já tentei, mas não

consigo...
P. Não é igual?
R. Não é. É diferente
P. Por exemplo, naquele jogo, nosso, a final, foi um jogo legal...
R. Foi...
P. Fala um pouquinho desse jogo como foi...
R. Porque o meu time, todo mundo pensava que o time da 5ªA ia ser o campeão.
P. Por que?
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R. Porque, eles, além do Dê, falaram que ele jogava bem demais. E porque a
minha sala, os moleques não joga muito bem. Falavam assim, então: “sua sala não tem jeito
de ser campeão”. Aí, a outra favorita era a 5ª B, que zoava com o nosso time...

P. Porque era favorita, a 5ª B ?
R. Porque tinha mais, eles falavam, os moleque jogavam na “toca do

lobo”...jogam...
R. O que é a “toca do lobo”?
R. Não tem a rua da Portugária ali? Subindo é a escolinha que tem lá em cima
P. Ah, tá, tem uma escolinha. Mas, é campo, assim, ou é society?
R. É society. Agora, eles tão querendo fazer em campo. A maioria falava que

tinha, que era mais favorito que todo mundo, era uns três que jogavam lá no outro campo: o
Jeferson, o Arturzinho e o outro era o goleiro, que jogavam bem. A minha sala nunca era a
favorita porque o meu time, falavam, que só eu que jogava bem. Mas, eu falei ó, isso não é,
não. Porque o time não tem um só, se tem... como a gente vai jogar tem 3, 4. O primeiro jogo
a gente começou perdendo, eu falei, então, é verdade isso que eles falavam. Então, eu sempre
achava que a gente nunca ia ganhar...

P. Você, mesmo, não acreditava?
R. Não, não. Aí, depois, assim, no primeiro jogo, depois que a gente começou a

fazer gol, o time começou a jogar e tal, o time começou a se entrosar, porque o senhor sabe,
quando dava aula física pra nós, a gente sempre jogava junto, então, já se conhecia um ao
outro, era amigo, não discutia, só naquele momento de... bravo, né? Então, a gente já se
conhecia, a gente tocava a bola, tudo. Então, já era mais provável, a gente ser campeão, mas
ninguém pensou isso. Já no segundo tempo, no segundo jogo, a gente pegou, era contra o time
do Said, já tinha ele que era maior que todo, era o maior que todo mundo, já tinha ganhado
de um time de 10 a 1, e eu pensei: “é agora...”. Ele tinha o chute forte tal, a gente falou, não,
eu marco o Said, você marca o ... vamos tocar bola. Então, foi isso que aconteceu, a gente
começou a tocar a bola, a marcar, não começamos a brigar com outro, como os outros times
estavam fazendo perdia a bola, brigava, xingava. Então, a gente perdia a bola na hora, é isso
aí, vamos voltar, vamos voltar. Então, sempre o nosso time foi indo, foi indo por... nosso time
nunca ganhou por... assim, sempre ganhava por oito a mais, nunca ganhava por oito gols a
menos. Era sempre 8 a 4, 8 a 5, 14 a 3, foi sempre assim. Aí, quando chegou na final, o time
que a gente já tinha ganhado, eu pensei que ia ser fácil, mas os times já se conheciam,
começou a marcação cerrada, eu saia com a bola, iam lá, tomavam. Então, não foi fácil. Os
goleiros tavam indo bem. Então, foi assim, tipo assim, todo mundo já se conhecia. Houve
brigas como do Bruno e do Arturzinho. Foi isso, né? Nosso time acreditou, falou que ia
ganhar e conseguimos, né? Porque aquele dia, foi suado.

P. Foi muito bom. Melhor seria se tivesse sido filmado, né?
R. É verdade
P. Porque no finalzinho, eles começaram a reagir...
R. Começaram a reagir, o que não fizeram nos dois tempos, eles começaram a

fazer em cinco minutos do final...
P. Porque vocês estavam uns 4 gols na frente...
R. Estava 7 a 3, começaram a fazer, fazer, aí, empatou 7 a 7...
P. Acho que eles não chegaram a empatar...

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


88

ANEXO III - Entrevista 1(Cont.)

R. Não, estava 7 a 6, a gente fez [um gol], eles começaram [a reagir] nosso time
estava cansado, começou a cansar, eles chutando, chegavam, três bolas na trave...

P. Quando estava um ponto, um gol para empatar...
R. Três bolas na trave... Então, foi muito difícil. E o que eu gostei quando

começaram a ... a ganhar, veio a torcida, foi muito legal, não era do meu time, a torcida, mas
foi legal, foi muita gente no final, quando a gente estava subindo embora, e falaram
perderam, perderam o campeonato.

A gente virou e falou, não, ninguém perdeu, todo mundo jogou... então, não tem
campeão, ficou todo mundo quieto e tal... Todo mundo gostou do jogo. Ninguém brigou, no
final o Artuzinho e o Bruno se falaram, pediu um desculpa pro outro. Foi... aquele dia foi
legal. Foi o melhor jogo do campeonato.

P. Se tivesse filmado... Foi muito legal com a torcida participando e tudo, né?
R. Verdade
P. E o seu irmão, vocês estavam treinando com seu irmão ou não?
R. Não, porque a gente morava longe um do outro, eu moro lá no Jardim São

Roque, o Renato morava lá no morro da Lua, o outro morava pra lá, lá naquela escola...
P. Só se juntava aqui mesmo...
R. Só na escola que a gente se via, então era muito difícil...
P. Então, mesmo nas brincadeiras na sua casa, eles não estão perto...
R. Não, e o Cauan morava lá pra cima da pracinha, então, não tinha como a gente

treinar, e meu irmão só veio pra ver, né? Pra ver com é que tá tudo. Ele sempre gosta de ver
jogo...

P. E ele falou que você chegou a fazer teste em clube?
R. Ele?
P. Não, você...
R. Eu fui, mas não deu certo porque eu não joguei muito bem naquele dia, aí, não

deu nada mais...
P. Onde você foi?
R. Lá no Corinthians
P. E como foi o teste?
R. Eu fui bem, mas é que eu estava na meia esquerda e não sei chutar de

esquerda, então quando... eu jogo mais pela esquerda, porque eu sempre estou na direita,
sempre estão me marcando, então, eu corro para a esquerda que ninguém vai me marcar na
esquerda, porque eu sou direita. Então, assim, quando a bola vem rolando, eu sei chutar, mas
em toque, coisa assim, eu não consigo, então, eu não fui muito bem porque eu corri para a
esquerda, então, o professor não gostou muito...

P. Mas, em que posições você jogou? Porque você não jogou nas posições que
você me falou, nem zagueiro, nem armador...

R. Não, não joguei nessas posições. Aí, não deu muito certo porque o professor lá,
ele... ele reclamou que tinha gente maior que eu, da minha idade, mas era bem maior o porte,
então não tinha como ir, naquele dia, não tinha como ir. Porque me falaram: “hoje, você não
se deu muito bem porque é sempre gente da sua idade, mas do mesmo tamanho”. Então, eu
não fui muito bem naquele dia.

P. Tinha muita garotada lá?
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R. Tinha, tinha bastante gente, a gente pensou que era muito riquinho, mas metade
das pessoas era assim... era pobre da nossa...era pobre. Sempre encontrava muita gente...

P. Daqui?
R. Daqui. Eu via assim na hora de ir, até foi o pai de um amigo meu, que levou a

gente.
P. Aí, você ficou o dia inteiro lá?
R. Fiquei.
P. Quanto tempo demorou?
R. Umas duas horas.
P. E quantas crianças, 50?
R. Acho que mais...
P. Mais? E quanto tempo, então, você jogou?
R. Acho que joguei uns 30 minutos, 30 por 30
P. Dois tempos, então jogou bastante...
R. Joga... No primeiro tempo, eu me dei bem, mas não... porque meu... eu estava

jogando na meia direita e de volante, eles começaram a me marcar e tal, eu quis fugir, então,
eu fui para a esquerda, mas não fui jogar de volante, então, não deu certo. Aí, o professor
falou: “você foi bem no primeiro tempo, mas você tem que falar que posição você quer”. Eu
falei: “certo”... Aí, o professor começou a falar comigo...

P. Mas, isso o professor daqui ou o que estava fazendo teste?
R. Não, o de lá do teste. Porque aqui, eu jogo de volante ou zagueiro, e sempre

joguei, aqui eu nunca mudei porque a gente sempre está treinando e tal, já conhece...
P. E essa posição que você gosta?
R. É... zagueiro ou volante. Mas, o volante é tipo como... se tem dois zagueiros, eu

jogo quase como um terceiro zagueiro ajudando a zaga e armando jogada. Eu sempre jogo
assim...

P. E vocês fazem formação tática: por exemplo, quantos zagueiros, quantos
volantes...

R. Às vezes, em jogos importantes, o professor faz como no campeonato que teve
aí: campeonato ???. A gente perdeu porque a gente foi, assim, normal... nas idades certas,
mas era muito cara grande, barba, os cara parecia pai de família...dava medo. Teve um jogo
que a gente jogou os cara era muito grande, perdemos de 7 a 2. Que era tudo de 89, 90.
Então, não tinha como a gente jogar, era tudo a mesma idade, tinha até 91, meu caso e o caso
de mais quatro meninos...

P. Muita diferença...
R. Muita. Porque tem vez que treina, mas pára, vem um dia, vem outro. Então, o

professor não gosta muito disso, por isso ele faz essa gincana pra vim todo mundo... normal.
P. E tem diferença quando vocês treinam aqui e quando faz “jogo contra”? Você

sente diferença?
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R. Sente. Porque tem gente que joga bem aqui e gente ruim, não joga muito bem,
então, no treino fica mais “embolado”. No jogo, porque no jogo já vai... quem já é bem
melhor, então, a gente já sente a diferença porque quando a gente vai tocar a bola, vai um só,
tem mais espaço pra jogar. Então, a gente já sente a diferença, já é bem melhor, já todo
mundo já sabe jogar, já sabe tocar, tudo. Então, no treino, não é assim. E além de ser um jogo
valendo, às vezes, é contra uma escolinha que você pode... deve ter alguém me olhando e ir
para um time. Então, a gente fica mais... de como estivesse numa seleção brasileira.

P. Já aconteceu de vocês jogarem fora e alguém de fora vir conversar com um dos
jogadores?

R. Já, já aconteceu com o Buiú, o pequenininho, outros dois meninos, um
esquerdo e outro direito também. Eles foram lá pro Regina (bairro vizinho), o cara convidou
eles, porque eles estavam participando de um campeonato só de 91, porque o jogo que a gente
fez era só de 91. Aí, chamaram eles, mas não deu muito certo. Porque eles não... por causa
dos pais, Buiú não tinha R.G. e o outro, a mãe não podia ir, tinha que pagar ... pra fora e não
tinha e... não tinha dinheiro. Aí, iam me chamar, mas não deu a minha idade.

P. Não tinha como pagar o quê? Porque é longe o clube para ir?
R. É, às vezes, é longe a passagem essas coisas, né? Porque sempre que o senhor

é chamado por um clube, o senhor não paga, uniforme... nada. Só que ali como era menos tem
que dá uma ajuda, pagar passagem essas coisas, então, aí não deu muito certo pra eles.

P. Você conhece alguém que está num clube já?
R. Conheço. Como meu irmão, ele estava indo para Londrina para jogar lá. Ele ia

ficar dois meses, dando certo, ele já ia para um time, eu não sei qual é, mas... A gente tem
perto de casa, tem um campo, tem um cara careca, nós chama ele de careca, ele tem uma
perua, às vezes, ele leva a gente pra jogos também

P. Vocês têm uns contatos...
R. Tem. Ele ia, a gente ia jogar em Santos, tem uma vez que a gente foi jogar em

Guarulhos
P. Gabriel, eu vou parar porque senão... a gente combinou meia hora, senão vai

passar, eu não quero atrapalhar você.
R. Que horas são agora?
P. Duas e dez. A gente pára, mas depois a gente pode continuar
R. Um dia que eu tiver aula vaga aí...
P. É. Espero que o gravador não tenha atrapalhado...
R. Não, não atrapalhou nada, não. Estou acostumado com o professor quando

conversa com a gente quando dá olé, ele brinca com a gente, teve um dia, ontem, estava
jogando, jogando de zagueiro no treino, tinha 5, era só eu e o Gabriel, é dois Gabriel, eu sou
Gabriel e outro Gabriel, eu sou direita e ele é esquerda, então estava eu e ele, e ele subia, né?
E ele ia pro ataque e ficava só eu contra 5. Então, o professor falava: “aí, aí, fica aí”. Porque
no apelido eles acham que eu sou igual ao Sandro Hirochi, então...

P. Por isso esse apelido...
R. Por isso. Na minha rua antes da semifinal do penta, os caras tavam fazendo a

bandeira no meio da rua, pintando, então, o cara me viu tipo assim, o cara viu: “Ó o Sandro
Hirochi!”. Eu falei: “Cadê?”. E ele: “Você”. Eu não, sou não...

P. Aí ficou...
R. Aí ficou, acabou ficando, né?
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P. No treino também?
R. No treino ficou, todo mundo me conhece por Sandro Hirochi. Se falar: cadê o

Gabriel? Ninguém conhece não. Na minha rua é a mesma coisa. Só assim a gente que vai
para escola que fica mais perto de mim conhece o meu nome. Tem muita gente que não
conhece.

P. E no time tem um monte de apelido?
R. Tem.
P. Cita aí, alguns que você conhece.
R. O mãozinha, o zeca urubu, o ...
P. O buiú...
R. Tem 3 buiú, o pequenininho, o gordinho e um mais forte.
P. De onde que vem esse ...
R. Eu também sempre quis descobrir, nunca descobri. Tem o saci que é um

neguinho bem pretinho, mas pretinho, pretinho. A gente chama de saci. Então, sai muita, sai
muito apelido.

P. Isso também é legal, essa brincadeira...
R. E eles aceitam, né? Não é igual...XX
P. Não é na maldade, que acontece muito aqui, né?
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Nome : Wille Oliveira Queiroz (11 anos)

P. Desde quando você joga futebol?
R. Desde os 6 anos
P. E neste campo?
R. Faz 8 anos
P. Então, foram vários treinadores, você se lembra quais?
R. O Águia, o José, e outro José, agora
P. Você pegou a época do Alessandro?
R. Ele estava junto com o Águia.
P. Qual o horário dos treinos?
R. Das 8:00 hs às 10:30 hs
P. Terça, ...
R. Terça? O mesmo horário
P. Terça, quinta e ...
R. Sexta
P. É todo dia a mesma coisa?
R. Não, depende...tem dia... terça, o professor dá preparo físico, e quinta e sexta,

ele coloca pra treinar
P. Vocês jogam...
R. É
P. E quando é preparo físico, o que vocês fazem?
R. Nós faz o preparo físico que o professor manda...
P. Só ginástica?
R. É, ginástica
P. E quanto tempo?
R. Uma hora, meia hora
P. E no dia do jogo, como ele organiza?
R. Nós vamos pra sede, ele chama alguns alunos, dá camiseta, daí nós faz uma

oração e vamos pro campo
P. Vocês, primeiro, vocês se encontram sempre lá na sede. A sede que você fala é

aqui no final da... encostado no campo, do lado do campo...
R. Concorda com a cabeça
P. Isso na quinta e na sexta, também, que vocês se encontram lá?
R. Não, o jogo é só no sábado... Na quinta e na sexta só treino só
P. Então, pro treino vocês se encontram lá na sedinha, ele dá as camisas e vocês

treinam. E quinta e sexta é sempre do mesmo jeito, sempre assim, sempre é só jogo. As
pessoas falam que na sexta-feira, vocês se encontram na igreja...

R. É, se encontra na igreja, também...
P. Ah, é... E o que é que tem...
R. Tem uns cultos que a mulher dá lá pra nós, o professor...
P. Então, primeiro, vocês têm o culto e depois, vocês vem pro treino. E aí, todo

mundo vai pro culto?
R. Todo mundo
P. Todo mundo tem que chegar...
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R. O culto começa 8:30 hs, tem que chegar 8 hs lá
P. E não tem gente que só vem pra jogar? Se vir, tem que vir pro culto também?
R. Se vir, tem que vir pro culto.
P. Qual que é o nome do treinador?
R. José
P. Quando você fala que é jogo contra... jogo contra é só de sábado?
R. É
P. E acontece sempre? Quando foi a última vez que você jogou, você se lembra?
R. Sábado retrasado, acho...
P. Foi um que o Gabriel falou que é Bola preta, não?
R. Acho que foi isso. Ontem, a gente foi fazer teste, lá em cima, no Campo Limpo.
P. Você foi jogar, então?
R. Fui
P. E como é que foi esse jogo, é um jogo contra ou é um teste?
R. Foi só uma peneira pra ver quem passa, daí vai ter um campeonato, vai

começar só em agosto até dezembro, daí quem passar continua jogando, daí ganha o
campeonato, daí ganha troféu lá.

P. E onde que é isso?
R. É lá em cima, lá pro Campo Limpo, lá pra cima
P. Vocês vão lá é um ...é uma...
R. Teste
P. É uma peneira, mas como é essa peneira, as pessoas jogam...
R. Aí joga...
P. Aí, vai selecionando...
R. Daí, o cara liga e seleciona quem vai.
P. Aí, você passa a disputar um torneio?
R. É.
P. E esse torneio é na região ou...
R. É lá, no mesmo lugar.
P. No mesmo lugar. Então, só joga quem passou na peneira. E quem fez esse

contato? Foi o professor daqui?
R. Foi esse professor daqui.
P. E você conhecia quem era de lá?
R. Eu já fui jogar uma vez lá, mas não conhecia quem era, não.
P. O campo era igual a esse?
R. Não, sintético.
P. Ah, era grama sintética. Então, era uma escolinha de futebol?
R. Só um campo só, sintético só
P. Ah, é? Entendi. E aí passa pela peneira e fica jogando?
R. Aí, fica jogando o campeonato inteiro.
P. E você sabe quanto demora?
R. Ele falou uns 4 meses.
P. E você foi selecionado?
R. Não sei, ainda não ligaram na minha casa.
P. Ah, ainda não teve resposta?
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R. Começou ontem.
P. E aí, o professor levou todo mundo?
R. Levou só os pequenos, só os 13 pra baixo, os 13 pra cima ficaram treinando aí.
P. Além desse teste, você já fez outro tipo de teste?
R. Não, vou fazer agora.
P. Aonde?
R. Não sei, não. Meu pai que arrumou pra mim aí.
P. Você não sabe onde é? Mas, esses clubes grandes não fazem teste para sua

idade?
R. Não sei, acho que faz.
P. Você conhece alguém que já fez?
R. Conheço.
P. E alguém que conseguiu entrar?
R. Meu irmão já esteve no treino do Juventus e os moleques lá da minha rua, fez

teste no Corinthians, Palmeiras, São Paulo.
P. Muitos entraram ou não?
R. ...
P. Difícil, entrar?
R. ...
P. O que você acha que é preciso pra entrar?
R. Precisa ter um preparo físico bom, e saber jogar.
P. E nesse campo, você acha que tem gente que sabe jogar bem?
R. Tem.
P. E você vai tentar entrar num clube?
R. Vou.
P. Você gostaria de ser um jogador?
R. Claro.
P. E, às vezes, você acha, por exemplo, que um jogador pode ser bom, mas não

entrar num clube?
R. É.
P. Você conhece algum caso assim?
R. É, depende do corpo do jogador, né? Perna, preparo físico.
P. Você acha que preparo físico é importante? Porque no futebol, tem muita gente

que é baixinho...
R. É baixinho, mas a musculatura da perna, do corpo, tem que engordar um

pouquinho...
P. Então, tem que ser forte?
R. É, tem que ser forte
P. Não importa o tamanho?
R. Não importa o tamanho
P. O seu irmão, você falou que ele fez teste, e ele entrou?
R. Não.
P. E ele continua jogando?
R. Não, agora ele só... o meu pai tá procurando pra ele.
P. Esse seu irmão mais velho?
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R. É.
P. É difícil entrar com essa idade?
R. Não, é pelo preparo físico dele, também. Não é pela idade, não.
P. Mas, ele continua jogando?
R. Não, ele joga com os moleques na rua, na quadra, no campo. De vez em

quando ele vem aí.
P. Não tem um time pra jogar?
R. Ele joga no América, lá em cima.
P. Ah, tá, além dele jogar num time no final de semana, ele continua jogando

futebol direto?
R. Daí ele joga futebol, joga com os moleque, desce à noite pra quadra, de dia,

fica o dia inteiro jogando futebol.
P. E você? A gente falou até... só do treino. E fora do treino, onde você joga

futebol?
R. Na quadra, na rua, deixo ver... em outros campos...
P. Quando é em outros campos, como é que é? Você vai... por exemplo, os campos

que são aqui... Você mora aqui perto e aqui tem mais campos?
R. Tem
P. Me cita quantos campos...
R. Ingá, do América, lá em cima, lá em cimão...
P. América é onde fica num morro mais alto...
R. É, lá em cima. Que mais... Acho que só esses, eu lembro...
P. E nesses dois, você vai?
R. Vou, de vez em quando eu vou...
P. Aí, você junta um grupo e vai...
R. Junto um grupo. De lá, tem um time de lá. Daí, nós junta um grupo pra jogar

contra um time de lá.
P. Então, vocês combinam?
R. É.
P. Entre vocês mesmo?
R. É.
P. E quando vocês jogam, vocês mudam muito as regras do jogo?
R. Não, deixa do mesmo jeito...
P. Na rua?
R. É, na rua
P. Na rua, como vocês improvisam o jogo, por exemplo?
R. A gente coloca pedra, cones, tem uns 4 cones lá na rua, nós coloca os cone, só

isso.
P. E vocês marcam tempo, número de gols?
R. Não, por gols, 3 gols.
P. Começa 3 acaba 6?
R. Não, 3 e próximo.
P. Sempre joga em vários times... E bola fora como vocês controlam?
R. Bola fora tipo a calçada, a calçada sai, só joga na rua só...
P. Tocou na calçada...
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R. Subiu na calçada, a bola sai.
P. Joga com goleiro, sem goleiro?
R. Depende, se o gol for grande, com goleiro. De vez em quando nós joga com

golzinho, gol bem pequeninho, daí joga sem goleiro.
P. Quantas pessoas jogam?
R. Depende da diferença da distância do cone. Se for longe, daí umas 4, 5

pessoas. Se for pertinho assim, umas 2, 3 pessoas.
P. Você falou que tem próximo, né? Então, no total, quantas pessoas estão na rua

para poder brincar?
R. Mais ou menos, umas 7, 8, 9 pessoas...
P. Aí, faz 3 contra 3 e vai...
R. Vai tirando... Depende, se o próximo quiser entrar com 3, ele entra. Tipo, meu

time contra o time do Gabriel estiver jogando, se meu time perder e ele (estiver sozinho) pode
tirar um do meu time e entrar. Tiro eu ou outro moleque, ele pode entrar. Se ele quiser entrar
com o time, ele entra.

P. Aí, vai trocando?
R. Vai trocando.
P. Isso falando de futebol. Fora do treino você joga nesses lugares aí. E sem

pensar no futebol, que outro tipo de brincadeira você gosta de fazer? E onde?
R. ....
P. Só futebol?
R. De vez em quando eu jogo volei.
P. Na rua?
R. É, tem umas rede e a bola da minha irmã. ... Só isso.
P. Tudo isso na rua?
R. É, quase não passa carro lá. E quando é sábado, domingo, de manhãzinha,

umas 8 horas, nós desce pra quadra.
P. No final de semana, você vai brincar na rua?
R. Eu desço com meu vô, desço pra quadra. Daí fica brincando eu e meu irmão.
P. Seu irmão tem 10 anos. Tem a mesma idade, né?
R. Esse meu irmão, o Mateus, não, o Júlio é só por parte de pai só. Ele mora em

casa diferente.
P. O Júlio? E você mora?
R. Moro com a minha mãe, e o Júlio mora com o meu pai.
P. E vocês sempre se encontram?
R. É na rua de baixo. Quando não tenho aula na escola, eu desço pra lá.
P. Faz tempo que eles estão separados?
R. Acho que faz.
P. Então, na sua casa você só mora com a sua mãe?
R. Minha vó, minha prima. Tem 3 casas no meu quintal.
P. 3 casas... e quem mora lá? Parente ou não?
R. Tudo parente: tio, vó, prima, tia, só isso.
P. Você falou das brincadeiras que você faz na rua. E dentro de casa? Do que

você brinca?
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R. Vídeo game: jogo de futebol, jogo de aventura, tem jogo de corrida, tem um
monte de jogo lá.

P. E que mais?
R. Os meninos têm bola de tênis, faz a linha com sapato e fica jogando tênis.
P. Então, não é só vídeo game? No quintal dá pra brincar?
R. Dá. Tem a minha laje, tem a minha garagem. Na minha laje, a gente joga bola,

nós marca, coloca um pedaço de pedra, daí marca, daí faz, joga linha, fica jogando lá. Na
garagem nós nem joga mais por que tem planta lá.

P. Sua mãe não deixa...
R. É.
P. Eu queria saber como você ocupa o seu dia em relação à escola? Você entra às

3 e sai às 7, né? De manhã, o que você faz quando não está jogando bola aqui no treino?
R. Eu saio pra rua, daí chama os moleque, daí fica brincando na rua, volto pra

casa, vou dormir um pouco. Acordo e fico brincando com o meu primo no quintal.
P. Até o horário da aula?
R. É.
P. E no dia do treino? Você volta pra casa, almoça e dá tempo de brincar ainda?
R. Dá tempo de brincar ainda, 2 horas tomo banho e venho pra escola.
P. Quanto tempo demora pra você vir da sua casa até chegar na escola?
R. Acho que uns 10 minutos.
P. A gente falou o que você faz no dia, eu sei que você tem treino. E no final de

semana? O que você faz? No sábado, às vezes, você tem jogo, e às vezes, não, né? O que você
faz no sábado e no domingo? É diferente?

R. No sábado e no domingo, eu fica na rua o dia inteiro. Brinco de vídeo game, aí
saio um pouco pra rua. Aí, no domingo, de manhãzinha, eu tenho capoeira, tenho catecismo.
Daí dá 1 hora fico brincando na rua e entro, e saio com a minha mãe.

P. Quando vocês saem, vocês vão pra onde?
R. Pro cinema, visitar a minha vó.
P. Onde vocês vão assistir o cinema?
R. No SP Market.
P. Lá na marginal, né? É longe, né? Vocês vão de carro?
R. De ônibus.
P. No jogo contra, o que é diferente? O que o professor combina com vocês? Ele

chama todo mundo? Não chama todo mundo?
R. Ele reúne todos os alunos, daí fala como vai ser o jogo, pra ir pra cima, pra

jogar sério, sem brincadeira. Aí, nós joga, daí assim quando tá no intervalo, ele conversa com
os que tá mal assim, daí no segundo tempo, ele vai lá tira alguém, os que estão machucados,
mancando, ele tira.

P. Quando ele marca um jogo contra, ele chama todo mundo?
R. Ele chama todo mundo. Antes dos moleque chegar, nós faz um treininho pra

aquecer, vai todo mundo pra sede, daí eles vai chamando, 11 moleques, daí ele dá as
camisetas pra jogar, os titular.

P. Todo mundo joga? Ou não?
R. Nem sempre.
P. Depende do que?
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R. Depende do professor, depende dos que estão jogando também, se estiver ruim,
se estiver machucado, não aguentar, daí o professor tira e entra os outros.

P. Você falou que uma das coisas que o professor fala é não ficar brincando no
jogo, né? O que é brincar no jogo?

R. Não tocar a bola, ficar na cara do gol e ficar brincando com o zagueiro, ele
ficar zoando, não querer correr com a bola, não querer marcar, isso que ficar brincando.

P. E isso de brincar no jogo, q você sente que quando não está no treino, você faz
ou não faz?

R. Quando eu estou no treino?
P. Você está jogando na rua, na quadra, você brinca mais?
R. Na rua eu brinco, na quadra não, eu brinco só um pouco só.

 P. E você já fez teste em algum clube?
R. Acho que já, no Palmeiras. Agora vou fazer um teste, daí não sei meu pai vai

me levar, não
P. Você foi no Palmeiras? Você se lembra?

 R. Acho que não.

P. Porque você era bem novinho? Então, faz tempo?
R. Faz. Acho que eu estava com uns 9 anos.
P. E você fala que seu pai acompanha seu irmão, né? Então, seu pai sempre está

junto quando você vai para esses lugares?
R. Vai.
P. O que você mais gosta quando joga futebol?
R. Quando eu jogo futebol meu preparo físico fica bom, minhas pernas... porque

eu sou muito magro, daí minha vó, minha mãe fala que eu sou muito magro, pra mim jogar
bola. Daí onde eu vou fazer teste aqui, o cara pediu meu peso e minha altura, né? Daí se meu
peso tiver muito pouco eu vou ter que comer mais e mais pra mim aumentar um pouquinho
pra poder jogar lá.

P. Quando você jogou fora, você já chamou atenção de alguém? Alguém já veio te
procurar?

R. Já, aqui na Portuguesinha tem um cara aí querendo levar eu e mais um menino
aí que tá olhando aí, fica olhando a gente jogar aí...

P. E aí o que ele fala?
R. Vou te levar pra jogar num time bom, vamos, vamos, você vai se dar bem

comigo. E eu falo não, não, vou continuar treinando aqui mesmo.
P. Por que você não vai? Por que você acha que não vai dar certo?
R. Por que não.
P. Você prefere ficar aqui? Mesmo que fosse pra clube grande?
R. Não é clube grande, não.
P. Ele fala que não clube grande, é o time dele?
R. É time dele.
P. Você quer ficar aqui? Se for pra sair, só pra clube grande...
R. É.
P. E você sabe de outras pessoas que essas pessoas levaram pra jogar em outros

lugares?
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R. O professor tá levando o Gabriel pra fazer teste em outra escolinha, o Roger
P. O Roger é conhecido?
R. É, estuda no mesmo horário que eu. Daí tem o Jeferson, também, o professor

vai levar ele, o Artur da minha sala, o Gabriel, também.
P. A turminha de você tem muita gente que joga bem, né?
R. Tem o Buiú...
P. O Buiú já foi procurado, várias vezes, pelas pessoas, né? E aí ninguém quis

levar ele?
R. O professor queria levar ele pro São Paulo.
P. E aí não conseguiu?
R. Não sei, acho que a mãe dele e o pai dele falou... , não sei, não.
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Quarta-feira, Sol (das 11h às 21h).
Depois da reunião de pais, fiquei fazendo um mapeamento das ruas que iria

observar. Escolhi as ruas de alguns alunos: do Isaque, do Wille e do Cauã. Levei um guia
para traçar um plano de observação. Optei em ir de carro, pois a previsão era de chuva.
Inicialmente fui para a rua do Isaque. Pelo mapa do guia, já previ dificuldades, pois a rua
estava no morro e parecia não ter acesso de carro. Segui o mapa e fui percebendo que a rua
ficava do outro lado do morro e que de carro não chegaria. No entanto, aquela impressão de
que só encontraria casas mal construídas se desfez. Passei por ruas com casas fora dos
padrões de um bairro de periferia. Desisti e resolvi ir até a rua do Wille que ficava no
caminho do restaurante onde costumo almoçar. Encontrei o Felipe (8ª série) que estava
andando de bicicleta. Fui até o final da rua e virei à direita, subindo esta rua, percebi que
estava no morro que acompanha a avenida Carlos Caldeira (sobre a qual passa a linha 5 do
metrô). Parei na rua de cima e avistei meu aluno Sulivan. Perguntei se morava ali (a
construção chamava atenção pela altura do muro e pelo tamanho da construção, uma casa
com quatro pavimentos. Uma construção que destoava das outras casas ao redor. Fui até o
lado da rua de onde se avistava a Carlos Caldeira, a linha do metrô e, ao fundo, a estrada de
Itapecerica. Encontro com o aluno Flávio que me falou da primeira informação inusitada: a
rua é usada à noite, pois como disse: “de dia, todos estão na escola”.

Após o almoço voltei para a escola e pelo movimento percebi que os alunos
estavam saindo, sinal de que a reunião de pais havia começado. Na rua vi meus alunos: o
Buiú, a Márcia e a Roberta. (minha intenção era obter informações para chegar à rua do
Isaque). Durante a conversa, o que chamou a minha atenção foi a forma como se referiam à
rua: “minha rua”; “sua rua”; “rua de baixo”; “rua de cima”. O Buiú disse o nome da rua
onde mora e diz que sua casa tem saída para a rua de cima e de baixo, ele brinca nas duas. As
meninas falaram que na rua delas, todos conheciam o Buiú. Pergunto ao Buiú se ele podia me
ajudar a chegar na rua do Isaque. Fomos ao meu carro para pegar o guia. Ele me explicou
exatamente como chegaria lá. Como não havia aulas na escola, só reunião de pais,
percebemos que a quadra estava sendo usada por um grupo de meninos. O Buiú disse que iria
jogar. Enquanto me preparava para sair, ele decidiu ir embora, então ofereci carona e assim
ele me orientaria o caminho. Levei-o até sua rua, despedi-me dele que indicou a direção a ser
seguida. Novamente, não consegui chegar a referida rua. Decidi, então fazer um outro
caminho que conhecia e que desse acesso à rua do Isaque. O caminho que escolhi era o que
dava em outra escola do bairro, o Rebolo. No caminho encontrei um aluno, o Alexandre (7ª
série) que não conhecia a rua e a Jéssica (minha aluna da 3ª série do ano passado) andando
com sua mãe. Na varando de uma das casas reconheci outro aluno meu, o Anderson da 8ª
série. Dirigi-me a ele para pedir ajuda. Ele desceu de sua varanda para dar a informação.
Antes que ele chegasse, a mãe da Jessica antecipou a informação. Quando o Anderson me
encontrou, indicou outra direção, dando como ponto de referência um supermercado.
Agradeci e reconheci que sua irmã havia sido minha aluna também. Seguindo as indicações
do Anderson, finalmente cheguei à rua do Isaque.

O primeiro aspecto que me chamou atenção na rua do Isaque foi a inclinação da
rua, muito íngreme (uns 30°) e o fato de ser estreita. O Isaque veio me cumprimentar. Ele
estava jogando com dois meninos menores, um deles, seu irmão Guti (Augusti). O jogo é
conhecido como “driblinho” (dois jogadores de linha disputam a bola na tentativa de fazer
um determinado número de gols).
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O gol defendido pelo Isaque estava na parte alta da rua, dificultando o esforço
dos jogadores que precisavam subir a rua para chegar ao gol. A vantagem naquela posição
era que a bola chutada ao gol, voltava facilmente ao campo de jogo. Reparei que na calçada
estavam dois meninos, provavelmente os próximos do jogo. Ali, também, estavam dois
senhores observando o jogo. De repente, alguém me chamou de uma das janelas. Era a mãe
do Rafael, aluno da 8ª série, com quem havia conversado na reunião de manhã. Ela estava
com um outro filho, eu só conhecia o Rafael e o outro filho que havia participado em outra
reunião no começo do ano. De outra casa saiu o Artur (aluno bom de bola e irmão da
Gabriela da 8ª série) trazendo consigo sua priminha (ele estava cuidando dela porque sua avó
que já havia ido à reunião da manhã para representar a Gabriela, tinha ido representar ele,
visto que seus pais não podiam devido ao trabalho). Pensei que ele sairia para comprar
alguma coisa, pois carregava dinheiro na mão, mas estava ali anunciando para o Isaque que
seria o próximo do jogo. Dirigi-me ao outro lado da rua para sentar junto aos outros
meninos. Existia um certo movimento de pessoas pela rua. Toda vez que alguém transitava
pela rua, o jogo era imediatamente paralisado. Alguém, dentro ou fora do jogo, sempre
chamava a atenção para isso. A passagem de carro já era menos freqüente pois a rua não tem
saída e o acesso para a parte alta do “Morro da lua” não é possível de carro. No entanto,
passou um carro anunciando, por alto falante, a venda de maças. Inicialmente, não prestei
atenção aos apelos do vendedor para os moradores. Só dei atenção quando alguns moradores
passaram a sair de casa com garrafas de vidro para trocar pelas maças. Foi, então, que
percebi que o vendedor aceitava uma infinidade de objetos (dentre eles, baterias dos diversos
eletrodomésticos) pelas maças. O escambo, atividade muito antiga, parece ser uma prática
muito comum por aqui (já ouvi falar que o leite que as famílias recebem na escola é uma
ótima moeda de troca, o uniforme da escola e os materiais da escola como as bolas). Mais
uma pessoa aparecia no pedaço, o Alex (aluno da 5ª série). Sempre que alguém se
apresentava para o jogo, era revelado a seqüência dos próximos a jogar. Todos respeitam a
fila. A primeira coisa que o Alex comentava eram as recentes mortes ocorrida naquela
semana. Segundo ele era “ladrão contra ladrão”. O Isaque saiu do jogo e entrou em sua
casa. Voltou e me convidou para entrar para beber água. Ao entrarmos, preparou um suco de
caju. Perguntado se tinha mais irmãos além do Guti. Tinha uma irmã de poucos meses que
era cuidada pela prima que estava no portão quando cheguei. Nesse momento, sua mãe
chegou da reunião. Ela passou a contar um pouca da história da família e de como educava
seus filhos e que ambos ajudavam muito no trabalho doméstico (ela tem problemas com o
joelho, faz salgados e o Isaque os vende na rua). O Isaque havia falado que era seu dia de
aniversário e que quando sua mãe chegasse eles iriam sair para comemorar. O Guti já havia
tomado um banho e se trocado. O Isaque estava se preparando para sair. Agradeci a minha
recepção e voltei para a rua. As crianças estavam jogando, agora eram dois contra dois na
linha. Em seguida, o Isaque sentou ao meu lado, pronto para passear. Mas, ele não se conteve
tirou o blusão e voltou ao jogo. Enquanto assistia ao jogo, identifiquei duas alunas indo ao
supermercado: a Regiane (8ª série) e a Caroline (7ª série). Quando ela saíram do
supermercado, fui conversar com elas. Perguntado o que fazia ali, disse que estava passeando
pelo bairro. Enquanto conversávamos, o Diego apareceu. Conversamos muito sobre a escola.
Aproveitei para puxar o assunto sobre o uso da rua. Segundo a Regiane e o Diego, a rua já
não é mais a mesma. Disseram que ela já foi muito mais usada.
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A Regiane conta que havia um grupo que se reunia constantemente na rua, mas
por conta de conflitos entre grupos do bairro, aconteceram mortes que tiraram as pessoas da
rua. Os seus vizinhos eram os envolvidos no conflito. Quando o Diego disse que usava muito
mais a rua, perguntei quanto tempo isso fazia. Ele disse que cerca de 4 anos atrás, está com
14 anos. Disse ser mais seguro estar lá, ao redor da escola, do que ali nas ruas, perto de sua
casa. Com esse contato descubro que há uma divisão na ocupação residencial: “dessa rua
para lá é tudo particular (terrenos comprados), para cá, é tudo da prefeitura (terrenos
invadidos)”. Descubro que, ao final da rua onde estamos, tem o terreno que era o campo onde
as crianças brincavam (que é por onde eu deveria passar de carro) onde foi iniciada a
construção de casas populares, porém não finalizadas (na volta, conferi a placa de
construção, início em janeiro de 2005 e data de término no mesmo ano). O tempo começava a
fechar e a chover e todos decidiram se recolher. Fui até a casa do Artur para me despedir.
Apareceu a sua avó que me convidou para entrar. Disse que a Gabriela tinha ido visitar um
primo que estava hospitalizado pois possuía uma doença incurável. Ela me contou que estava
há 38 anos no bairro. Morava perto da escola (do “22”), comprou o atual terreno e construiu
a casa. Relatou que as crianças tinham o campo, ao lado da rua, onde podiam brincar. Ela
liga especialmente para a Gabriela para contar de minha presença em sua casa. O Diego
veio me chamar para observar um jogo na outra rua. Percebi que a chuva havia parado.
Encontrei a Regiane subindo a rua, justificando seu passeio: “a chuva parou, né?”. Vou para
a referida rua, acompanhado pelo Diego e pelo Artur que agora estava de bicicleta. O grupo
de meninos estavam jogando junto a um portão, que sempre é transformado em gol: um
efetuava um cruzamento e os outros tentavam finalizar contra a meta. Novamente, era uma
rua íngreme e o cruzamento vinha da parte baixa dela. Enquanto observava, fiquei
conversando com o Artur e com o Diego. Perguntei se há mais campos ali perto. Falaram de
um campo que eles usavam, mas que ficou todo “detonado” por conta da violência e ação de
bandidos. Lá ocorriam mortes e um carro foi queimado e está lá até hoje. O Artur contou que
as tentativas de organizar o espaço para se jogar futebol não deram certo. As traves dos gols
quando arrumadas, eram destruídas, assim, eles desistiram de usá-lo. Depois de um tempo, o
Diego nos deixou. O Artur é um menino que joga muito bem e passou a me contar onde andou
jogando. Ele não jogava mais na “toca do lobo”, treinou um pouco lá no campinho da
Portuguesa, fez um teste e estava esperando uma resposta para treinar em uma equipe.
Descobri o antigo endereço do Gabriel (aluno que entrevistei) que voltou para o sul. Quando
a família descobriu que o tratamento da mãe não faria efeito, voltaram para o sul, logo
depois, ela faleceu. Pedi que me conseguisse o endereço dele para mandar uma carta. De
imediato, o Artur foi verificar se tinha o endereço em casa. Como não encontrou ia ver se
conseguiria com uma família que tinha contato com a família do Gabriel. Disse que ali
naquela rua que costumava jogar e com aquele grupo. Na verdade, a mãe do Isaque não
deixava ele brincar na rua, ele é que dava umas escapadas para jogar... O Artur comenta que
este grupo fala muitos “palavrões” e nem sempre respeita quem está passando na rua. “Já
chegaram a acertar um bebe”. O grupo de meninos passaram a jogar na rua de cima onde é
mais plana e adequada para um jogo. O jogo é de 2 contra 2, com os demais esperando para
jogar. Aqui, cabe destacar uma das regras estabelecidas do próximo a jogar: ele pode
escolher quem quiser (não importa se seu parceiro já jogou ou não). Tal regra revela a
avaliação que o grupo tem de seus integrantes quanto a habilidade de jogar. Outra regra
quanto à bola, quem chuta vai pegar, principalmente, quando ela vai rua abaixo.
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É comum, usar o “licença”, ou seja, ter permissão para pegar a bola com as mão
para ela possa entrar em jogo. Quando da passagem de um carro ou pessoa, alguém sempre
grita para que o jogo seja paralisado e é comum o jogador tentar tirar proveito para enganar
o adversário, ganhar espaço, preparar melhor a jogada, iniciar rapidamente, etc.. O jogo é
praticado até em cima da calçada. Dois alunos aparecem para jogar: o Daniel e o Lucas
(ambos da 7a). Perguntado sobre o uso da rua pelos adultos, o Artur diz que seu tio tinha um
time de rua com “camisa e tudo”, que jogava tanto na rua quanto nos campos. O problema é
que seus integrantes foram presos devido ao envolvimento com o crime, e assim, o time se
desfez, sobrando só seu tio que joga muito bem e que, quando jovem, só não foi jogar no
México porque a mãe dele não deixou. Enquanto assisto ao jogo, vou perguntando a idade de
cada menino, 10, 11, 12, 13 anos. Nesse momento descubro que o Diego falou para eles que
estava montando um time54... por causa disso quando eu estava fazendo anotações para não
esquecer as minhas observações, eles ficavam tão curiosos... Mesmo depois de explicar o que
estava fazendo ali, um deles veio me perguntar se ele joga bem (mora lá no Capão Redondo,
está ali na casa da avó). Os meninos estavam jogando para mim... Olhando o jogo com o
Artur percebo algo inusitado, o portão do nosso lado estava coberto de pregos! Olho para o
outro lado, outro portão cheio de arames também em forma de pregos! O Artur diz que eles
sempre tiveram problemas com os moradores, pois o futebol provocou a quebra de vários
portões. Uma moradora chegou a jogar água para espantá-los de seu portão. Comento com o
Artur que ninguém está em casa, está todo mundo trabalhando. Ele fala que os jogos de rua
acontecem de tarde depois que todos foram para a escola, alguns estudam de manhã, ele
estuda das 11 às 15 hs, então só depois que se reúnem para jogar. O Lucas fala que no fim da
tarde, a rua é muito movimentada pela volta do trabalho. Nos dias quentes, então, é todo
mundo na rua.

O dia estava escurecendo e decidi ir até à rua do Flávio. Enfim, descobri que
caminho deveria ter tomado. Passei pelo campo onde estava a construção inacabada e sai
numa rua que havia estado antes na primeira tentativa de chegar na rua do Isaque. Quando
estava descendo uma rua avistei uma rua sem saída e no final dela, identifiquei um grupo
jogando futebol. Parei o carro e voltei para ver se conhecia alguém. No início da rua ficava o
ponto final ônibus, parei ao lado de uma oficina de carros. Ao parar, fui reconhecido pelo
grupo que parou o jogo. Quando saí do carro, chamaram meu nome: “é o professor Jorge!”.
Reconheci o Júlio e o Guilherme. Ao me aproximar deles, reconheci um ex-aluno da escola, o
Bruno. O jogo acontecia no final da rua e havia dois gols de metal, sinalizando a organização
daquele grupo. Passei a conversar com eles enquanto jogavam. O Júlio falou que o grupo
esperava o Guilherme chegar da escola (ele estuda no terceiro período das 15 hs às 19 hs)
para iniciarem os seu jogo. Fiquei um tempo ali e me despedi deles, sendo convidado para
voltar e jogar com eles.

Cheguei na rua do Flávio e havia alguns meninos tocando uma bola. Reparei que
tinha um bar na rua e aproveitei para beber algo. Ele era pequeno e tinha uma mesa de
sinuca. Peguei a bebida e fui na porta para observar aqueles meninos. Como o tempo não
ajudava, frio e chuva fina, o grupo acabou desistindo de brincar. Aproveitei, então, para
puxar conversa com o dono do bar e obter informações sobre a rua.

54 A formação de equipes é uma iniciativa muito comum no mundo do futebol amador, pois com isso aumenta a
visibilidade dos jogadores através da participação em torneios e uma melhor identificação da equipe e dos
jogadores com determinado bairro e região da cidade.
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Ele disse que sempre tem um grupinho jogando na rua. Depois de um tempo a
chuva havia parado, voltei para a rua e vi o Flávio jogando tocando a bola com outros
meninos. Enquanto chutavam a bola um para outro, um menino pegava pedras para fazer os
gols. Depois de pegá-las, passou a medir o tamanho do gol com os pés. A chuva volta e faz o
grupo parar de jogar. Volto para o bar e passo a conversar com o dono do bar, o senhor José,
sobre o bairro. Ele mora há 40 anos no bairro e foi aluno do “22 de Março”. Disse que há 20
anos só tinha “mato” no bairro que foi resultado de um loteamento de uma imensa chácara.
Da janela de seu bar dá para ver a avenida Carlos Caldeira, a linha do metrô e a estrada de
Itapecerica.
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Quinta-feira, Sol (das 17h25 às 21h).
Fui para a rua do Júlio para uma observação de maior duração, são 17:25 hs.

Chegando lá, o Júlio e mais três meninos de 9 anos estavam se preparando para jogar.
Enquanto isso fiquei conversando com o Bruno. A primeira coisa que reparo é um conjunto de
móveis na frente de um prédio, indicando que alguém vai mudar. O Bruno disse que o prédio
tinha três andares e 22 apartamentos, o que me impressionou, pois sua dimensão era
pequena. Ele está cursando o segundo ano do Ensino Médio no “Alberto Comte”, escola
estadual muito conceituada na região e que fica lá no Largo Treze de Maio. Como a escola é
grande, seu torneio de futebol gera muitos jogos. Comentou que há muitas meninas que jogam
melhor que muitos meninos. Falando de sua família, comenta que seu pai trabalha em
Portugal, pois aqui está difícil arranjar serviço (Isso me lembra de seu apelido na escola,
“portuga”). Diz que não conhece ainda aquele país e que está esperando completar 18 anos
para tirar a cidadania portuguesa. Inevitável não conversarmos sobre o futebol e os bons
jogadores do bairro. Ele cita o Buiú que também vem jogar na rua. Recupera a história de um
de seus vizinhos, o Hector que jogava “demais”. Ninguém tirava a bola dele, era habilidoso e
rápido. Infelizmente, ele foi morto reagindo a um assalto quando estava na praia. Todos
ficaram muito tristes porque ele seria contratado por um time, notícia que seria dada no dia
seguinte de sua morte. Era funcionário do Correio e muito querido, seu pai ia ver todos os
seus jogos. Enquanto conversávamos, ia me aproximando do jogo para não perder a
observação. O Bruno fala do amigo que está chegando, o Samuel: “joga muito”. Ele joga no
campo, e como tem facilidade de chutar com os dois pés, passou da ponta direita para a
esquerda. O Samuel chega e passa a brincar com os meninos que estão ali. Ficam disputando
a bola num jogo de dribles. Inicialmente, sozinho contra dois meninos, e depois, ele mais um
vizinho do Bruno, o Thiago. O Buiú apareceu, pois trabalha na pizzaria, ali perto, que havia
me mostrado no dia anterior quando lhe dei carona. Ele substitui o Samuel fica no jogo
quando ele tem que entregar a pizza. Depois de um tempo, o Samuel e o Buiú vão embora.

Num determinado momento, uma caminhonete aparece e várias pessoas recolhem
os móveis que estavam na rua. Percebo que têm quatro crianças brincando na rua: três
meninas e um menino. Parece um pega-pega. O menininho vem chamar o Gabriel para ir com
ele brincar com as meninas. Que brincadeira seria? Eles já haviam brincado antes, o Gabriel
ficava segurando as meninas e o menininho ficava apertando a bunda delas.

Os meninos perguntam se vou levar o Júlio para jogar um campeonato. Respondi
que havia indicado para o professor de Educação Física da escola que participaria de um
torneio. Foi nesse momento que o Bruno se lembrou que quando era meu aluno, participou da
final e perdeu para o time chamado “Boneco de Neve”.

Existe toda uma movimentação para que o jogo aconteça num determinado
horário, pessoas são convidadas e avisadas do provável horário do jogo, inicialmente
combinado para começar às 19:30 hs. O irmão do Guilherme, o Felipe, diz que vai até a
escola só para saber das notas e que volta logo, pois vai de metrô. Portanto, todos combinam
de esperá-lo para começar o jogo. Enquanto esperamos as pessoas chegarem para o jogo. Os
meninos me perguntam se jogarei. Digo que se faltar, jogarei. Então, o Júlio propõe que
joguemos enquanto os outros não aparecem. O Júlio e o Guilherme contra eu, o Gabriel e o
Luquinha (um menino de 5 anos). Enquanto jogávamos, aparece uma adolescente e uma
menininha.
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O vizinho do Bruno, o Thiago traz outra bola maior para trocar com a bola do
jogo, uma bola de handebol, murcha e descascada, que o Júlio havia ganho de um tio. O
Gabriel não gosta da troca, pois sendo maior será de difícil controle (é muito habilidoso e
fazemos várias tabelas). Ele fica tão bravo a ponto de sair do jogo. Com a saída dele entra
outro menino, o Davi. As minhas tentativas de incluir o Luquinha no jogo, passando a bola
para ele, são reforçadas pelo Júlio também que facilita algumas jogadas. Depois de um
tempo, o Gabriel retorna ao jogo visto que seu protesto para não trocar a bola, não surtiu
efeito.

Interrompe-se o nosso jogo para iniciar outro de quatro contra quatro. De um
lado, eu, o Guilherme, o Júlio e o Thiago; de outro, o Bruno, o Dodo e mais um amigo do
Bruno. O Felipe não volta da escola. Depois de um tempo jogando, alguém pergunta quando
vai acabar. Alguém responde que acaba em dez gols. Terminado o jogo, ficamos ali na
calçada conversando. O Dudu (Eduardo) apresenta-se e vai apresentando o grupo através
dos apelidos: “Espiga” (Júlio); “Gordura” (Guilherne); “Portuga” (Bruno) e o “Suicida”
(Thiago). Ele diz que mora lá no Jardim São Luís há quatro meses e que sempre vem ali
visitar os amigos, sua avó mora nessa rua. Explico quem sou e o que estou fazendo ali. Eles
sempre jogaram na rua desde crianças. “Agora está todo mundo separado”. Por motivo de
trabalho, escola. O esquema no final de semana é o seguinte: no sábado, jogam no final da
tarde, pois o movimento dos carros das casas é muito grande no início da tarde; no domingo,
dá para jogar a partir das 14 hs e ficam o dia todo. Nesses dias, eles aumentam o campo.

O Dudu reconta história do Hector. Pergunta se não o conheci, já que foi aluno
do “22”. Respondo que estou há sete anos na escola e que esse nome não me é estranho.
Quando eles jogavam contra as outras ruas, apostavam uma Dolly (refrigerante). O time da
outra rua reclamava quando não avisavam que o Hector iria jogar. Hoje, esses jogos entre as
ruas são menos freqüentes. Disse que o Hector jogava contra muitos e ... ganhava. Nínguém
tirava a bola dele, era muito rápido.

Ao falar dos apelidos, comenta que o suicida (Thiago) é o mais engraçado. Certa
vez, numa dividida, ele bateu a sua canela com a de outro, os dois sairam pulando de dor e a
bola... ficou parada no lugar. Outra vez, recebeu a bola para chutar e caiu sozinho. E ainda
pediu falta!
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Segunta-feira, Sol (das 18h às 21h).
Hoje, cheguei por volta das 18:00 hs. O Dôdô veio correndo me cumprimentar e

convidando para jogar. O Júlio apareceu em seguida, com uma cara de quem não estava com
vontade de jogar. Disse ao Júlio e ao Dodo que não precisavam jogar por minha causa. O
Júlio falou para o Dodo, que estava de chinelo, para colocar um tênis e chamar o Gabriel. A
oficina estava fechando, o Bruno e o Felipe (irmão do Guilherme) estavam saindo de carro,
dizendo que iam para a academia.

Começamos o nosso jogo: Eu e o David contra o Júlio e o Gabriel. Como nos
outros dias, a senhora da casa do Guilherme sempre aparece e já me reconhece (na minha
primeira observação ficou um bom tempo observando o jogo). Pouco tempo depois, o Caio
(meu aluno da 8c) aparece com o André (ex-aluno da escola). Sempre há um certo
estranhamento por estar ali. O Buiú e o Thiago aparecem também. O jogo passa, então para 3
contra 3: Eu, Thiago e Guilherme contra o Buiú, Caio e Gabriel. O jogo sempre ocorre de
acordo com as pessoas disponíveis. Há uma entrada e saída das pessoas de suas casas. O
Dodo e o David retornaram para casa mais cedo. O Júlio foi chamado pelo pai, mas voltou
depois. O interessante é que ele vai na casa das pessoas chamando-as para o jogo e aquelas
que passam por ali são convidadas, como o senhor morador de uma das casas. Falou que o
padeiro iria jogar: “daqui a 15 minutos, ele vem”. Aparentemente, o jogo ocorre entre às
19:00 hs e às 21:00 hs que é quando todos se recolhem. Reparei que nesse dia, dois jovens
estavam treinando manobras do skate. Fizemos o último jogo da noite: Eu, Thiago, Júlio e o
Guilherme contra o Buiú, Caio e o Gabriel.

Após o jogo acabar, ficamos eu, o Caio e o Thiago sentados na calçada,
conversando sobre vários assuntos. Outra roda de conversa se formou logo ali adiante: o
Bruno, duas meninas e outro menino que vi ali pela primeira vez. O Caio falou que jogava
mais na rua, mas seu grupo se desfez por conta de trabalho e outras atividades mais
predominantes na vida das pessoas. Portanto, essa rua é ponto de referência para outras
pessoas de outras ruas, aparentemente, pela sua regularidade. O próprio Buiú, é um bom
exemplo, ele também é de outra rua. Durante a conversa, fico sabendo que o Thiago está
estudando fisioterapia e que pretende, também cursar Educação Física.

Alguns aspectos de minha análise vão se constituindo. Será interessante discutir o
formato dos jogos (início, término, regras, equipamentos, idade dos participantes, etc).
Quanto ao relacionamento no jogo, percebe-se que conflitos são gerados, a todo momento, o
que exige uma negociação constante, como exemplo temos quando um jogador “pede” uma
falta sofrida. Outro aspectos refere-se à relação do jogo (seu espaço e tempo) com as outras
atividades da rua e das pessoas envolvidas. No caso dessa rua, o funcionamento da oficina
determina o espaço do jogo e o tempo de início, ela encerra suas atividades às 18:00 hs.

O grupo provoca um comprometimento entre seus membros. O Júlio, Dodo,
Gabriel, David e o Gabriel estavam discutindo a respeito da bola. Todos já tinham
contribuído com a doação de uma bola, exceto o Gabriel que estaria em débito com o grupo
em relação à próxima bola. O Gabriel reclamou que sozinho não teria condições de comprar
uma bola.
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Quarta-feira, nublado (18h às 21h).
Após as minhas aulas fui fazer minha observação na rua do Júlio. O dia estava

nublado e começava a garoa. Cheguei e encontrei o Júlio que falou que não iria ter jogo
porque estava “garoando” (ele tem bronquite e quando o tempo está assim, sua mãe pede
para que fique em casa). Em seguida, o Dodo (Douglas) veio correndo ao meu encontro,
falando que estava jogando até aquele momento, conta que acabou de ganhar uma chuteira
(Nike 90). Ao seu lado, estava uma menina, a Isabela. Convidou-me para jogar. Falei que iria
beber algo no bar e convidei para vir comigo. Pedi que chamasse o Gabriel, ele falou que ele
já estava lá. O Gabriel estava sentado na entrada, assistindo ao jogo de sinuca entre o Bruno
e o Felipe (irmão do Guilherme). Cumprimentei os dois e o Thiago (que após o jogo me
revelou que o dono do bar é seu pai) fui para o balcão pedir uma bebida. O bar é estreito e
cumprido. Pedi uma coca-cola e três copos (falei para o Dodo chamar Isabela, mas ela havia
sumido). O Felipe me perguntou se iria jogar e eu disse que estava garoando. Servi o Dodo e
o Gabriel e pedi mais uma garrafa. O engraçado que o Gabriel e o Dodo não lembravam que
havíamos jogado na noite anterior. “Eu que estou velho, e vocês que não se lembram de
nada”. Os sorriram. O Dodo me serve o restante da garrafa e voltamos para a rua para
jogar. Lá na calçada cumprimento dois senhores, um deles é morador de uma das casas da
rua (pai daquele rapaz que era bom de bola e havia sido morto num assalto), o outro não
reconheço. Estranho a presença do Guilherme ali, pois ele normalmente está na escola.

- Não foi à escola hoje?
- Aula vaga.

Enquanto preparamos o campo, o Guilherme vai para casa se preparar para o
jogo. Pego a trave do gol e peço a ajuda do Dodo para determinar a melhor distância entre os
dois gols. Começamos o jogo: eu, Gabriel, David e o Dodo contra o Júlio, o Gui e o Alemão.
Enquanto jogamos, o Felipe fica imitando os meninos: “Professor! professor!” (pedindo a
bola). O Samuel (considerado muito habilidoso pelo grupo e que entrega as pizzas da Pizzaria
da rua debaixo), passa de moto acompanhado pelo Caio, perguntando se vai “rolar” um jogo.
Como sempre o jogo e o grupo vai se modificando de acordo com a saída e entrada de
jogadores que pode ser pelo cansaço, pela chamada da mãe (Júlio foi chamado pela mãe por
causa da garoa e do tempo frio, o Douglas é chamado pela mãe para entrar em casa). O jogo
também é interrompido quando um dos jogadores precisa resolver algo ou conversar com
alguém. Enquanto jogamos, um grupo de jovens se reuni na calçada para ficar conversando.
Nesse grupo estão o Thiago, o Bruno, o Felipe e uma menina. O Buiú aparece depois.
Novamente começa uma contagem dos presentes para se realizar outro jogo com os maiores.
Descubro pelo Júlio que no dia seguinte todos vão a um passeio num sítio que tem quadra,
piscina, lanche. O tal passeio é organizado por uma pessoa da rua debaixo e custa só 15 reais
para 4 pessoas.

Quando o grupo é formado começa-se o jogo com a saída dos pequenos. O Felipe
me provoca dizendo que eu sou ligeiro e que fico dando “rolinho” nos outros, mas eu
desconverso que não é bem assim. Fico sabendo em que time vou jogar: eu, o Bruno, o Felipe
e o Thiago contra o Alemão, o Samuel, o Caio e aquele senhor que sempre joga com eles. O
Thiago faz questão para me alertar que o Samuel joga muito bem e que é preciso ficar
“esperto”. Começa o jogo e meu time começa a tomar gol, um atrás do outro. Realmente, o
Samuel é um jogador muito habilidoso e faz todas as jogadas do seu time. Durante o jogo, o
Felipe e o Thiago passam a me orientar quanto às estratégias do jogo.
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Aquele senhor fica como se fosse um goleiro portanto é preciso chutar ao gol de
média distância. Estratégia que surte efeito, pois reagimos no placar. Num determinado
momento, o Samuel é chamado para entregar uma pizza e o Júlio entra em seu lugar. O meu
time fala que agora é a hora da reação pois sem o Samuel... Após uma boa reação no placar
(estava 10 a 7 para eles), eles fazem um gol. O jogo acaba em 12 gols (e eu estou morrendo
de cansaço, pois estava jogando há mais de uma hora). Nesse momento, o Samuel retorna ao
jogo e eles conseguem o gol final. Após a comemoração, propõe-se que o jogo tenha
continuação, mas é consenso que é hora de acabar. O Samuel fala que foi só ele voltar que o
time conseguisse o gol derradeiro. Como de hábito ficamos ali na calçada comentando tudo
que ocorreu no jogo. Num determinado momento, alguém me perguntou minha idade
(provavelmente avaliando meu desempenho). Quando respondi, o Thiago disse que era quase
a idade de seu pai. “Sabe aquele senhor do bar, é meu pai. Quando o senhor dá para ele?”.
Disse que ele aparentava ter minha idade, 45 anos. “Ele tem 50 anos”. Despedi-me de todos e
fui embora.
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Quarta-feira, Sol (18h às 21h).
Quando cheguei havia um grupo jogando Bruno, Júlio, Dodo e David.

Perguntado, disse que não iria jogar. Estava “quebrado” do dia anterior. Thiago chega e
entra com o Gabriel no jogo, saindo o Bruno e o Dodo.

Fico com o Bruno conversando sobre o passeio da semana passada. Tudo mundo
da rua tinha ido, dois ônibus lotados. Bruno falou que jogaram bola no sítio o dia inteiro. Ele
formou um time com o Samuel, o Felipe e mais um e que ninguém conseguia tirar eles de
campo. Enquanto os outros entravam para “rachar”, eles ficavam só brincando. Diz que, por
conta do jogo, foram convidados para jogar na Vila das Belezas, e no Socorro. Sempre
comenta sobre a habilidade do Samuel e diz que se ele já “joga muito”, o Hector “zuava”
com ele, era mais rápido ainda.

Nesse momento, Samuel passa para cumprimentar e ver se mais tarde vai “rolar”
o jogo (ele apareceu na escola junto com o Caio, perguntou se ia aparecer na rua mais tarde).
O senhor Antônio (pai do Hector) e um outro senhor (que se parece com ele) ficam ali falando
que vão jogar.

Vou até o bar do pai do Thiago para tomar algo. Na entrada vejo dois homens
tomando cerveja. Lá dentro, dois homens jogando bilhar e um observando. Pego a minha
bebida e fico na porta observando o movimento da rua e identifico um aluno da escola que
mora no predinho (penso ser o irmão do Danilo, meu aluno da 7ª, mas ele responde que não
é).

Na volta para a rua, na calçada está o adolescente de outro dia (descubro que é o
Danilo, irmão do Davi, que tem outro irmão, o Daniel). Pergunto se vai jogar, Danilo diz que
não gosta muito de jogar.

Eu, Bruno e Danilo ficamos ali assistindo o jogo. O Dudu aparece e se junta a
nós. Eles ficam ali fazendo comentários engraçados sobre o jogo e sobre os jogadores. O
Bruno e o Dudu dizem que o Davi joga igualzinho ao irmão Daniel, assim como o Danilo o
“unha na bola”, quando chutam corre-se o risco de estourar a bola.

Bruno e Júlio saem momentaneamente da rua, parece que para jantar. Só Bruno
volta, o Júlio deve ter ficado em casa devido à bronquite. Fico brincando com o Dodo, a bola
do dia é dele, maior e mais leve, de futebol mesmo. Uma senhora chama Dodo para entrar,
ele se despede e vai embora.

Após o jogo ficamos na calçada. Aparece uma menina que mora no predinho.
Outra menina que também mora na rua vem conversar. Elas ficam ali cerca de 20 minutos e
voltam para suas casas. Após sairem, os outros comentam que uma delas só aparece ali por
causa do Thiago.

O prédio do “baianinho”, referência ao prédio de três andares, passa a ser alvo
de comentários e brincadeiras. Brincam que virou ponto de referência pela altura, vê-se de
qualquer ponto do bairro, virou ponto turístico. O Dodo fala que não confia na construção.
Dizem que lá dentro é um verdadeiro labirinto. Eu digo que é estranho não ter janelas nas
laterais. Percebi um certo preconceito em relação aos seus moradores.

O Thiago comenta que a antiga padaria tinha um ótimo movimento. Tudo mudou
após a ocorrência de algumas mortes.
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Houve até uma tentativa pela sua reabertura, mas não eu certo. Thiago diz que
nesse tempo, o bairro era uma maravilha, uma tranqüilidade. Havia a figura dos “pés de
pato”55, quem aprontasse alguma coisa, aparecia morto no dia seguinte. O terminal de ônibus
garante o movimento do bar do pai do Thiago. Todos os cobradores e motoristas conhecem
sua família. O Bruno reclama do barulho das manobras dos ônibus na madrugada (vai até às
duas da madrugada e reinicia às quatro horas).

Contam que o asfalto é fato recente no bairro, cerca de dez anos e que a avó do
Bruno é a moradora mais antiga da rua, 75 anos.

55 Justiceiros locais que matavam pessoas supostamente marginais que cometessem pequenos delitos e crimes no
bairro. Alguns faziam isso por dinheiro.
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ANEXO X - RUA 6

Quinta-feira, Sol (das 18h às 21h).
Ao chegar, Felipe estava no bar jogando bilhar, Dodô e Gabriel estavam jogando

contra Júlio e Davi com um adulto no gol, o Osmar (vizinho do Guilherme). Cumprimentei o
Bruno e o Júlio. O Guilherme não havia chegado, ainda, da escola.

O entulho que estava na rua estava sendo retirado pelo irmão do Osmar. Hoje, o
movimento da rua estava maior. Samuel cumprimentou a todos e começou a brincar com as
crianças. O Osmar resolver pegar uma vassoura para retirar o resto de entulho, “serviço
completo”. O Bruno comentou que a rua estaria melhor para jogar, até então, o monte de
entulho estava atrapalhando o jogo. Perguntei se o Júlio ainda tinha crise de bronquite, ele
disse que agora bem menos do que quando era menor. O Samuel saiu e as crianças passaram
a jogar o “bobinho”. Depois passaram a chutar ao gol. A bola que estava sendo usada era do
Gabriel, uma bola de volei, muito leve. Por conta disso, ela caiu várias vezes nas casas
vizinhas. Até que ela foi chutada na casa vizinha do Guilherme. O Dodô, autor do chute, e o
Gabriel passaram a tentar localizá-la subindo no muro. O Dodô já havia chutado sua bola
(usada no dia anterior) na mesma casa, estava chateado porque a mulher não quis devolvê-la.
Enquanto tentavam avistar a bola, Davi passou a brincar com a Isabela e um menininho. Três
meninas estavam pulando a corda. O Thiago apareceu. O senhor Antonio também apareceu
falando que ia jogar. Vendo a preocupação das crianças com a bola, propus para eles que
fossemos de carro até a rua debaixo para localizar a bola. Chegando lá, encontrei com dois
alunos meus que estavam passando pela rua: o Kleiton e a Gabriela. Sai do carro e perguntei
para um casal de jovens, sentados na calçada se haviam visto a bola. Passamos a cogitar em
que casa teria caído a bola, até que o Dodô falou poderia estar na casa do Guilherme, então
voltamos para a rua. Todos estavam em volta de um carro amassado na lateral. O Júlio que o
motorista estava começando a dirigir e que tinha ido pela primeira vez para Cotia sozinho,
antes ia com o seu pai. Notei que a partir do momento que o jogo foi montado, as pessoas
foram para casa colocar o tênis de jogo (o Thiago estava de chinelo, o Júlio foi trocar o seu
tênis que não era adequado, o Bruno também foi colocar outro tênis). Diferentemente de
outros dias, hoje o jogo começou mais cedo, às 18:30 hs. Quatro contra quatro: o seu Antonio
propôs “os velhos contra os novos” (Ele, eu, o Osmar e o seu irmão contra o Samuel, Felipe,
Thiago e o Bruno). Antes do jogo, o Osmar ficou tentando combinar um jogo com o Bruno
com o seu time de futsal (na quadra da Eletropaulo, onde trabalho que fica lá no Socorro, na
rua da Bayer). O Bruno estava com dificuldade de montar duas equipes, até me convidaram
para jogar. No começo tomamos quatro gols e parecia que seria moleza para os jovens, mas
aos poucos fomos equilibrando o jogo e passamos a comandar o placar com dificuldade, um
gol de diferença. O jogo era interrompido quando as pessoas passavam na rua. Uma kombi
veio descarregar um material e fomos obrigado a interromper um tempo maior. O Thiago saiu
e foi substituído pelo Buiú, mas logo retornou. Ganhamos por um gol no final. Foi um jogo
muito disputado. As pessoas se cumprimentaram e foram saindo dali, Samuel, Buiú, Seu
Antonio, Osmar e seu irmão, Bruno e Júlio. Ficamos ali, eu, o Felipe e o Dodo que queria
jogar comigo, mas aleguei que estava cansado. Mais um conhecido no pedaço: o André meu
ex-aluno. Sempre pergunto aos meus alunos onde estão. Ele me falou que estava no Negrini e
que seu time estava muito bem no torneio, o Leandro (outro ex-aluno) era o artilheiro com 16
gols). Sugeri que fossemos ao bar para tomar alguma pois estava morrendo de sede.
Chegando no bar, insisti em convidar o André, mas ele foi para sua casa.
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No bar, o Thiago me serviu duas cocas, que rapidamente foi tomada por mim, pelo
Dodô, Felipe e Guilherme. Então pedi mais duas garrafas para nós. O Felipe ficou jogando
com o Guilherme, enquanto eu bebia meu refrigerante. O Dodô insistia que fosse jogar com
ele, mas disse que estava cansado, então ele foi jogar sozinho na rua. Perguntei se o Bruno e
Júlio não iam voltar. Ele falou que iria chamá-lo. Falei que não precisava chamar, mas nem
me ouviu e saiu correndo. Fiquei ali na porta do bar olhando o movimento da rua e
conversando com o Thiago. Mostrei meu machucado de um jogo do final de semana, aí ele
mostrou um machucado no joelho, que deveria sofrer uma cirurgia, mas isso impossibilitaria
ele de voltar a jogar, então nunca fez a operação. Voltei para a rua e o Bruno já estava lá na
calçada junto com o Danilo e o Dudu (Eduardo, aquele que mora no Jardim São Luís).
Alguém estava aprendendo a dirigir a moto, o que foi motivo de piadas. O Dodô já havia
entrado para casa. O Guilherme veio se juntar ao grupo e o Felipe ficou jogando no bar,
desafiado por um rapaz. Nesse momento só estávamos nós na rua. As crianças menores já
tinham se recolhido. Essas rodas são divertidas pois se fala muitas bobagens sobre os
integrantes do grupo, sobre os moradores da rua. O Dudu é uma pessoa engraçada, faz
muitos comentários sobre os outros, sobre as situações vividas pelo grupo. Coisas do tipo:
“meu braço direito está com diabete”, “fiz inalação no pé direito”.

O Osmar saiu de sua casa trazendo uma menininha no colo para ficar com nós.
Ele passou a contar de sua história no bairro quando tinha a idade dos jovens dali (ele está a
28 anos e sempre viveu no bairro), portanto fez toda uma recuperação de sua infância,
comparando-a com as crianças atuais). Ao falar de suas aventuras pelo bairro, fui
identificando semelhanças com a minha infância. Contou que na sua idade não se tinha nada,
então era preciso inventar o que fazer. O era formado de muitas chácaras e muito mato. Ele e
sua turma exploravam todos os lugares do bairro. Passavam o dia na rua e se contentavam
com o pouco que tinham. “As crianças de hoje têm tudo pronto”. Fazia-se tudo: pipas,
brinquedos, inventavam brincadeiras, invadiam as matas para pegar bambu, cana de açúcar,
frutas, cerol, balões, pé de lata, capucheta, piões, comi-se içá. Contou as várias travessuras
de sua turma. Este foi o dia em que fiquei mais tarde. Quando o pai do Felipe chamou do
portão: “Felipe, são dez horas”. Percebemos todos que era hora de nos recolhermos para
nossas casas.
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Sexta-feira, quente e ensolarado, mas mudando para nublado (14h às 21h).
Minha expectativa era de um dia diferente. Aparentemente a rua estava mais

movimentada do que os outros dias.
Cheguei e avistei o Osmar e seu irmão na rua e a mãe do Guilherme. Havia um

homem lavando um carro na rua.
Crianças brincando com corda. Duas menores 2 e 3 anos, duas meninas e um

menino de 5 anos e depois o Gabriel. Elas se agrupam e se desagrupam de acordo com as
brincadeiras e vontades. Ora pulavam corda todos juntos, ora dividiam-se em dois grupos, um
de meninos e outro de meninas. Os menores tinham consigo carrinhos. Elas passaram até às
20 horas na rua, não sei se pela presença do Osmar, acho que eram seus sobrinhos. Elas
ficaram ali brincando em volta do jogo de futebol. Usavam como corda um fio elétrico
aparentemente fio de antena de televisão e outro cordão de rodapé de carpete. Além de pular
corda, as meninas brincaram de elástico e depois todos brincaram de trenzinho.

O Osmar parece a pessoa ideal para uma entrevista porque nasceu e cresceu no
bairro, tem 28 anos. Pegou toda a modificação do bairro que antes era só constituído de
chácaras e muito mato. Falou sobre sua infância e das brincadeiras que hoje não é mais
possível por falta de espaço e de facilidades para as crianças em termos de acesso a
brinquedos. Sobre a rua descobri que em cima da padaria funcionava um posto de saúde (que
se mudou para onde o Diego já havia comentado, mas que nunca chegou a funcionar, foi
invadido e habitado pelos recentes moradores do bairro). Disse que o futebol de rua era
sagrado no final de semana e que antes, havia mais espaço e que dali se avistava toda a
região. Eles viviam andando pela região através das chácaras. Invadiam elas para pegar
bambu para fazer pipas. Enfatiza que em seu tempo tinha que fazer tudo, o melhor exemplo
era a construção de uma pipa, iam pegar bambus para transformá-las em varetas. O “cerol”
(o cortante) era feito com um tablete de cola derretido dentro de uma lata numa fogueira, o
vidro, geralmente uma lâmpada, era moído em latas, a marteladas. A antiga folha em que se
embrulhava o pão, por ser fina e leve era aproveitada. Iam para o mato para pegar cana de
açúcar.

Falou de sua trajetória nas empresas. Lacta , trabalho à noite.
O futebol era prática comum e havia torneios entre os times de rua. Diz que ele só

permaneceu em sua rua (talvez pelo fato de ser sem saída), é difícil ver sua ocorrência em
outras ruas, tanto que muitos vêm de outras ruas para jogar ali. O Bruno apareceu e se juntou
a nós. O contato com os mais novos sempre é motivo do Osmar relembrar o que fazia na
infância e recuperar a memória do bairro.

O irmão do Osmar recuperou sua história dentro do futebol, chegou a jogar na
Bahia.

Além do futebol outros assuntos apareceram o alistamento do Bruno (ele está com
17anos), depois ser perguntado por mim se ele votaria. Disse que ainda não havia tirado o
título de eleitor. A partir daí discutimos sobre as possibilidades de carreira no exército, na
marinha e na aeronáutica. Comentamos sobre a profissão perigosa de ser policial.

Sempre conversamos sobre o Hector.
Para a minha surpresa mais um aluno conhecido que morava na rua apareceu, o

Danilo. Disse que estranhava não o ter visto, pois estava na rua há duas semanas. Respondeu
que estava morando com a tia por conta de problemas em casa. A irmã do Osmar apareceu
para se unir ao grupo.
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Recuperaram a construção das primeiras escolas no bairro, o mais antigo era o o
Renato Braga, da mãe do Bruno; o Colombo da irmã do Osmar, depois o Regina (“o
galinheiro”, aquele prédio amarelo, depois construído em outro local e finalmente o 22.
Osmar falou que havia três minas d’água, um lá em cima do morro do 22, (o 22 era o terceiro
campo de futebol daquele terreno), o local da feirinha, a pracinha era um lago.

O grupo se dividiu, eu conversando com o irmão do Osmar, e outra roda com o
Osmar, o Danilo e o Bruno. O outro grupo sumiu e fiquei ali conversando só com o irmão do
Osmar. Apareceu uma mulher para conversar e aproveitei para ir ao bar, pois a turma estava
por ali, quando me distanciei o irmão Osmar me chamou de volta, o Osmar estava ali com
algo na mão. Ao me aproximar vi que era um álbum de fotos. Então, ele havia entrado para
procurar as fotos de sua infância e que mostravam como o bairro era diferente. A primeira
foto era dele ao lado de um cavalo ali no final da rua e ao fundo uma bela visão panorâmica
da região. Outra foto de cima do morro da lua, e lá embaixo, a visão de caminhos e não de
ruas. Disse que havia visto pela foto de satélite um campo de futebol no meio do morro da lua.
Ele disse que houve conflitos por conta das invasões, mas ele acabou sendo preservado. Com
certeza vou aproveitar essas fotos e todo o conhecimento do Osmar.

Enquanto conversávamos, encostou uma kombi ao lado da casa do Guilherme
anunciando a chegada de novos moradores. Outra descoberta: uma oficina de molduras na
rua. O dono estava carregando vários quadros em um carro. O Osmar disse que a loja fica na
Bela Cintra, e que certa vez, houve um serviço que o cliente queria uma moldura folhada a
ouro. Para esse serviço, vieram até agentes de segurança para proteger o material.

As pessoas começaram a se preparar para o jogo, como no dia anterior, os velhos
contra os novos (foi mudado). Como todos saíram para se trocar aproveitei para ir ao bar
pois estava com sede. Lá estavam o Guilherme, o Júlio e o Gabriel. Pedi uma coca para o
Thiago e perguntei de seu pai. Ele estava trabalhando (!). Foi que descobri que tinha outro
emprego numa escola de informática e que depois vinha assumir o bar. A mãe do Thiago
ficava na parte da manhã até às 14 horas, depois o Thiago, depois o pai. “Meu pai gosta de
ficar aqui, não é trabalho, é diversão, conhece todo mundo”. O Thiago me diz que precisa
preparar um seminário sobre LER56 na faculdade.

Júlio e Guilherme estavam apenas brincando com a bola branca. Então, comprei
uma ficha para que eles jogassem. Da porta do bar vi que ninguém estava na rua para o jogo,
então resolvi jogar com o Gabriel contra o Júlio e o Guilherme. Nesse momento, o Gabriel
argumentou que o Thiago não deixaria, então o Thiago falou que se pintasse a polícia ele
deveria largar o taco. Perguntei para ele qual era o limite de idade: 16 anos. Falei que aquele
jogo sempre foi associado aos marginais. O Gabriel puxou do bolso um maço de dinheiro e
pagou a segunda partida, e como sempre estava com algo para comer. Apareceu o Bruno e
perguntou se eu sabia dar efeito, expliquei como funcionava, mas que era preciso praticar
para dominar a técnica.

Não vi o Davi nesse dia, o Dodo ficou pouco na rua.
Vieram nos chamar para o jogo. Contagem dos jogadores para começar o jogo.

Eu, Dudu, Júlio e Osmar contra Danilo, Felipe, Bruno e seu Antonio. Ficamos um tempo ali
esperando o seu Antonio, o Danilo teve que chamá-lo várias vezes.

56 Lesões por esforços repetitivos.
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Após o jogo, percebi havia nova figura no pedaço. Era um amigo do Osmar, que
passaram a relembrar os tempos de moleque no bairro. O engraçado é que em determinado
momento comparando a infância das crianças atuais, o amigo do Osmar soltou essa: “só falta
vender a pipa no ar”.

O Osmar é a pessoa que organiza a queima de fogos do final do ano, já fizeram
isso no telhado de várias casas. O Felipe falou que era bom fazer uma vaquinha para
comprar muitos fogos.

O Danilo me desfiou para jogar xadrez no dia seguinte.
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Sábado, nublado (14h às 17h).
Na sexta depois do jogo, como de hábito, ficamos na calçada conversando. Todos

estávamos cansados e suados. O tempo começava a mudar, ventava muito e a temperatura
caía. Por conta disso, no dia seguinte acordei muito mal, com febre e indisposto, sinal de
gripe. Fiz o registro do dia anterior e lembrei que o Osmar e o Dudu haviam me pedido
aquela foto de satélite do bairro. Não consegui entrar no site, mas, felizmente, o mapa antigo
mostrava a rua do Júlio. O tempo não prometia boa coisa. O corpo dolorido não me dava
animo para ir a campo, mas fui mesmo assim. Chegando lá, na calçada estavam o Dudu, o
Bruno, o Danilo, o Caio, outro menino, o Júlio, o Dodô, e o Gabriel. O Caio e seu amigo
saíram dali (será o incomodo da minha presença?). Falaram que o Danilo ficou me
esperando até aquela hora para jogar xadrez e que acabara de ir embora. Já fui mostrando a
foto imprimida para o Dudu e os outros. O Dudu foi chamar o Osmar para mostrar a foto. O
Osmar apareceu e ficamos cogitando de quando seria a foto, pois casa estava diferente e o
predinho do lado só tinha a oficina construída. Parece que a casa do Júlio também não estava
finalizada. Discutiu-se também a construção da casa do Guilherme. Ali, era uma viela e pelo
guia de mapas existe uma ligação com a rua de baixo. Começaram um jogo e eu disse que não
jogaria pois estava mal do dia anterior. O Júlio, o Gui e o Felipe contra o Gabriel, o
farmacêutico e o Danilo (irmão do Davi). Na calçada estava o seu Antonio (chamado por
todos de seu Tô) e sua mulher. Ele também quis ver a foto, mostrei e localizei para ele. O
Bruno comentou que os amigos dele entravam e viam ao vivo as imagens.

Fiquei um tempo conversando com o Thiago. Perguntei sobre o seminário e ele
disse que foi bem, pois não sendo o primeiro a apresentar, aproveitou as orientações da
professora para os outros para a sua apresentação. Foi embora pois hoje tinha “delegacia”
em casa. O Danilo e eu perguntamos o que era aquilo. Era dia de sua namorada ficar na sua
casa (ela mora lá em Interlagos). Diz que sua irmã é muito ciumenta (ela está imobilizada
pois torceu o tornozelo).

Enquanto os meninos jogavam, fiquei ali na calçada conversando com o seu
Antonio e o pai do Guilherme. Eles falaram que pelo futebol de rua passaram umas cinco
gerações de garotos. O seu Tô falou que os de agora crescerem não sabe se o futebol de rua
vai continuar. O pai do Guilherme diz que todo mundo se conhece, ele conhece todos que
estão jogando ali. Fala que seu Antonio sempre continua igual pelo fato de sempre jogar com
a molecada. Passamos a falar do problema de regularizar as construções, da corrupção que
existe não só nessa área como no país inteiro, até o presidente está envolvido nas denúncias.
Falam do absurdo do IPTU: alguns ali na rua são isentos, enquanto eles pagam altas taxas (o
pai do Guilherme cita algumas casas da rua e o predinho que também não paga nada). Seu
Tô fala que está no bairro desde 1979, morava ali na vila Friburgo, perto da rua do Rio
Bonito, lembra de uma padaria. Digo que a padaria ainda está lá. Diz que quando veio ali era
tudo mato, o ônibus não chegava ali, era preciso vir a pé da estrada de Itapecerica. O pai do
Gui diz mora a 16 anos no bairro. E que hoje as pessoas reclamam de barriga cheia, pois
antes era muito pior. Se Tô lhe pergunta a que bairro aquela rua pertence. O pai do
Guilherme diz que ali pertence ao Jardim Elisa, o que confunde é o terminal de ônibus do
Ingá ficar na rua. Seu Tô não resiste e entra no jogo para jogar com a molecada. Depois sou
eu quem entra no jogo, mas digo que só vou fazer número pois sinto que estou com febre.
Enquanto jogamos vejo o Osmar saindo para jogar na quadra da Eletropaulo. Jogamos um
pouco, mas paramos logo pelo cansaço.
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Todos comentam que vai haver o “racha” na pracinha do 22 e todos se preparam
para descer para lá. Vou até o bar do pai do Thiago para beber algo, o Gabriel vai comigo
pois estava a fim de jogar sinuca. O pai do Bruno estava na varanda, olhei para
cumprimentá-lo, mas ele não estava olhando e parece ser uma pessoa séria. Eu estou cansado
e decido ir embora depois de tomar algo. Divido uma coca com o Gabriel. Ao me dirigir para
o carro vejo que os outros estão se preparando para ver o racha (o Bruno e o Felipe já
foram). Ofereço carona para o Gabriel, mas peço que ele consulte sua mãe antes de ir. Ao
sair da rua, reconheço mais uma aluna, mas não recordo seu nome, apenas dou um “oi”.
Chegando na pracinha, vejo que tem uma concentração muito grande de pessoas, do carro,
avisto o Felipe e o Bruno encostados no muro da escola, mostro para o Gabriel e peço que
tome cuidado, que não fique perto do racha. Ao sair ouço alguém gritando “professor” e
apenas aceno sem reconhecer quem seja.
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ANEXO XIII - RUA 9

Domingo, quente e nublado (das 14h30 às 18h).
Depois de votar passei na rua para minha observação. Ao chegar notei que havia

um carro na frente da casa do Guilherme, provavelmente um parente, seu pai e o Felipe
estavam conversando com dois rapazes. Na calçada estavam o Dudu, o Bruno, o Júlio, o
Danilo e seu irmão, o Daniel. Disseram que era dia de taco. Passaram a tentar providenciar
os materiais para o jogo. Com um martelo, o Dudu ensaiou quebrar um cavalete que estava
na frente da casa do Osmar, o Bruno brincou que ele ia quebrar o portão para fazer os tacos.
Até que o Bruno trouxe um pedaço de madeira e um serrote para dividi-la ao meio e gerar
dois tacos. Depois o pai do Guilherme, que estava consertando um armário, trouxe mais
pedaços de madeira para serem usados como taco.

Como sempre havia um entra e sai do predinho. A mãe do Júlio ficou um tempo
na varanda, depois foi a vez de sei pai. Uma das vizinhas, entre elas, a aluna do dia anterior,
estavam treinando dirigir um carro, saíram e voltaram para a rua várias vezes. Outra aluna,
a Marluce, circulou várias vezes pela rua. O Magu também estava por ali. O Osmar entrou e
saiu de sua casa várias vezes.

Inicialmente, formaram as duplas e passaram a disputar quem iria começar. A
decisão de quem vai jogar primeiro, se faz da seguinte forma: faz-se um risco no meio da rua,
e da calçada, uma pessoa de cada dupla arremessa o taco para que caia o mais próximo da
linha. A dupla do Bruno e do Felipe começou jogando contra a dupla do Dodô e do Danilo.

A tia do Gui chegou junto com seu filho.
Durante o jogo acontecem várias discussões sobre as jogadas e suas regras. Aliás,

o uso de palavrões é comum e abundante. O grupo tem um linguajar próprio (?). Numa
jogada, as duas duplas ficaram discutindo tanto que o jogo ficou paralisado por cerca de
cinco minutos, pois não havia acordo. Aqueles que assistiam dividiam suas opiniões sobre o
ocorrido, enquanto as duplas se acusavam mutuamente. “Esses moleques só roubam” (Dudu).
“Pára! Pára! Dudu só apela”. Quando o jogo começou, as pessoas começaram sair de casa
para ver o jogo. O Seu Tó, seu filho e sua namorada, duas meninas da casa do Magu. Um
senhor que já havia visto em dias anteriores (seu Pedro?) e depois um outro senhor veio se
juntar a ele. O Magu assistiu um pouco, o Osmar também. Enquanto eles jogavam quem
estava do lado de fora, ficava comentando e orientando as jogadas.

O jogo foi interrompido por uma chuva forte. Alguns se recolheram para suas
casas e parte da turma se abrigou ali na calçada. O Guilherme disse que tinha ido com
aquela roupa como desculpa para não jogar. A turma comentou das brincadeiras da noite
anterior: ficaram tocando as campainhas dos moradores. Quando a chuva diminuiu, fui até o
bar para beber algo. Uma coisa marcante desse espaço é que sempre que alguém entra faz o
cumprimento característico de amigos, o aperto de mãos.

De volta para a rua, a turma havia parado de vez com o jogo de taco. Aparece na
rua, duas pessoas numa moto. Ao aproximarem de nós, reconheço que foram meus alunos: o
Marcos e seu irmão, o Sidnei. Perguntam se estava morando no bairro. Explico minha
presença ali e pergunto sobre os estudos. O pessoal da rua propõe um jogo amistoso, no que é
aceito por eles que prometem voltar mais tarde com o time da rua.

A turma da rua se prepara para o jogo enquanto esperam a chegada do time
adversário. Minutos depois, o outro time aparece: Sidnei, Marcos, Flávio (outro irmão) e
mais um amigo. O pessoal da rua forma o time com Felipe, Bruno, André e Daniel.
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O jogo começa com a equipe visitante tocando melhor a bola e criando as
melhores jogadas de gol. O time da rua não está num bom dia e falha muito na marcação. O
Dudu entra no lugar do Daniel, mas o panorama do jogo não se altera. Os visitantes
comandam o placar e produz belos lances de dribles e gols que são elogiados pela turma da
calçada. O jogo acaba com vitória do time do Sidnei. Na calçada, o Felipe e os outros ficam
discutindo as falhas cometidas. O Sidnei comenta comigo que eles sempre jogam em sua rua,
mas acharam muito melhor jogar ali, a rua é maior e até o gol é maior. Observei brincando
que foi por isso que eles haviam jogado tão bem. Incomodados com a derrota, propõem nova
partida para os visitantes. Enquanto se preparam, despeço-me de todos e vou embora.
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ANEXO XIV - RUA 10

Quinta feira, nublado (das 18h às 21h).
Nesse dia notei a presença de algumas crianças brincando: três meninas na

calçada com caderno; duas meninas e um menino pulado corda com aquele cordão de
rodapé. Na frente da casa do Guilherme havia três mulheres conversando e junto delas, uma
aluna da 4ª série (esqueci o nome) e duas senhoras na calçada.

Na rua estavam jogando o Davi e o Samuel contra o Gabriel e o Bruno. Fiquei ali
na calçada com o Júlio e o Dodô. As crianças continuaram ali na rua. Agora, havia uma bola
de basquetebol que estava sendo chutada no portão da oficina pelos meninos e a Isabela. As
meninas continuavam a brincar com as folhas.

Descobri que o Felipe estuda à noite, achava que estava de manhã, pois em todos
os dias anteriores estava ali. Ele saiu de mochila de sua casa. Aí falei para ele que sabia
porque a diretora o tinha chamado para conversar. Desejei boa aula e ele se despediu. O
tempo estava mudando, vento de chuva e esfriando. A mãe do Guilherme passou voltando
para casa e me cumprimentou.

Terminado o jogo, ficamos ali na calçada. Foi então que o Bruno falou que o
Felipe havia faltado aqueles dias todos. Avistamos o Felipe lá na porta do bar, então
perguntei qual era o horário da escola. Ele falou que começava às 19:00 horas. Olhei para o
relógio e vi que já eram 18:45 horas.

Fui com o Dodô até o bar, cobrando dele a tubaína que disse que pagaria.
Chegando lá ele falou que a pessoa que pagaria não estava lá. Então eu pedi uma bebida
para nós. No caminho falei para o Felipe se ele não iria para a escola. Falou que ia buscar o
Guilherme, sua mãe havia voltado por causa da pressão alta. Foi então pegar o carro para ir
até o “22”, levando consigo o Júlio. Foi só o Felipe sair que o Guilherme apareceu. Aí falei
para ele do desencontro, quando ele quis voltar para achar o Felipe, disse que não era
necessário pois ele estava de carro. Enquanto esperávamos na calçada, o Wagner apareceu
de bicicleta. Em seguida, o Felipe apareceu de carro e disse para o Wagner, brincando:
“achei o seu irmão”. Abaixou o vidro do carro e o Buiú saiu. Todos demos risada.

Ficamos ali na calçada na frente da casa do Dodo. Foi quando o Felipe mostrou
seu interesse na Beatriz. Disse que além de uma menina muito bonita era muito legal também,
que não era para qualquer um.

O vento e o frio estava incomodando cada vez mais. Foi quando surgiu o Samuel
propondo que se agitasse um jogo. Começou-se então, a contagem das pessoas para o jogo.
Tive que falar que não jogaria pois estava muito debilitado pela gripe. Enquanto as pessoas
se recolhiam para buscar seus tênis, fiquei ali na calçada conversando com o Felipe que
pedia que o apresentasse para a Bia.

Para o jogo apareceram duas pessoas que até então eu não conhecia: o irmão do
Samuel e um rapaz que mora no prédio e tem um corsa, o Alessandro. Um time era composta
por Daniel, Júlio, Samuel e seu irmão e outro por Bruno, Felipe, Thiago e Alessandro. O jogo
foi muito disputado no seu início, mas a equipe do Bruno passou a tocar a bola melhor e
começaram a sair jogadas muito bonitas. O Samuel teve que sair para entregar uma pizza e
foi substituído pelo Caio. Como sempre, quem estava assistindo não parava de fazer
comentários e brincadeiras a respeito do jogo. Na equipe do Júlio, o Daniel era o mais
nervoso. O placar foi comandado pela equipe do Felipe, que acabou vencendo por 10 a 9.
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Após o jogo, inevitável os comentários sobre as jogadas da equipe do Felipe: o
passe de “trivela”, a “matada” de bola do Thiago, o chute que “estourou” na trave, os
momentos de “pressão total” e a “bolada” do Bruno em uma das meninas da rua.

Enquanto estávamos na calçada, o Danilo e o Dudu ficaram brincando com a
bola. Num determinado momento eles chutaram contra o portão da oficina. O dono do prédio
apareceu na varanda reclamando. Depois que ele entrou, alguém do grupo questionou da
coragem de chutar quando o dono não estava olhando... Então eles passaram a brincar de gol
a gol na largura da rua. Como estava na frente da casa do seu Tó, ele saiu para mudar os
gols de posição, mostrando seu descontentamento com o barulho.
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ANEXO XV - RUA 11

Sábado, nublado e abafado, com chuvisco (das 14h às 18h).
O tempo desse dia estava desanimador, um jeito de chuva, e ainda por cima, eu

com uma gripe danada.
Ao chegar na rua, vi que o Júlio, o Bruno, o Dudu e o Danilo estavam em volta da

moto do tio do Dudu. Cumprimentei-os, e pela conversa fiquei sabendo que o Dudu havia
tomado uma multa, lá na praça do Arariba, além de ter a documentação da moto apreendida.
Falaram numa quantia de 900 reais! Sem falar no gasto para se tirar a nova documentação...
Ou seja, o Dudu havia deixado o tio com um problemão. Ele ainda me perguntou se podia
recorrer da multa, mas ficou desanimado com a minha resposta de que é difícil reverter o
processo.

Começou a chover e fomos ao quintal do Guilherme que estava apertando uns
parafusos de sua bicicleta. Nesse momento, o pai do Júlio já estava chamando sua atenção
para a chuva (tanto seu pai, com sua mãe sempre estão na varanda observando seus filhos,
não parecem nem um pouco amistosos). O Gabriel apareceu em seguida. O pai dele apareceu
e ficamos ali conversando sobre a situação do Dudu que chateado saiu dali. Em seguida,
apareceu o garoto da moto que vive vendendo dvd (clips de música) e outras coisas para
poder comprar combustível (comprou a moto de um outro garoto e sempre anda com
documentos falsos, caso seja parado pela polícia). O pai do Guilherme falou que não se pode
arriscar, pois quando acontece é só arrependimento. Através desse assunto chegamos ao
assunto do “racha” que acontece no domingo. Todos falaram do perigo das manobras. O pai
do Guilherme disse que é só questão de tempo para que a polícia pegue os envolvidos. Uma
estratégia muito usada pelos policiais é ficar à paisana para identificá-los e depois prendê-
los. Comentou que na avenida João Dias, policiais ficam circulando com um carro normal só
para identificar os infratores das leis de trânsito.

Parece que o dono do prédio veio reclamar da turma que joga futebol na rua
devido às boladas no seu portão. O pai do Guilherme disse-lhe que a rua era pública e que
todos os moradores estavam sujeitos a essas boladas em seus portões. Há tempos atrás,
quando uma turma estava jogando na frente de seu portão, ele xingou tanto que achava que
aquele dia ia apanhar deles.

A chuva parou e saímos para a calçada onde sempre ficamos conversando. A rua
estava calma e deserta, talvez por causa do tempo feio e nublado. Ninguém pôs os pés na
rua...

Avistamos o Daniel na porta do bar, que veio junto com um menino que não
conhecia, além de um aluno que ainda não identifiquei. Nesse momento todos se animaram
para um jogo. Pediram para que o Júlio chamasse o seu Tó. Ele tocou a campainha, e do
portão alguém avistou e chamou o Kleiton. Minutos depois, o seu Tô saiu, mas estava de
saída. O Bruno, o Daniel e o Danilo saíram e foram para o bar. Fiquei ali com o Júlio, o
Guilherme, o Gabriel. Apareceu para conversar conosco um garoto, que suponho, seja primo
do Dudu, já que falaram muito de sua família que mora ao lado da casa do Júlio, que
reclamava das discussões aos gritos e em altas horas da noite. Ele se irritava com os gritos
que dá para ouvir de sua casa.

Comentaram que um dos carros de um cliente da oficina tinha seu som
roubado na rua durante um conserto. Todos estranharam o fato, pois é difícil isso acontecer
na rua. A partir dessa conversa entendi porque a turma fala tão mal do dono do prédio e da
oficina.
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Num desses dias eles chutaram a bola no portão e entortaram uma parte do
portão. Percebi que aquele amassado não estava nos outros dias. Os meninos contam que
antes tinha muita discussão com ele por causa do jogo. Houve um tempo em que a rua ficava
cheia de carros da oficina impedindo o jogo de futebol. Mesmo depois da oficina fechada, ele
colocava o carro no meio da rua para o jogo não acontecer. A turma do futebol chegou a
ameaçar denúncia pelo fato da oficina usar o espaço da rua, então quando ele colocava um
carro na porta de alguma casa, pediam imediatamente para que fosse retirado. Quando
pediam para que tirasse o carro de perto do campo de jogo para evitar boladas, ele se
recusava. Como conseqüência desse conflito seu carro já foi várias vezes danificado pela
turma do futebol. O Júlio comentou que nem os irmãos dele gostam dele (moram na rua de
cima). Disseram durante a construção do prédio, uma mulher que morava no fundo, tocou
fogo na casa e o bombeiro teve que aparecer para conter o incêndio.

O Júlio e o Bruno se recolheram, provavelmente para almoçar. O Guilherme
foi ver o que seu pai estava fazendo dentro do carro. Então, fui para o bar do Thiago, antes
passei no carro para pegar o meu blusão pois estava esfriando. Fiquei ali na porta,
observando a rua que permanecia deserta e sem movimento. Resolvi pegar a rua de baixo e
andar um pouco mais à frente para me situar onde estava, e lembrei-me que havia entrado
naquela rua quando tentara achar a rua do Isaque. Voltei para o bar e vi o Gabriel que
estava curioso para onde tinha ido. Ele ficou ali comigo uns minutos e voltou para a rua.
Entrei no bar e cumprimentei o Thiago e seu pai que estavam assistindo televisão. Voltei para
a porta do bar e sai em direção ao carro para ir embora. Encontrei o Bruno e o Daniel que
estavam descendo a rua, e o Júlio que estava indo para padaria para comer um doce.
Despedi-me e fui embora
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Domingo, nublado e frio, com vento (das 14:30 às 20:00 h).
Ao chegar na rua, avistei o Daniel e outro menino descendo a rua. Ao estacionar

o carro, o Dudu veio conversar comigo. Falou que iriam fazer um churrasco e pediu que eu
levasse os meninos de carro para comprar carne pois estava tudo fechado e o açougue ficava
longe. Falei que não teria problemas. O Felipe e seu colega, o Burguês voltaram para pegar a
minha carona. O Daniel falou que não haveria futebol pois o Bruno e o Júlio tinham saído.
Fomos até a avenida principal e o açougue estava fechado, resolvemos então, ir ao
supermercado. Lá compramos carne, refrigerante e outros ingredientes para o churrasco.

O churrasco seria na casa do Osmar que sempre permite seu uso pelos meninos.
Ao chegar na frente da casa do Osmar, no portão da casa do Guilherme, sua mãe e a irmã do
Osmar estavam olhando o movimento. Brinco que os meninos podiam colocar fogo na casa...
Entrei e passei a temperar a carne, já que os meninos não tinham experiência. O Daniel
preparou a churrasqueira no quintal para ascender o fogo, ao lado da janela da cozinha. O
tempo estava nublado e existia ameaça de chuva.

Enquanto isso, o Dudu colocava o som em alto volume que não estou acostumado.
Depois de temperar carne e o Daniel ascender o fogo, sai da casa para a rua e avistei do
outro lado da rua, o Felipe, o Guilherme, o Bruno e o Júlio. O Felipe tinha ido trabalhar, o
Bruno e o Júlio tinham ido à um restaurante na avenida Atlântica (atual Robert Kennedy, ao
lado da represa do Guarapiranga). “Por isso você está todo bonito”, brinquei com o Júlio.
Haviam saído com a família. Convidei-os para entrar e comer a carne que havia comprado.

Entrei novamente para ver a carne e ajudar o Daniel. E a música continuava em
alto volume, mas o que incomodava mesmo era o estilo dito “funk” que chamam a atenção
pelas letras com tom muito vulgar. Parece insinuar um sexo forçado e com ar de dominação e
de agressividade. Realmente fico incomodado.

Aos poucos, as pessoas vão chegando na casa. Circula-se pela cozinha em busca
de bebida. Os meninos tentaram, sem sucesso, fazer uma caipirinha. A tentativa de fazer uma
batida dá melhor resultado.

O Burguês veio me pedir para levar o carro para buscar meninas da rua de cima.
Digo que iria junto, mas não podia emprestar o carro para um menor.

Decide-se ir novamente ao supermercado para comprar mais carne. Desta vez, o
Felipe, o Bruno e o Burguês vão comigo. Na ida percebemos que as pessoas estavam
correndo pelas ruas devido à batida da polícia sobre o “racha”. Na volta, os meninos pedem
para que passe no racha. Lá, tinha um grande número de pessoas na pracinha. Descobri que
a rua que passa por trás da escola que era usada para as exibições dos carros e das motos.

Voltamos para a rua e mais pessoas chegavam para o churrasco. As pessoas
ficavam circulando entre a casa e a rua. A sala do Osmar vira pista de dança ao som das
músicas do funk.

O Danilo apareceu e fiquei conversando com ele na rua, depois o Dudu apareceu
por ali.
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Segunda, frio e com chuvisco (das 18:10 às 20:30 h)
O tempo estava frio. Quando cheguei não vi ninguém na rua. Parei e fui direto

para o bar. Lá, estavam o Bruno e o Thiago treinando bilhar apenas com a bola branca e uma
bola verde. O Gabriel estava ali só olhando. No bar estavam ainda o pai do Thiago e mais
dois senhores, cada um em uma mesa, tomando cachaça e assistindo à televisão. O Bruno e o
Thiago estavam tentando matar a bola verde na posição da bola 7 (a preta). Como a mesa era
pequena, as caçapas dos cantos são muito estreitas, o que dificulta direcionar as bolas para
lá. O Thiago foi para o balcão para atender um freguês. Aproveitei para pedir uma bebida.

Avistei do bar, o Danilo, o Dudu e mais um menino que não conheço chegando na
rua. Apenas o Dudu veio para o bar, cumprimentou-me e ficou ali vendo as tentativas do
Bruno e do Gabriel para encaçapar a bola de várias posições. O Dudu estava reclamando de
seu estômago devido às bebidas do dia anterior.

Depois de um tempo, ele e o Bruno saíram, convidando para passar na casa do
Osmar que era para onde estavam indo. Acabei de tomar a minha coca, enquanto o Gabriel
ainda treinava algumas tacadas. Pedi para que ele matasse o restinho de coca que havia
sobrado na garrafa. Saímos e fomos para a casa do Osmar. Enquanto o Gabriel chamava o
Dudu, a irmã do Osmar saiu com o seu neto. Ela me falou que havia dado aula para sua filha,
a Marluce (que havia identificado dias anteriores). Disse-lhe que ela fez parte de uma de
minhas primeiras turmas do “22”. O que havia sido marcante era que as primeiras turmas
tiveram aula comigo no período da noite por causa da minha dificuldade de dar aula de dia.
Aquela neta era a filha da Marluce. Olhei para aquela menininha e arrisquei: Um ano e
meio? Sim, um ano e seis meses, respondeu ela. A Marluce tem mais? “Só esse e chega!”
Além da Marluce, ela tem mais dois: um menino (5 anos) e uma menina (9 anos). Ela
comentou o encontro de gerações: sua menina estuda na escola da Edésia (professora do
“22”) com quem estudou no Colégio Alberto Comte. Todo mundo acaba se cruzando.
Aproveito para perguntar se o futebol sempre aconteceu na rua. Ela relembra sua infância
num bairro com mais espaço e verde. Digo que o Osmar mostrou uma foto dele (aquela em
que está ali na rua ao lado de um cavalo e de onde se vê toda a região). Ela confirma que o
bairro mudou muito e rapidamente. Enquanto converso com ela, o Osmar aparece para me
cumprimentar. A Marlene entra para dar banho na neta.

Formamos uma roda de conversa com Osmar, Thiago e Dudu. O Osmar cobra
curso do Bruno para que arrume um “trampo” para ele. O Bruno fala que estava pensando
em fazer curso de enfermagem. O Dudu sai da roda e volta depois. A Vanda passou
rapidamente por nós e saiu. Enquanto conversávamos, o Dodo e o Gabriel jogavam bola.
Depois, ficamos na calçada e Vanda voltou escondida da mãe que trabalha na padaria e fica
de olho nela, mas como já estava escuro ela não poderia ser identificada. Osmar traz copo
com vinho. O Bruno entra para casa. Fiquei um pouco, com o Thiago e a Vanda, antes de ir
embora.
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Quinta-feira, quente com tempo mudando, ventando e esfriando (das 18h às 21h).
Quando cheguei, o Dodô veio até o carro perguntando se iria jogar. Ao responder

negativamente, ele insistiu para que entrasse no seu lugar enquanto ia beber água. Bruno e
Thiago estavam na calçada. Estavam jogando o Júlio, o Davi, o primo do Dudu e o Gabriel.
Falei para o Bruno sobre a bola (o Júlio já havia comentado na aula que no dia anterior a
bola tinha soltado parte da câmara) e o Thiago lembrou que tinha sua bola e que mais tarde
poderiam jogar com ela. A bola tinha sido comprada com uma vaquinha feita pelo grupo,
compraram no Carrefour, era de salão. Na rua estavam os filhos da irmã do Osmar e a
filhinha da Marluce. Reparei que havia gente na casa do Guilherme. No final da rua tinha um
carro estacionado, daquele sujeito, novo morador que havia se mudado na semana passada. A
oficina ainda estava aberta com três senhores conversando. Perguntei ao Bruno qual era o
dono do prédio. Ele falou que era o senhor da calça azul. Fui chamado para o jogo. Eu, o
Gabriel contra o Júlio e o Guilherme. Depois o Davi entrou para o meu time e o Dodo para o
outro. Depois, o Thiago entrou e mudamos os times: ele, o Davi, o Gabriel e o Dodo contra
eu, o Júlio e o Guilherme. Aquela menina (que mora ao lado da oficina de molduras) veio
para a rua e ficou conversando com a mãe do Felipe. Três mulheres saíram da casa do
Felipe. A oficina fechou. As meninas entraram para suas casas. O menino da irmã do Osmar
ficou com a mãe do Felipe. O jogo parou porque o Guilherme cansou e o Júlio também. Aí
fiquei fazendo embaixadas com o Davi e o Gabriel, e depois o Bruno também. O menino da
moto passou pela rua. O Thiago foi pegar a bola e pediu para que o Dodo pegasse sua
bomba, com a saída do Dodô acabamos parando o jogo. O Thiago contou-me que tinha
achado aquela bola na rua, um dia quando voltava da faculdade. Ao encher questionei se não
era uma bola de handebol pois pulava muito. Uma moça que não havia visto até então ficou
ali na rua assistindo ao nosso jogo(mais tarde, reconheci que era minha ex-aluna). Ele falou
que era muito grande para ser uma bola de handebol, mas falei que a dos adultos era daquele
tamanho. O Júlio falou para o Thiago murchá-la, pois bola que pula muito não serve para o
jogo de rua. Então, ela foi esvaziada um pouco. Passou-se a cogitar um jogo para mais tarde.
Passou-se, então, a contar as pessoas. Oito jogadores, esse é o número de jogadores
estabelecido como o ideal pelo grupo. Antes havia perguntado para o Bruno quem fazia parte
do time da rua. Era ele, o Hector, o Felipe e o irmão do Hector, depois o Felipe, o Daniel
como goleiro (será que jogavam com gol maior?). O Thiago foi bater na casa do seu Tô, que
saiu em seguida de carro. O Samuel apareceu para saber se haveria jogo e ficou um tempo
dando embaixadas com o Bruno. Comentamos a propaganda da Nike em que o Ronaldinho
Gaúcho dá uma seqüência de embaixadas intercaladas com chutes no travessão (quatro).
Dizem que é uma montagem, mas não parece. Bruno e Júlio saem para jantar. A Vanda e a
irmã do Daniel aparecem e ficam ali na calçada conosco. Danilo aparece e fica fazendo
embaixadas com o Bruno. O Samuel vai ver se tem entrega de pizza. O Caio aparece de moto
e depois vem sem a moto para jogar, todos reparam que está com novo corte de cabelo. Ele
fica ali um tempo brincando com a bola, mas desiste de esperar pelo jogo. O Júlio fala que
não pode perder o último capítulo da novela América.

Eu, Júlio e Guilherme conversamos sobre a escola e seus problemas. Reclamam
que é freqüente a falta de professores. O Júlio diz que a professora de Artes não dá mais aula
para a sua sala. Perguntam sobre minha vida de professor. Falo da minha experiência na
escola privada e das condições de trabalho, espaço e materiais, situações ideais, enfim.
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Segunda, dia quente, tarde nublada, mudando para chuva (das 18h às 21h).
Ao entrar na rua de carro, encontrei o Júlio, o Guilherme e sua mãe. “Dá uma

carona, professor”, falaram brincando. A mãe do Guilherme falou que eles já estavam mal
acostumados. Encostei o carro e fui cumprimentá-los. Ao me dirigir para o final da rua e para
a calçada onde a turma costuma ficar, vi que o Caio e o Dodô estavam jogando bola. Na
calçada estavam o Bruno, o Thiago e o André. Todos estavam comentando sobre a nova bola
que haviam comprado. Percebi a presença dos pequenos na rua, mas com mudança do tempo,
logo se recolhem ás suas casas. Adquiriram de um vizinho que compra mais barato e revende
para os meninos da rua. O Júlio falou que ele e os outros (o Dodô, o Davi, o Guilherme e o
Gabriel) estavam fazendo outra vaquinha para comprar uma bola só para eles brincarem na
rua, deixando a outra bola para o jogo dos grandes. Eu falei que ajudaria na vaquinha cerca
de 20 reais. O Júlio passou a fazer as contas de acordo com a contribuição de cada um. Eles
comentaram que o Gabriel era o mais “pão duro”. Era o que mais tinha dinheiro, mas não
contribuía. Nem estava ali para não contribuir.

Falei para o Júlio (que tinha faltado na minha aula) que havia colocado, no mural
da escola, a tabela de jogos do nosso torneio. Fomos até meu carro, mas ao abrir a minha
mochila percebi que havia esquecido a minha pasta na sala dos professores.

A mãe do Guilherme fica na calçada com a gente. Aproveito para perguntar
quanto tempo mora no bairro. “É muito tempo, uns 29 anos”. Ela veio de Minas e digo tem
muita gente daquela terra no bairro. Na casa atual, mora há 16 anos, o Felipe estava com 1
ano quando se mudaram para lá. Diz que as crianças sempre jogaram futebol na rua.
Chegava até se assustar com o barulho das boladas no seu portão, mas depois se acostumou.
Todo mundo se conhece. Depois apareceu a irmã do Osmar com sua neta. Sempre que essa
menininha aparece alguém fica brincando com ela.

O Samuel apareceu para jogar. O Thiago comentou sobre o jogo de futebol de
campo em que o time dele e do Samuel se enfrentaram. O time do Thiago havia ganho de 3 a
1. Mas, ele que quando o time do Samuel ganhar entrosamento será um difícil de jogar.
Estavam jogando juntos pela primeira vez. O Bruno e o Caio estavam perguntando da
possibilidade de jogar no time do Samuel que começou a explicar o esquema. Cada jogador
precisa pagar uma quantia de dinheiro por mês, o que dá direito à camisa, chuteira (parece
ser um esquema comum dos times). O tempo estava virando rapidamente, o azul do céu deu
lugar para nuvens escuras e um vento frio, sinalizando que a chuva estavas prestes a chegar.
Fui até o carro pegar a minha blusa. Todos estavam animados para jogar com a bola nova,
outra bola amarela da Topper de futsal (essa bola é a ideal pois não pula). Passou-se então,
como de hábito a contar o número de pessoas: o Bruno, o Thiago, o Caio, o Júlio, o André, o
seu Tô, eu, o Samuel. O Guilherme falou que não jogaria pois estava gripado. Começou uma
garoa fina e o tempo estava esfriando, tirando o meu animo para jogar, mas a maioria queria
jogar. Antes de começar o jogo, o Buiú apareceu e fiquei na esperança de ficar de fora do
jogo, mas com um tempo daqueles, o Júlio não iria jogar. Começamos o jogo e à medida que
o tempo ia passando, ia esfriando mais e aumentando a chuva. De um lado, eu, o Caio, o
Samuel e o Buiú, do outro, o Bruno, o Thiago, seu Tó e o André. O nosso gol ficou do lado de
baixo da rua, e rapidamente percebi com esse lado é incomodo pelo fato de ter que buscar a
bola toda hora. Mas o grupo percebe isso e é consenso de que quem chuta vai atrás da bola.
Em seu relação ao comportamento dos participantes, percebo uma cobrança em cima do
Buiú, tanto do Samuel, quanto do Caio.
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O Caio tem um temperamento de pavio curto e muito competitivo se estranha com
o André que pede que se acalme (tal fato havia ocorrido com o Felipe e o próprio Gabriel
pediu para que ficasse cobrando tanto dos outros). A cada interrupção do jogo para se pegar
a bola, ou a entrada de carro nas casas (uma da vizinha da oficina e outra do Danilo que ao
entrar me pergunta do xadrez) todos passam a se abrigar da chuva nas calçadas. Num
determinado momento, o pai do Júlio fica gritando para ele não jogar, o Bruno responde que
ele está na garagem do Guilherme. Todos estamos molhados e o frio passa a incomodar. Ao
acabar o jogo, todos se recolhem para casa.
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Quinta-feira, dia quente, final da tarde esfriando, céu ficando limpo (das 19h às
21h).

Ao chegar na rua encontrei o Caio, o Bruno, o Thiago, o André, o Dudu, o Júlio
na calçada. Comentei com Júlio sobre a derrota de seu time no torneio da escola para o time
do Buiú. Falei que deviam ter colocado os reservas, ele e o Murilo nem entraram no jogo
para algo diferente. Ele falou que com a má atuação de sua equipe nem teve vontade de
entrar.

Fizemos um jogo: o Dudu (depois Samuel), eu, Júlio e o Caio contra o Thiago, o
Bruno, o André e o Buiú. Samuel saiu, Bruno saiu para deixar 3x3. Ao voltar, Samuel falou
para o Buiú que havia entrega, então, eu sai para deixar 3x3.

Guilherme ficou no portão de sua casa, estava doente e como estava ventando frio
não podia ficar na rua.

Durante a conversa na calçada descobri o nome do menino da moto: João. A
turma comentou sobre o portão amassado, que o dono do prédio veio cobrar de todos como
ficaria aquilo.

Na hora de embora, dei uma carona para o Dudu, pois estava tarde para ele
voltar a pé. Constatei que ele mora bem longe dali para ir caminhando.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


131

ANEXO XXI - RUA 17

Sexta, Sol e céu azul (das 17:25 h às 21 h).
Após realizar um jogo do torneio na escola, fui para a rua fazer a minha

observação. O relógio marcava 17h25min e eu havia planejado tirar fotos pois o dia estava
ótimo: sol e céu azul. Percebi que havia muitos carros na frente da oficina mecânica,
ocupando o espaço normalmente usado para o jogo de futebol e para as brincadeiras das
crianças. Um grupo de crianças estava pulando corda no final da rua. Era a irmã da
Marluce, a Isabela, um menino e uma menina. O Dodô, o Alex, o Davi e o Gabriel estavam
brincando com a bola. Tirei algumas fotos e fui até o início da rua para buscar outros
ângulos de visão. Ao passar pelo bar, percebi que a turma estava jogando bilhar, entrei e
cumprimentei a todos (Thiago, Samuel, Bruno, Júlio, Dodô, Alemão). Na rua de baixo, vi a
mãe do Guilherme chegar com o seu sobrinho, tirei mais algumas fotos e voltei ao bar para
registrar a turma jogando bilhar, mas acabei batendo fotos só do Samuel e do Thiago que
ainda estavam ali. Voltei para a rua e notei que dois dos carros na rua eram da oficina de
molduras. O Bruno, o Júlio e o Dudu estavam na calçada, na frente da oficina havia um
carrinho semelhante ao de um kart, o Juba, a Isabela e o Danilo estavam ao seu redor, vendo
o mecânico fazendo ajustes. No final da rua, o Danilo, o Gabriel, o Dodô e outro menino
estavam jogando futebol com os gols posicionados nas calçadas. As meninas estavam
sentadas na calçada. Aos poucos, os carros iam sendo retirados pela oficina que se preparava
para fechar suas portas. A turma estava esperando o Felipe para fazer as compras para a
festa que haviam programado para o dia seguinte na casa do “Burguês”.

Pouco mais de 18h e a rua estava sem carros que pudesse atrapalhar o campo de
jogo. O seu Tó apareceu para brincar com as crianças. O Caio apareceu e o pai do
Guilherme voltou para casa, interrompendo o jogo para colocar o carro na garagem. O
Guilherme voltou da escola em seguida: “tive a última aula vaga”. Seu pai ficou um tempo no
portão, observando o jogo das crianças. Apareceu a mãe do Dodô para pedir ajuda para o
Dudu e o Bruno para carregarem um computador. O tempo estava esfriando e “fechando”
com o céu se enchendo de nuvens. Vou até o carro para pegar minha blusa e vejo o pai do
Júlio jogar uma blusa, cumprimento ele e sua mulher. Aproveitei para tirar uma foto do
prédio e do portão da oficina com as marcas das “boladas”. O jogo das crianças havia
parado e agora a bola estava com o Guilherme e o Alex. O Luquinha apareceu de bicicleta e
começou a jogar futebol com o Gabriel com uma bolinha. A turma estava preocupada com o
Felipe que demorava a aparecer. Enquanto isso, ficando fazendo manobras com a bicicleta do
Danilo descendo e subindo a rua.
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Domingo, dia de Sol (da 15h às 20h).
Cheguei por volta das 15h e notei que a rua estava muito movimentada. Pela

primeira vez, vi dois rapazes do prédio da antiga padaria jogando bola, com uma moça e um
rapaz conversando e observando da janela (moradia que a turma da rua denomina como
reduto paraibano). Crianças pulavam corda.

Toda turma estava na calçada com cara de ressaca. Disseram que a festa tinha
ido até às 7h da manhã. A mãe do Guilherme estava no portão, seu Tó estava sentado na
calçada e seu Antonio estava sentado no “banquinho” de concreto na frente de sua casa..

A Marluce (ex-aluna) estava com sua filha Giovana, que sendo a menor das
crianças da rua, é cuidada pelas outras crianças. Como ela pertence à geração anterior da
rua, aproveitei para ouvir seu relato sobre o uso da rua. Disse que no seu tempo a rua era
muito mais usada e movimentada. Destaca o grupo de meninas que se reunia ali, onde os
jogos de vôlei eram freqüentes, meninas que não se resumiam às moradoras da rua. A
presença feminina era maior, mesmo como espectadoras, já que o futebol sempre aconteceu
naquele espaço. Sobre o uso da rua, lembra de dois acontecimentos trágicos na rua: a prisão
dos gêmeos da rua pelo envolvimento em assaltos (alunos também do “22”) e a morte do
Hector (isso há cerca de um ano). Por conta desses acontecimentos, houve um certo luto no
uso da rua, já que a família do Seu Tó era uma grande incentivadora da turma da rua.

A turma resolve ir até a casa do “Burguês” para comer a sobra da festa, e depois
ir até a sorveteria. Só ficaram o Gui e o Alex na rua. Ocorre a chegada de novos moradores.
Pai e mãe e avó do Guilherme, mãe da Marluce e vizinha ficaram conversando na calçada,
com Giovana e Juba brincando no quintal do Guilherme. A turma volta para a rua e a Vanda
aparece na rua. Ela pouco aparece por conta da proibição de sua mãe em sair para a rua.

A Camila (ex-aluna) aparece na rua com o seu sobrinho, João Vitor. Seu irmão, o
Totó (Fernando) também foi meu aluno, mas não me lembro. Eles fazem parte da turma da
Marluce. Mãe da Marluce aparece com a Giovana e a Camila fica conversando com o pai do
Guilherme. Duas meninas aparecem para jogar vôlei e depois, futebol.

O Totó aparece e o reconheço como meu aluno. Ele disse que já tinha me visto na
rua e julgava que estava morando no bairro. Sua casa fica ao lado da casa do Gui e sua mãe
tem raiva das bolas que caem no seu quintal. Diz que sua mãe está sofrendo tudo que ele
aprontou no seu tempo de rua. Conta que no seu tempo tinha até torneios entre as ruas.
Tempo em que a rua era de terra. Com a chegada do asfalto, nos dias quentes, eles jogavam
água para refrescar a rua antes do jogo. Fala que sua turma aprontava muito quando alguém
atrapalhava o espaço do jogo. Houve um tempo em que os ônibus eram estacionados no final
da rua e eram alvo de danificações, assim como os carros da oficina. Lembra que como não
havia muitas casas, a rua dava acesso para outras ruas. Antes entrar de em casa, tirei uma
foto dele com o João Vitor.

Enquanto o pessoal limpava a rua para o jogo, o Felipe ficou conversando
comigo, dizendo que a rua seria muito melhor se não tivesse aquele prédio cujo os moradores
são os mais recentes da rua. O principal conflito que o grupo de futebol tem é com os carros
da oficina e a circulação de seus moradores. Na verdade, expressam um certo preconceito em
relação aos recentes moradores, identificando-os com nordestinos. O Felipe cogita comigo a
possibilidade de transformar aquela rua em uma rua de lazer. Digo que isso depende dos
moradores da rua.
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Pouco antes do jogo começar, um carro com móveis e eletrodomésticos estaciona
na frente do prédio anunciando a chegada de novos moradores. Há um carro dentro do
“campo” de jogo, com um dos pneus esvaziado (não sei se por alguém da turma).

É feita uma contagem dos jogadores e cada um vai buscar o seu tênis em casa.
Seu Alfredo aparece para assistir ao jogo, o seu Antonio ainda está no seu “banquinho”. Os
moradores carregam seus móveis e uma geladeira fica ali na calçada. Um carro sai de casa
interrompendo o jogo por alguns instantes.

São realizados três jogos, com o formato de sempre: times de quatro jogadores.
Entre os participantes, mais um ex-aluno, o Éder. O jogo acontecia com uma platéia na
calçada e do outro lado, tinha um grupo de meninas conversando.
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Segunda, dia de sol (das 12h às 16h)
Hoje, cheguei por volta das 12h. Ao encostar o carro, cumprimentei o Júlio que

estava ali na calçada. Como sempre a criançada veio ao meu encontro, antes mesmo de sair
do carro: o Davi e o Dodo vieram correndo para disputar quem era o primeiro a me
cumprimentar. Não tem jeito, o carinho dos pequenos sempre é marcante. Sentei com eles ali
na calçada da avó do Dudu. Notei que o Júlio tinha ido até o final da rua comprar uma coisa
que há muito não via: um vendedor do “quebra queixo”. Lá, também estavam o Guilherme e
o Danilo que vieram me cumprimentar, oferecendo o doce. Ao ser perguntado pelas crianças
se iria tirar mais fotos, disse que já havia tirado muitas fotos. Um menino estava junto deles,
parece ser o irmão do João (o menino da moto) que está no bairro há dois anos. As crianças
resolveram ir comprar doces na mercearia do “seu” Messias (avó do Danilo) que fica ao lado
do bar do Thiago onde fui tomar algo para aliviar o calor. Ao entrar, vi a presença de muitos
motoristas e cobradores da empresa de ônibus que sempre almoçam lá. O pai do Thiago
estava almoçando, o Thiago e sua mãe estavam no balcão, atendendo. O bar possui uma
televisão que passava noticiário esportivo, e o que se comentava era sobre o campeonato
brasileiro e as chances do Corinthians. O grupo se dividia, como sempre, entre os
corinthianos e os não corinthianos, com gozações e ironias de parte a parte. Num
determinado momento, a mãe do Thiago me perguntou para que time torcia e respondi que o
“coitado” do meu Santos já não tinha chances. Ao ouvir minha resposta, um senhor veio me
consolar e dividir as mágoas pela má fase do “peixe”. Uma coisa muito comum no bar é que
sempre que alguém entra, cumprimenta a todos que estão ali, uma conduta típica das pessoas
que são do “pedaço”. Como já era hora da saída de um dos ônibus, um dos motoristas
chamou o Thiago para ir embora (pegar uma carona), mas ele falou que quem ia embora era
sua mãe. Pedi uma bebida e fiquei na entrada observando o movimento da rua, ou melhor, a
ausência de movimento, pois o Sol estava forte e era hora de almoço. O Dodô me convida a ir
com ele jogar video game na casa de um dos meninos do prédio. Rapidamente, os motoristas e
cobradores foram saindo do bar, ficando alguns ali para esperar dar o horário das próximas
viagens. O Júlio e o Danilo que tinham ido pegar filmes na locadora voltaram para casa (eles
só pegam filmes dublados, têm dificuldades com os legendados por exigir velocidade de
leitura). Na esquina da rua tem uma banca de jornal que não funciona mais, segundo um dos
motoristas virou um ponto do jogo do bicho e de venda de doces. Ele comentou que por ali
ninguém deve ler jornal. A mãe do Guilherme passou pela rua voltando para casa,
comentando comigo se haveria jogo. Acabei de tomar a bebida e fiquei na mercearia
conversando com o Danilo que sempre substitui seu avô quando ele vai almoçar. Ficamos, eu,
ele, um motorista e o Guilherme conversando na porta da mercearia. Como o motorista e o
Danilo começaram a comentar sobre a obesidade do Guilherme, ele resolve sair dali
(freqüentemente, ele é alvo do grupo de rua). Noto uma placa anunciando a venda do ponto
que está exposto há um mês. Descobri depois, conversando com o Felipe que a mercearia era
de seu pai. O Danilo comenta que o movimento é fraco, já foi melhor na época em que existia
a padaria do outro lado da rua. Diz que o bar, depende do pessoal da empresa de ônibus por
causa das refeições, já a mercearia não depende tanto desse pessoal. O senhor do dia anterior
que havia fotografado, veio perguntar das fotos. Respondi que tirar fotos é um problema, pois
a gente começa e não pára. Ele concordou.

O Dudu aparece com cara de cansado pela caminhada da sua casa até ali sob o
Sol forte.
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Brincalhão como sempre, ele simula um beijo ao cumprimentar o Danilo, dizendo
que “menininha, a gente dá beijo”, fazendo referência ao cabelo comprido dele (o único da
rua). Ao ver sua tia voltando das compras, o Dudu vai atrás dela para pedir um coco,
voltando em seguida, para deixá-lo gelando no freezer da mercearia que sempre é usado pela
turma da rua para se deixar algo.

Eu e o Dudu vamos até a calçada da rua. O Guilherme e o Davi ficam ali conosco.
Ele comenta que estão preparando a próxima festa para dia 17 de dezembro, pois ficaram
animados com a festa da semana anterior e do número de pessoas que atraíram, e
principalmente, lógico, da presença de garotas. Ele comenta que a rua só tem “macho” e a
rua de cima só tem meninas. Falo para ele que tenho a intenção de entrevistar algumas
pessoas da rua: os pais do Guilherme, os pais do Bruno, o Osmar, o pai do Dodô. Digo que
preciso ver a visão das outras pessoas sobre a turma da rua. Ele dá algumas sugestões
falando que o interessante é escolher os mais antigos moradores, por exemplo o “seu” Tô e
sua família. O Dudu fez parte do grupo da Marluce, do Totó, da Camila que usava muito mais
a rua. Digo que todos eles foram meus alunos, e que provavelmente até o Hector tenha sido
meu aluno. A Marluce representa uma das minhas primeiras turmas que tiveram aula de
Educação Física à noite, fato raro na escola. Enquanto conversamos o Bruno e o Júlio
aparecem na varanda dizendo que estão consertando um vazamento. O Danilo (ex-aluno)
aparece para se juntar a nós, depois aparece o Caio de bicicleta, e depois o André. O Dudu
vai buscar o coco e o Guilherme, o “quebra queixo” que também havia deixado no freezer da
mercearia.

Seu Antonio perguntou das fotos e prometi que traria sua foto. Dudu foi para
casa. Bruno e Danilo (ex-aluno) foram para o bar jogar bilhar, o Felipe já estava lá. Percebi
na rua a presença de mais uma ex-aluna, a Janaína.
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Terça-feira, feriado e Sol (das 14h às 19:30h).
Como era um dia de feriado, havia muita gente na rua. Na calçada estavam o

Danilo, o Caio, o Dudu, o Rafael, o Júlio, o Guilherme, o Daniel, o Burguês, eles estavam
tomando vinho. O “seu” Tarcísio e o seu Afonso (irmãos do seu Tó) também estavam
sentados na calçada. Reparo o Juba saindo de uma das casas.

No meio da rua, a Marlene estava conversando com um rapaz, do outro lado da
rua, o Magu estava com a Giovana. Atravessei a rua para cumprimentá-lo. Havia três
meninas jogando vôlei. Perguntei do Osmar e ele respondeu que havia saído. Ele passou a
falar de seu jogos no futebol de campo e do problema que tem no joelho. Perguntou o que
faria no final do ano, pois como o Osmar já havia falado, eles costumam fazer a queima de
fogos da laje de uma das casas. A casa do ano anterior colocou telhado, portanto era preciso
escolher uma outra para este ano. Falei que ali é um bom lugar pelo fato de ser alto, o que
dá uma boa visão de todo o bairro. Nessa época, acontece na rua um jogo entre casados e
solteiros. Diz que a molecada é esperta e faz um revezamento constante de jogadores para
enfrentá-los. A Marlene veio se juntar a nós. Comentamos que quem decidiu viajar, deu-se
bem, pois o tempo estava muito bonito. Ela falou que a Marluce tinha ido trabalhar mesmo
sendo feriado, pois essa área de telemarketing não tem sossego. Reclamou um pouco do
cansaço de cuidar das crianças que não param um segundo.

Sempre que converso com eles, retomam a história da família e do bairro. O pai
deles criava muitos animais na casa: galinhas, cachorros, patos, coelho. Além disso havia
muitas árvores frutíferas na região que era constituída de chácaras. Comentei das fotos que o
Osmar já havia me mostrado desse tempo. Por conta dessa experiência, hoje, o Magu e a
Marlene não conseguem comem nem carne de frango, nem ovo, pois estranham demais o
gosto “industrializado”. Falam da diferença de cor e da consistência do ovo e da carne.
Marlene diz que gostaria muito de ter a possibilidade de morar num sítio.

A Marlene comentou do acidente e da morte do pai do Danilo. O acidente ocorreu
em agosto deste ano, estavam a caminho de Pernambuco. E como estavam mais próximos de
lá, a mãe do Danilo está se recuperando na casa de parentes. Ela, a mãe do Danilo e a mãe
do Guilherme eram muito ligadas, comenta que, talvez, em breve, ela volte.

Enquanto conversamos, a turma da rua resolve aprontar com as meninas: pegam
a bola de vôlei e jogam na laje de uma das casas, forçando-as a subir até lá. Em seguida, eles
pegam novamente a bola e jogam dentro de uma casa, o que faz com que as meninas tomem
uma bronca da moradora, mesmo explicando que a culpa não é delas.

A turma também gosta de ficar provocando o Juba sempre que ele aparece na rua,
o que faz ele responder agressivamente para eles ou ignorá-los. Alguém chutou a bola em sua
direção, esperando que ele chutasse de volta, mas ficou ali, quieto e indiferente. A Marlene
diz que na rua não tem ninguém da idade dele (cinco anos): “ou mais velho ou mais novo que
ele”. A Marlene entra em casa para dar um banho na Giovana.

Apareceu na rua um carro com um vendedor de controle remoto de televisão
oferecendo para nós. O Magu e o Guilherme foram ver o controle. Como o calor estava
incomodando, resolvi até o bar para beber algo. Fiquei ali na porta observando o movimento
da rua e vi três meninas pararem na esquina para conversar com o Dudu. Entre elas, estava a
Renata minha aluna da 8ª. Fui lá e fiquei conversando alguns minutos com elas que seguiram
rua acima.
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Volto para a rua e vejo o Thiago e seu pai fecharem o bar. Vi o Felipe passar de
carro acompanhado pelo Bruno. O Dudu já tinha sugerido ir até a sorveteria, resolvi, então,
levá-los para eu conhecer um dos pontos de encontro dos adolescentes do bairro. Como a
sorveteria estava cheia de gente, eu, o Dudu, o Caio, o Burguês e o Rafael ficamos na
calçada. Os meninos começaram a olhar e a comentar sobre as meninas presentes. Nesse
momento que eles defenderam a tese de que com carro é mais fácil conquistar as meninas, e
por isso que teve uma disputa do Burguês com o Dudu para sentar na frente do carro para
melhorar sua visibilidade perante as meninas.

Voltamos para a rua que está movimentada, afinal, feriado é dia de visitar os
parentes. A turma entra em alvoroço quando chegam as primas do Dudu. Ele e o Júlio vão até
o carro para cumprimentá-las. Nesse momento vejo a Marlene levando as crianças para a
sorveteria. As primas do Dudu entram na casa de sua avó e voltam, em seguida, para mostrar
algum cd de música. Bruno aparece para cumprimentá-las. Depois elas voltam para a casa
junto com o Dudu e o Júlio.

A turma resolve levar as visitantes para a sorveteria, falam para o Daniel
convidar sua prima que também veio visitá-lo. Fico na rua para fazer anotações de minha
observação. O Osmar aparece na rua voltando para casa e vem me cumprimentar. O Dudu
grita do final da rua para que eu vá com eles. Com a minha recusa, diz para ficar com o
Kleiton (filho do seu Tó) que está com a sua namorada na calçada. Faço algumas anotações
em meu caderno e vou conversar com o Kleiton pela primeira vez, pois só o tinha visto duas
vezes na rua. Sobre a rua diz que o uso não mudou, mudaram as pessoas que a usam. Afirma
que havia mais espaço e como não havia muitas casas, a rua dava acesso às outras. A rua não
era sem saída, no lugar do prédio tinha um terreno vazio onde brincavam. Era mais comum
os jogos contra as outras ruas. O Caio apareceu perguntando pelo pessoal. O irmão do
Danilo (ex-aluno) aparece e fica ali conversando com eles. Vejo um grupo de crianças que
não conhecia, elas brincam de pular corda, esconde-esconde e de queimada. A Marlene
voltou com a criançada, dizendo que havia se encontrado com a turma. O Juba que comeu
duas bolas de sorvete, veio sentar comigo na calçada. Caio volta de bicicleta para a rua
dizendo que não encontrara ninguém.

Eles voltam, falando que a sorveteria estava tão “lotado” de gente, que
resolveram ir para outra sorveteria. A Vanda aparece na rua, dizendo que sonhou com
veneno de rato, pois os meninos sempre brincam que ela deve usar o tal veneno na comida de
sua mãe para que fique livre e sair para a rua...

Os meninos resolvem ir até a quadra da igreja para pedir permissão de seu uso. O
senhor que mora nos fundos da igreja, diz que só podem usar depois das 17 h. Voltamos para
a rua, pois ainda são 15h30min.

A rua está repleta de carros, as visitas não param de chegar. A oficina é aberta
para consertar um caminhão. Dodo sai e volta com o pai várias vezes, descubro que ele é o
presidente da Portuguesinha. O grupo se divide, eu, o Bruno, a prima do Daniel e o Dodô de
lado da rua e o Dudu, suas primas e o restante da turma do outro lado. O Dudu insiste me
chamar o Bruno para que “fique” com a sua prima. “Mano, o Dudu é muito chato!”, reclama
o Bruno. Família do Felipe volta para a rua e sai novamente. Como sempre pai do Bruno sai
na varanda, percebo, também, que o dono do prédio está na varanda olhando a rua. O grupo
de crianças permanece na rua brincando. O Burguês volta para a rua com o seu tênis de
jogar futebol (o total 90 da Nike), os demais vão para casa pegar o tênis.
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Desta vez, eu também trouxe outro tênis no carro para jogar. Sempre digo que
caso falte jogador, eu completo o time. Nem todos queriam jogar, vieram preparados para o
jogo: o Bruno, o Daniel, o Júlio, o Caio. Ainda, cogitava-se jogar na rua, mas não havia
espaço, então fomos para a quadra. No caminho, encontro a Jenifer (ex-aluna e irmã do
Fábio que era da turma da Marluce). E encontramos também, o Samuel de moto com o Buiú,
que são convidados para jogar, mas eles não param. Na quadra encontro o Ricardo e outro
aluno da 3ª série. O jogo dura cerca de trinta minutos pois está muito quente e todos
concordam em parar. Voltamos para a rua para descansar na calçada. Vejo minha aluna
Denise e sua mãe passear pela rua. Danilo aparece de bicicleta e me cumprimenta. O Júlio
vai para a casa da avó do Dudu, o Bruno resolve voltar para casa para tomar um banho,
aproveito para me despedir de todos e ir embora.
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Quinta-feira, nublado e esfriando (das 18h às 20h).
Depois de um dia quente, o tempo ficou nublado e começou a cair a temperatura e

com vento de chuva. Ao chegar na rua já esperava que não tivesse ninguém devido ao tempo.
Avistei o Davi e o Gabriel que estavam no bar. Vieram me encontrar no carro e fomos
novamente para o bar. A mãe do Thiago estava lá e me respondeu que o Thiago havia ido
para Santo Amaro. Paguei um refrigerante para os meninos. Enquanto bebíamos, o Gabriel
falou que hoje ele só ficaria na rua até às 18h30min, porque seu pai estava em casa. O Davi
também que fica, no máximo, até ás 19h. O Bruno e o Júlio apareceram e este último pediu
que o Davi chamasse o Dodô para que jogassem futebol. Ao caminhar para o final da rua
encontramos o Daniel que estava pronto para ir à escola, ele teria prova. O Dodô apareceu e
ficou brincando com o Bruno e o Davi de chute ao gol. Eu fiquei conversando com o Júlio
sobre os jogos que ele tinha participado de manhã pelo torneio interescolar. Notei que o
Gabriel continuava sentado na calçada e perguntei porque não jogaria. O Júlio falou que ele
não jogaria porque não tinha contribuído para comprar a bola. O Juba e a Iara estavam
brincando de pular corda com outras crianças. A oficina de molduras estava carregando
quadros no carro. Percebi que o Guilherme estava no portão de sua casa e fui até lá para
falar com ele. Quando foi chamado para jogar, disse que só estava esperando um pouco pois
tinha acabado de comer. Ficamos conversando sobre filmes. Filmes de ação. Esse o gênero
preferido deles. Falei que iria levar alguns filmes que tenho em casa. O Felipe saiu e foi com
o Daniel para a escola. A sua mãe ficou ali no portão observando o nosso jogo. O senhor
Antonio sentou na calçada para assistir ao jogo. Eu, o Júlio e o Guilherme contra o Bruno, o
Dodô e o Davi. O Bruno ficava chamando o Gabriel para entrar no jogo, mas ele se recusava.
O Juba apareceu com uma bola que o Guilherme chutou em cima da garagem do Magu.
Paramos o jogo para pegar a bola do Juba. O Guilherme, o Bruno e o Davi tentaram, mas
não conseguiram pegá-la. Disse para que pegassem a bola com aquela corda que as crianças
sempre usam. Enquanto a Iara ia pegar, seguimos com o nosso jogo. O pai do Guilherme
chegou e imediatamente, o Juba foi reclamar de sua bola. O Guilherme levou uma bronca de
seu pai que exigiu que ele pegasse a bola. ele ficou tentando várias vezes lançando a corda
sobre o telhado da garagem. Depois que foi vencido pelo cansaço, fui ajudá-lo a tirar a bola.
Avisei o Gabriel que já era dele voltar para casa. Depois de um tempo, o Bruno parou e
refizemos os times: eu, o Dodô e o Davi contra o Júlio e o Guilherme. O Buiú chegou e entrou
no jogo, ficando ele e o Júlio contra eu, o Dodô e o Davi. O pai do Guilherme saiu na rua e
brincou com o Bruno para que eles fossem os próximos. Ele foi ter uma conversa com o seu
Antônio. O Caio apareceu e ficou ali na calçada assistindo ao nosso jogo. O seu Tô saiu de
sua casa com sua mulher. Depois que todos se cansaram ficamos ali, sentados na calçada. O
Bruno já havia entrado em sua casa. O Dudu apareceu e fez uma brincadeira com o Júlio que
não gostou e se foi embora para sua casa. O Buiú e o Caio foram para o bar jogar bilhar. O
Davi e o Dodô, também foram para casa. As crianças ainda brincavam na rua com a bola de
vôlei e ali na calçada, só restava eu e o Guilherme. Antes de ir embora, aproveitei combinar
com sua mãe que ainda estava no portão de sua casa uma entrevista para conversar sobre a
turma da rua. Despedi-me deles e fui embora.
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Sexta, Sol forte (das 10h30 às 16h30).
Ao chegar na rua, não vi ninguém da turma e fui até o bar para beber algo. Fiquei

na porta e cumprimentei Seu Messias. O Danilo apareceu por ali e fiquei sabendo que ele
estuda no Colombo das 15h às 19h. Ele é um dos garotos que nunca vi jogar futebol, ele
aparece na rua só para conversar. O Júlio apareceu e estranhei, pois ele sai às 11h: “sai
depois do recreio”. Sair da escola mais cedo virou uma rotina. Ele falou que ia até a casa do
“Burguês”, cujo nome descobri que era Michel. Vi a Marluce passar com o Juba e a Giovana,
provavelmente levando-os até a escola, mas logo depois, eles voltaram, indicando que não
haveria aula para ele. Pela primeira vez, vi a moça que vende doces na antiga banca de
jornal. A Marlene passou por ali, ela é agente comunitário do posto de saúde. Eu disse que
este trabalho era fundamental para o bairro pelo papel educativo e preventivo. Ela disse que
prefere esse tipo de trabalho do que ficar no posto de saúde. Explicou que cada agente cobre
uma área do bairro e que cada uma tem um problema específico, pois há comunidades de
diversas origens e cada qual com os seus hábitos nem sempre saudáveis, e sempre difíceis de
serem modificados. Citou como exemplo, uma parte do bairro em que os moradores são
originários do Piauí e que por conta dos seus hábitos alimentares têm problemas de
hipertensão. Outro exemplo, foi o “Morro da Lua”, área invadida por moradores, em que o
problema central era a gravidez na adolescência. Pediu licença para conversar com sua
amiga, a moça da banca dos doces.

Resolvi, então, ir sentar na calçada da avó do Dudu para fazer algumas anotações
sobre as possíveis perguntas para os moradores sobre a turma da rua. Parei de escrever
quando o Júlio apareceu novamente. Ele perguntou se já tinha escrito o trabalho e respondi
que ainda não. Expliquei o que era a pesquisa dentro do curso de pós-graduação e mostrei o
texto da minha qualificação como parte do processo de pesquisa. Enquanto conversávamos, o
Dudu apareceu, mais cedo do que normalmente aparece. Ao ser perguntado pelo Dudu sobre
o título do trabalho, disse que estava pensando em mudá-lo. O Júlio ficou folheando o texto
da qualificação e dizendo da dificuldade de escrever naquela quantidade. A Elaine apareceu e
Dudu foi junto com ela até o Seu Messias, voltando em seguida com um sorvete nas mãos,
pago por ela. Depois que ela entrou no prédio, o Dudu falou que certa vez, pegou três
sorvetes e pôs na conta dela. O Dudu saiu dali e o Júlio passou a relatar várias informações
interessantes sobre a rua. Contou que o bar era do Seu Messias, e ao lado era uma locadora
de vídeo. O salão de beleza que, hoje, não funciona foi um açougue no passado. Perto do
orelhão, havia o mercadinho do Seu Raimundo. Ao lado da oficina de carros, que pertence ao
pai do Dodo já foi de tudo: igreja, empresa de portão, depósito, ferro velho e base eleitoral. A
padaria já foi uma pizzaria e uma drogaria. A casa de sua avó (ele se mudou para cá há 4
anos, morava perto do Shopping Interlagos) já foi uma loja de quadros, uma tapeçaria e um
depósito de farinha. A turma da rua tinha um brinquedo muito interessante: um fusca
abandonado na calçada. Eles viviam brincando com o carro, prendendo as pessoas em seu
interior, já que ele não abria por dentro. O Dudu chegou a amassá-lo de tanto pular em cima.
O Rafael apareceu e fiquei surpreso ao descobrir que ele era meu aluno e eu não sabia, pois
não freqüenta mais a escola, desistiu. Depois que ele nos deixou, o Júlio falou que não
entendia essas pessoas: “vão o ano todo, quando faltam só dois meses para acabar o ano,
somem da escola”. O Michel apareceu por ali, ele trabalha num supermercado no Itaim. A
Vanda passou por nós voltando da escola. “Racumim”, gritou o Michel que saiu falando que
ia dar uma passada na escola para dar uma olhada nas menininhas.
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A irmã do Dodô volta para casa e cumprimenta o Dudu. O Dodô chega, em
seguida, de carro com os seus pais da escola, e com o uniforme da escola da Édesia
(professora do “22”), o Magnus Vir. Quando o Dodô apareceu depois, o Dudu o convenceu a
pagar uma Tubaína. Foram comprar e voltam com a garrafa na mão, quase não sobra um
copo para o Júlio, que com o Dudu ficam insistindo para que o Dodô pague mais um
refrigerante. Para provocá-los, digo ao Dodô que agora é a vez deles pagarem um
refrigerante. O Júlio rebate que na rua sempre foi assim: os menores pagam para os maiores,
porque com ele foi assim, e que o Dodô poderia fazer isso, no futuro, com os menores do que
ele. De tanta insistência, ele voltou com algumas moedas. Não resisti e dei mais algumas
moedas para completar um real, já que eles queriam comprar uma coca cola de 1 litro lá em
outro mercadinho. Ao voltarem, percebi que a garrafa era de vidro, coisa que não via há
muito tempo, na tampa estava o preço: 0,99 R$. Só havia um problema, ela não estava gelada.
Então, o Júlio e o Dudu falaram para o Dodô pegar gelo na sua casa, mas ele voltou falando
que sua mãe tinha lhe negado. Foram então, na casa da menina da frente que deu vários
cubos de gelo. Depois de tomarmos, eles foram devolver a garrafa e me chamaram para
conhecer onde ficava o tal mercadinho. Era na rua de baixo, ao lado do escadão. O Júlio
falou que através dele, lá na rua do Buiú havia um bom ponto para ver os jogos no campo da
Portuguesa. O Dudu seguiu para outra rua e nós voltamos para a rua. Ao entrar nela,
encontramos o Bruno voltando da escola. Eu e o Júlio ficamos na calçada conversando e ele
comentou de sua prima no Japão que está em Hiroxima, há muito tempo. Falei que é sempre
bom conhecer outro país, outra cultura e aconselhei a aproveitar a oportunidade de conhecer
Portugal, terra de seus pais.

Fiquei de olho na oficina, queria falar com o dono do prédio para tirar fotos lá de
cima e marcar uma entrevista. Apareceu um caminhão das casas Bahia para fazer uma
entrega no prédio. Comprovei o que já tinham me falado, o caminhão veio acompanhado de
uma escolta de segurança pois assaltos já haviam acontecido no bairro.

O Júlio falou que quando o prédio estava em construção, a turma “zoava” lá
dentro: entravam jogavam bombinhas e saiam correndo. O Júlio me levou até a lage do
Danilo, de onde se vê todo o bairro. Ao lado, vi o seu Tó, e sua mulher costurando roupas.
Isso explicava porque ele sai várias vezes de sua casa durante o dia, deve ser para fazer as
entregas.

A mãe do Guilherme disse que ele estava sem vontade de ir à escola,
provavelmente querendo ficar ali conosco. A mãe comenta novamente que as crianças estão
adorando minha presença, o Dodô fala que é mais um para o jogo. O Caio e o Dudu
apareceram e ficaram brincando com a bola sob o Sol forte. Samuel, outro que veio ficar ali,
falou de sua paixão pelo futebol na infância, apanhava porque quebrava vários canos com as
boladas.

Ficamos ali olhando o trabalho da oficina nos carros estacionados na rua que
eram muitos.
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Sábado, Sol forte (das 10h20 às 17h).
Ao chegar, encontrei Dodô e seus pais. Fui até o bar. No final da rua alguém

estava lavando o carro: era o Edivaldo, irmão do ex-aluno Danilo, que estava lá com seu
outro irmão. Ele me chamou para jogar xadrez. Enquanto jogávamos, o Guilherme apareceu
por lá. O seu Antonio falando que não sabia nada daquele jogo. O Magu saiu na rua e entrou
na casa. A Marluce saiu para conversar com aquela moça da frente. O Osmar saiu de casa
saindo da rua. Ganhei do Danilo e comecei a jogar com o Edivaldo, mas não acabamos a
partida pois ele precisava sair para trabalhar. Sorte minha porque estava só na defensiva.

O Danilo trocou o pneu do carro do pai do Guilherme e insistiu para que lavasse
meu carro. Consenti. Enquanto ele lavava com a máquina de dar pressão ao jato d’água,
brinquei, dizendo que poderíamos montar ali um lava rápido.

Fiquei conversando com o Bruno sobre Internet, MSN, feira de ciências, Japão e
bilhar que adora jogar. Fiquei de gravar um torneio mundial para ele ver.

O Daniel apareceu e contou várias histórias da rua e dos espaços em que eles
brincavam. O tempo que a rua era de terra e que o terreno do prédio tinha cavalos. Quando
brincavam de esconde-esconde, a rua tinha vários espaços para se esconderem. O pessoas da
rua chegou até a fazer uma festa junina. Quanto ao jogo de futebol, o grande sonho dos
menores era entrar no jogo dos adultos. Ele confirmou que o IPTU de muitas casas ainda vem
no nome da Dona Nair, antiga proprietária de todos os terrenos da rua.

O Rafael apareceu com a perna machucada por causa de uma queda de moto no
dia anterior. O pai do Guilherme ficou lavando o carro.

O Bruno e o Júlio voltaram para casa para almoçar e voltaram para a rua
rapidamente. O tio do Bruno ficou na varanda conversando com seu pai a tarde toda. Eu,
Danilo, seu Irmão e o Bruno fomos jogar bilhar. Como a mesa estava ocupada, ficamos
esperando. Júlio e o Daniel falaram sobre a feira de games no SP Market. Comentei que tinha
uma reportagem da feira que acontecia no Japão e que traria a revista para eles. Jogamos
quatro partidas e voltamos para a rua. Danilo saiu de carro.

O Caio apareceu na rua e chamou o Bruno para jogar bilhar novamente, lá, o
“Alemão” estava na mesa. Enquanto eles esperavam, eu fiquei conversando com o Thiago
que havia decidido mudar do curso de Fisioterapia para o de Educação Física. Júlio foi para
a casa do Dodô jogar videogame.

Voltamos para a rua e o céu estava nublado. A Isabela veio brincar comigo com a
bola. Depois o Gui se juntou a nós. Juba sentou ao nosso lado.

O Felipe tirou o meu carro para que o Júlio, o Gui, o Dodô e eu jogássemos. O
Dodô se machucou e paramos o jogo.

Caio, Daniel, Bruno, Dudu, Felipe ficaram ali na calçada. A Iara ficou sentada no
colo da mãe do Guilherme. A Camila e João Vitor apareceram para ficar na calçada. O
Guilherme e Júlio ficaram jogando gol a gol.
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Domingo, Sol (das 14h às 18h40).
Não havia ninguém na rua, só o Júlio. Penso comigo que a calmaria era por

causa do jogo do Corinthians, que afinal poderia se tornar campeão jogando contra o
Internacional, seu concorrente direto. Mostrei a revista com a reportagem da feira de games e
filmes e shows em dvd. Apareceu Dodô e o irmão do Dudu e ficaram olhando a revista que
descrevia em detalhes os últimos lançamentos na área de jogos.

A mãe do Guilherme apareceu descendo a rua. Fomos até a calçada onde o
Kleiton e namorada estavam. O Guilherme apareceu. O Júlio, Dodô e o irmão do Dudu
ficaram jogando linha.

Notei que o Gabriel estava de relações estremecidas com o grupo, já que ele não
contribuiu para a “vaquinha” para comprar a bola. Ele não é chamado pelo grupo para
jogar futebol.

Davi e Daniela ficam brincando de patins. Osmar sai acompanhado da Marluce.
Vizinha saiu com menino todo de branco indicando que seria batizado. Dodô e irmão do
Dudu foram jogar vídeogame.

Eu e o Júlio fomos para o bar, no caminho, cumprimentei os pais do Júlio na
sacada: “boa tarde!”. Só sua mãe respondeu, seu pai, sempre lacônico. Seu Alfredo estava na
rua conversando com algumas pessoas

No bar, conheci a irmã do Thiago, a Renata. O Felipe e seu primo aparecem e
ficamos ali conversando. Comentei com ela que na rua não tem menina. Ela disse que já
brincara mais na rua. Sua mãe se despede de todos e vai embora. Eu e o Felipe jogamos duas
partidas de bilhar. Na televisão do bar não está passando o jogo do coringão, time do Felipe.
Saímos do bar e o Felipe para assistirmos ao jogo em sua casa. Chegando lá, o jogo já havia
iniciado e o placar apontava o empate em um gol. Vendo o Pacaembu lotado comento com o
Felipe que emoção seria passar por aquela experiência. Ele fala que joga na rua com poucas
pessoas assistindo, já sente uma emoção, imagina lá no estádio...

Após 1º tempo saímos para a rua. A mãe do Guilherme, sabendo que havia
entrado na casa, cobra do Felipe: “Vocês não ofereceram nem um cafezinho para o professor
Jorge?”. Entra, traz um copo de café e um pedaço de queijo mineiro. A Marlene aparece por
ali, cobrando que também queria um café. Daniel e Danilo aparecem. Vou até o carro para
pegar a revista e os dvds e mostrar para eles. Daniel dá uma olhada na revista e fica com os
dvd de filmes e a Marlene fica com o dvd dos Bee Gees. Ela vai para casa e volta para
mostrar os sabonetes que faz.

Voltamos para ver o segundo tempo do jogo que acaba em empate, adiando assim,
a decisão para a próxima rodada. O primo do Felipe vai embora, pois tem tarefa escolar para
fazer. O Felipe mostra a varanda que tem na parte de trás da casa e de onde se tem um boa
visão do bairro. Sua casa tem saída para a rua de baixo. Noto que no final dessa rua foi
construída um mureta impedindo a saída de carros. Mas, o Felipe diz que os moradores
fizeram isso para impedir a circulação de motos, que passavam por ali em alta velocidade e
provocando muito barulho.

Voltamos novamente para a rua e na calçada estão o Davi, o Gabriel, o Dodô, o
Júlio e dois meninos que não conheço. Felipe fica conversando com a vizinha, a Camila.
Sabendo que o Danilo está aprendendo a tocar violão, toco o cd do Stanley Jordan (guitarista
americano) no carro e prometo emprestá-lo. A Marlene aparece também para ouvir e dizer
que já viu uma parte do show dos Bee Gees e está adorando.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


144

ANEXO XXVIII - RUA 24 (Cont.)

Digo que a banda marcou uma geração. Voltamos para a calçada e um jogo já
está acontecendo com o Júlio, Dodô, Gui e Davi. A Marlene e a mãe do Gui ficam ali na
calçada, sentadas com outras crianças. O Daniel e o Bruno aparecem e saem novamente,
avisando que a luz do meu carro está acesa. Despeço-me de todos e vou embora.
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Quarta-feira, quente e nublado (das 13h30 às 19h30).
Cheguei por volta das 13h30 e só vi o Gabriel na rua. Resolvi almoçar no bar da

mãe do Thiago. Enquanto almoçava, dois rapazes jogavam bilhar e o Gabriel ficou ali
observando. Ele fica à espera do final do jogo para que possa dar algumas tacadas com a
bola branca. Porém, a Inês não deixa que fique brincando e o manda embora para sua casa.

Voltei para a rua e fui tentar marcar entrevista com o Adail, dono da oficina e do
prédio. Seu funcionário falou que tinha ido almoçar, então fiquei na espera. O Felipe e o
Guilherme apareceram na rua, depois o Dudu, o Bruno e o Gabriel com um game.

Estávamos na calçada do seu Tó que saiu, pedindo licença para sair com seu
carro. Foi, então, que o Felipe resolver “aprontar” uma para ele. Pediu permissão para que
ele colocasse meu carro na casa de seu Tó. A turma ficou na expectativa do retorno de Seu
Tó. Seu espanto fez todos darem risada. Eu só fiquei apontando para o Felipe, indicando o
autor da “peça”.

Fomos para o meu carro ouvir músicas para matar a curiosidade dos meninos em
relação ao “som” do carro. Desnecessário dizer que todos têm no carro, um grande objeto de
desejo. Fiquei ali tocando todos os estilos que apreciava, toquei até música japonesa. O
Felipe foi para sua casa para pegar um cd que queria tocar. Enquanto o Felipe aumentava o
volume do som sutilmente, eu respondia, também sutilmente, abaixando o volume, dizendo que
a música era para nós e não para o bairro.

No carro estava o livro “Na Metrópole: Textos de Antropologia Urbana”
(Magnani & Torres, 2000). Expliquei do que tratava o livro e ele ficou folheando e lendo
trechos do livro. Perguntou se aquele tipo de livro vendia. Respondi que tal livro só chega nas
mãos de estudantes da área. Na pesquisa sobre o cinema, o que gostou e chamou sua atenção
foi o uso de depoimentos no meio do texto. Comentei da pesquisa participante de Toledo
(1994) sobre torcidas organizadas e ele ficou muito interessado. O Felipe disse que tem livro
que só vende porque foi escrito por gente famosa e que livros como aquele, que tem
“conteúdo”, ninguém lê. Folheando outros capítulos, pergunta se eu havia lido sobre a
pesquisa das casas noturnas (Calil,1993), sugerindo parecer ser o mais “legal”.

Reparei que o dono do prédio já estava na oficina e fui até lá combinar uma
entrevista e permissão para tirar fotos do topo de seu prédio. Ao chegar, apresentei-me e
expliquei a pesquisa que estava fazendo sobre a rua. Ele parou de trabalhar e percebi que até
faria a entrevista, mas disse que esperava até às 18h, pois não queria atrapalhar seu serviço.
Concordou e disse que os meninos poderiam me levar lá para cima.

Fui com o Felipe, Bruno e Gabriel tirar fotos do alto do prédio de onde se tem
uma visão bem ampla do bairro. Enquanto fotografava vimos a chegada de um helicóptero
estava pousando no campo de futebol ao lado da minha escola. Fomos até lá e já havia uma
multidão de pessoas para ver do que se tratava. O helicóptero estava sendo carregado de
peças de metal. Ao voltar demos uma carona para o Júlio e o Dudu que chegaram depois de
nós. Aproveitei meus “guias” para conhecer o Morro da Lua, uma referência no bairro.
Ponto mais alto da região, área mais recente do bairro, tem outra característica marcante:
possui um campo de futebol no centro do morro. Foi ao lado dele que estacionei o carro. Ao
entrar no campo, ouvi alguém me chamar, era meu ex-aluno que veio me cumprimentar,
falando que ali tinha jogo todo final de semana e já convidando para aparecer pois seu time
jogaria a final do torneio. Andamos pelo campo que de um lado, vê-se todo o bairro, e de
outro é delimitado por casas que ficam acima do campo.
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Tirei algumas fotos e o Dudu sugeriu seguir por uma das ruas. Paramos perto do
carro, onde tirei mais fotos do bairro vizinho, o Morumbi. Entre os dois bairros há uma
região de muita vegetação, onde ruas asfaltadas indicam a chegada de prédios de alto
padrão. A rua que seguimos era asfaltada e as casas eram construções incompletas com os
tijolos à vista. O Dudu perguntou se queria tirar foto de cima de uma lage de uma casa.
Haviam pessoas estranhando nossa presença ali, entre elas, uma ex-aluna minha, a Luciana,
que me conduziu até a casa para que eu tirasse as fotos. O Dudu era o único da turma que se
sentia à vontade pois sendo o mais antigo entre eles, conhecia o local desde pequeno quando
ia ali com o Osmar. Além disso, ele falou que era para morar ali naquela rua. Seguimos até o
final dela que terminava numa vegetação, sob os fios das torres de alta tensão da Eletropaulo,
com certeza, o ponto mais alto do bairro, o que proporcionava uma bela visão de uma cidade
de contrastes: ao fundo, os prédios luxuosos do Morumbi, os espigões do Centro Empresarial
de São Paulo, o Carrefour, a linha 5 do metrô invadindo a região; do lado de cá, as casas
amontoadas e inacabadas.

Senti que os outros não se sentiam confortáveis ali, pois estavam fora do seu
pedaço. Enquanto o Dudu indicava vários pontos para fotos, eles mostravam incomodo pela
demora em ficar ali. Brincavam, constantemente, fazendo alusão a “cativeiros” e à
possibilidade de encontrar restos mortais. Ali seria um esconderijo perfeito para tais ações.

O Sol estava muito forte, estávamos todos muito suados e resolvemos ir embora.
Foi nesse momento que provoquei gargalhadas ao usar a linguagem deles: “fiquei só o
caramelo”. A essa hora até eu fiquei preocupado com o meu carro que felizmente ainda
estava lá. Aproveitei a volta para passar na rua do Lucas (meu aluno da 7ª série) e registrar
os pregos dos portões de duas casas mostrando toda sua hostilidade contra a turma do
futebol.

Passei pelo terreno que era o campo onde as crianças dali brincavam e que agora
tinha prédios de casas populares que não foram finalizadas. Tirei foto de cavalo e horta no
antigo campo. Encontrei mãe da Bia (aluna da 8ª série).

Fomos para Seu Messias para recompensar meus guias. Aproveitei para
conversar com Seu Messias que mora no bairro desde 73. Trabalhou vários anos na empresa
Wapsa quando decidiu trabalhar por conta própria. Disse que havia muitos terrenos vazios e
que a estrada de Itapecerica ainda não tinha sido alargada. Ele falou de todas as mudanças
do bairro, do terminal de ônibus e do asfalto recente. Está a tanto tempo que é reconhecido
pelas pessoas, mas não as reconhece.

Fomos para a casa do Felipe editar as fotos no computador e a pedido tirei
algumas fotos deles. Nesse momento caiu uma chuva forte, o que animou o Felipe, seria uma
desculpa para não ir à escola. Ele mostrou suas músicas no computador e notei que tinha um
acervo muito grande: música estrangeira e nacional, rock, tecno, pop, axé, samba, rap e funk
. Ele diz que não conhecem os autores das músicas. Sua mãe trouxe bolo e suco para nós.
Ensinei-os a fotografar e fui entrevistar Adail que tinha ido para o hospital pois tinha cortado
o braço ao tentar trocar o vidro de um carro. Voltei e eles estavam tirando fotos, bati mais
algumas até a bateria acabar. Passamos para o computador, fui embora, prometendo trazer a
máquina no dia seguinte para que tirassem mais fotos.
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Quinta-feira, nublado e abafado (das 18h30 às 21h).
Terminei o torneio da escola e fui para a rua, lá na calçada estavam o Júlio, o

Davi, o Gabriel e um menino. Júlio perguntou do Dudu que estava na quadra.
Fui beber algo no bar e vi o Adail bebendo cerveja com um amigo, ele tinha

recebido ponto pelo corte do dia anterior. Guilherme e Júlio também foram para lá. O Adail
veio sentar comigo e estava disposto a fazer a entrevista ali mesmo, mas falei que preferia
conversar reservadamente. O Guilherme e o Júlio voltaram para a rua. Voltei para o carro
para emprestar a máquina fotográfica para a turma. Emprestei o show do Djavan que havia
prometido para o Bruno que entrou para guardá-lo em casa.

Voltei para o bar, Adail estava conversando com outra pessoa. O Buiú e o Samuel
chegaram para jogar bilhar. Fiquei alguns minutos e voltei para a rua. O pai e mãe do Bruno
ficaram na varanda olhando os meninos tirarem as fotos. Adail me chamou para fazer a
entrevista dentro de seu escritório na oficina, descobri que sua filha foi minha aluna.

Depois da entrevista encontrei a Marlene que me perguntou sobre a pesquisa. Ao
responder, ela disse que seria interessante eu conversar com a equipe de agentes
comunitários para falar sobre o bairro. Ela falou dos costumes antigos dos moradores do
bairro. Citou a vergonha de uma senhora por ser vista mascando fumo. A Marlene
tranqüilizou-a dizendo que isso era comum no bairro. Disse lembrar de uma atitude marcante
de seu pai: não admitia desperdício na hora de comer. Falei que no meu caso tinha uma
dificuldade, não saber fazer comida na medida certa, pois minha sempre falava: “nunca deve
faltar comida”. Sobre aquele reduto do Piauí no bairro que ao se aproximar da comunidade,
descobre-se que são todos parentes, uma lógica muito comum às outras comunidades: uma
família muda-se primeiro, e aos poucos, outras famílias vão sendo chamadas. A Marlene
reforçou o que o Adail disse sobre a segurança da rua, como todo mundo se conhece um
cuida do outro. Ela, às vezes, deixa a chave da casa com o vizinho para receber algo por ela.
Sobre sua família diz que para o Osmar foi muito difícil aceitar a perda de sua mãe.
Felizmente o Osmar se recuperou e hoje vive aconselhando os meninos da rua, tem dois
empregos, construiu sua casa. Diz que cada um faz suas escolhas, citando o caso dos gêmeos
que foram presos por se envolverem com o crime.

Enquanto conversávamos, as crianças estavam brincando na rua e a turma como
sempre estava na calçada. O Magu apareceu por ali para olhar as crianças. O Dudu quebrou
uma garrafa na rua, no que foi chamado a atenção pela Marlene.

Reparei que o seu Tó estava na sua calçada com sua mulher e fui lá conversar
com eles. Quando perguntei sobre a turma da rua, enquanto ele ensaiava uma resposta,
reparei uma expressão de recriminação de sua mulher. Seu Tó falou que várias gerações já
passam por ali, comentando que as turmas anteriores tinham brincadeiras mais saudáveis.
Recriminou a ação do Dudu de ter quebrado uma garrafa na rua e que os meninos de hoje
vêm um carro e já querem ter um, sendo que ainda nem trabalham...

Já estava tarde e era hora de ir embora. Antes aproveitei para pegar o e-mail da
Camila para passar a foto que havia tirado dela e de seu sobrinho. Com ela, estava o pai do
Guilherme que passou a comentar sobre o comportamento dos adolescentes.

Perguntei quanto tempo o Felipe começara a trabalhar e tinha mudado seu
comportamento. Falou que seu filho estava ficando mais independente e até questionando sua
autoridade. Demonstrou que sempre está controlando o horário dos filhos (constantemente,
ele ou sua mulher aparecem no portão para olhar a turma da rua).
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Diz que, às vezes, precisa “tocar” a turma do Felipe de sua casa por excederem
nos horários. Orienta seu filho para que ele regule o comportamento de seus colegas, senão o
pai que vai o papel do “chato”. Mas, diz que a experiência do grupo é boa, pois ali todo
mundo se conhece. Comenta sua admiração pelo seu Tó que “continua igual desde que o
conheceu”.

Fui embora, dando carona para o Dudu.
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Nome: Adail

P: Sempre existiu o futebol de rua?
A: O futebol é tradicional da rua. Não tem como a gente correr disso. Quando eu

cheguei há 30 anos atrás já existia esse futebol de rua aqui. Esse asfalto que tem hoje tem 10
anos. Foi uma maravilha, porque antes era só terra mesmo. Mas vai vindo o progresso, vai
vindo as pessoas e vai crescendo o bairro, vai crescendo as casas e o pessoal vai se
restringindo desse futebol. Não tem como evitar isso. Falar que não vão jogar futebol, não
tem como falar isso para garotada que é tudo filho da gente primo, parente, então se tornou
uma família na rua, né?

P: Todo mundo se conhece...
A: Todo mundo se conhece, todos eles que freqüenta a rua, eu conheço. Às vezes,

a gente fica com bronca porque hoje tem carro, não existia carro na rua, mas hoje já tem
carro na rua, amassa com uma bola, uma coisa e outra. Mas, a gente vai relevando, vai
conversando e vai discutindo com eles, vai brincando, leva na brincadeira para nenhum ficar
sentido, machucar ou falar você é chato, você é isso, você é aquilo. A gente fala na
brincadeira e eles, no entanto, vão obedecendo, vai melhorando também com a gente, vai
ajudando a gente na maneira do possível também.

P: o que te incomoda?
A: Hoje, não me incomoda tanto, hoje não me incomoda. O que mais me incomoda

é o progresso que tá acontecendo na rua, só isso. Por que antes, aqui no meu terreno mesmo,
era terreno baldio. E eles brincavam aqui dentro... Hoje é diferente porque é um
empreendimento, já têm outras casas, já tem 22 moradias e essas 22 moradias por enquanto
tá me dificultando os moradores...que os moradores hoje tem carro...então precisam
estacionar o carro na rua e estão sentindo dificuldade para estacionar esses carros. Não que
esteja prejudicando, por enquanto não está prejudicando...

P: Mas você já teve problemas com eles?
A: Já. Já tive sim. Vai amassa um carro, chuta a bola amassa o carro, procura

quem foi e ninguém fala quem foi, então, fica por isso mesmo e a gente tenta resolver de uma
maneira assim amigável... nunca na ignorância.

P: A oficina tem quanto tempo?
A: A oficina tá aqui desde 93. Mas o meu ressentimento hoje é eles tá... no entanto

eu preciso trabalhar e preciso deles aqui também. Eu não posso ser muito rigoroso com eles,
no entanto eles podem tirar a minha oficina daqui. Então eu tenho que ficar na boa,
conversando, sempre conversando numa boa para que eles entendam o meu lado e eu também
tenho que entender o lado deles.

P: Quando acontecem esses problemas, o que você faz?
A: Eu converso como tenho muita amizade com eles, brigo e fico ali porque é

como se fosse irmão para mim, como se fosse filho, então a gente dá uma bronca como se
fosse meu filho, né? Não uma bronca para bater, brigar, nada disso aí, eu evito o máximo,
isso nunca aconteceu aqui.

P: Do pessoal que mora aqui no prédio, quais as pessoas que usam a rua?
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A: A maioria são famílias, são casados, tem mulher, tem filho. Mas, não tem
tantos assim para poder freqüentar a rua para jogar bola, é mais criançada entre 7 anos,
8,9,10 anos. Usa mais a rua para uma bicicleta, usa a rua para bater uma bolinha
devagarzinho, tudo criança pequena, não tem muito adulto. Porque os adultos que freqüentam
a rua são uns 4 ou 5, não são muitos. Já são pessoas de uma idade que já não freqüentam
tanto a rua.

P: E os moradores moram há muito tempo aqui? Você tem moradores antigos ou
não?

A: Noventa por cento, são moradores antigos da rua. Agora do prédio, tem uma
rotatividade muito grande, um entra e sai, um ano, dois anos, três anos, vai entrando, vai
saindo. É um período curto. Meu receio são as pessoas que entram, a gente nunca sabe o
temperamento dessas pessoas que estão aqui, né? Quando vai alugar casa eu aviso, tem bola
no final de semana, procurar deixar o carro num lugar mais afastado para deixar eles
brincarem de bola. Eu sempre aviso. Como aquilo que te disse, o grande problema é um
visitante e querer estacionar o carro aqui para visitar um morador e não poder estacionar o
carro, só isso o meu problema aqui.

P: Você já teve problema com isso?
A: Já. Tem pessoas que não entende isso, né? Então, isso me dificulta um pouco.
P: Você tem filhos?
A: Tenho, no entanto não consegui um homem ainda, tudo menina. Uma com 25

anos, uma com 23 anos e uma outra com 13 anos. Antes elas brincavam de volei, basquete,
armavam a rede e ficavam brincanco de um poste para o outro, ficavam brincando no final de
semana, era muito bom. Mas, hoje distanciaram um pouco o pessoal, não tem mais aquela
freqüência como antes, tinha muito mais do que hoje.

P: Isso as pessoas da rua ou de fora?
A: As pessoas da rua e de fora também vinham, mas não de muito distante, viu?,

de algumas ruas paralelas do bairro mesmo, não pessoas de fora. Não tinha esse tipo de
racha de um time e outro, era as pessoas da comunidade mesmo.

P: Desde o tempo que você chegou o que você vê de mudança? Em relação às
brincadeiras...

A: Em relação às brincadeiras, eu estou triste, deveria ter mais pessoas mais...
com freqüência na rua, mais unido, sem briga, sem discussão, né? Não é que tem tanta briga,
não tem problema de droga, não tem problema de uso de coisas de... é mais pessoas do
bairro, pessoas da rua. Então, é sempre amigos mesmo.

P: O pessoal comenta que já teve festa junina na rua?
A: Já.
P: Isso aconteceu durante muito tempo?
A: Uns três anos consecutivos, quatro anos.
P: Como eram essas festas, quem organizava?
A: O pessoal é bem unida para fazer a festa junina, a quermesse. O nosso

problema hoje aqui, são as pessoas de fora que vem, as pessoas que vêm de fora e às vezes,
atrapalha um pouco a festa. Se fosse um lugar que tivesse uma segurança que pudesse apoiar
o bairro seria melhor. Não só dessa rua, mas da rua camasati, que eu já fui morador da rua
camasati próximo daqui, rua chiniguá que também é próximo daqui, eu mesmo já fui
organizador de festa junina vários anos.
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P: Então quando tinha festa vinha gente de fora e...
A: E atrapalhava, não tem como impedir isso, em vez de fazer uma festa para

trazer alegria para gente, acaba trazendo tristeza para a gente, né? Foi o que aconteceu na
rua Camasati alguns anos atrás, isso então... Nós fechamos a rua Camasati uns quatro anos
consecutivos, foi muito bom, a gente fazia festa, quermesse, festa junina. Mas, hoje isso tá
complicado aqui...

P: É muito difícil?
A: É muito difícil.
P: Quem são os moradores mais antigos?
A: Quando cheguei aqui um dos moradores mais antigos seria o Seu Messias, o Zé

bahiano que tem um comércio aqui, nessa rua o Seu Tó, a Marlene, né, que praticamente
nasceu nessa rua, hoje ela está com 40 anos, o Pedrinho, tem vários... aquele português... A
maioria, tudo morador antigo de 30 anos acima, não tem morador assim... de novo mais o
prédio mesmo.

P: E ali o que é aquele sobrado na esquina?
A: Ali no início de 80 teve uma padaria para servir a comunidade e em cima era

um posto de saúde, no entanto, foi desativado porque foi montado um no parque arariba, mas
aí não era residência, foi mudado a estrutura, primeiro para uma padaria, depois salão
comercial e depois residência. Em baixo era um mercadinho do norte, não abriu mais
padaria, não abriu mais o mercadinho do norte, porque ali tinha uma padaria boa que foi
fechada. Abriu em 82 e fechou em 2000, e não reabriu mais.

P: E esse outro lado, o pai do Thiago, seu Messias, a drogaria, sempre foi aquilo?
A: Sempre foi aquilo, antes era um bar, com um tempo abriu uma farmácia, depois

abriu uma minipadaria, depois um restaurante que é para servir almoço que é da Dona Inês e
na rua... na verdade era mais residência, não tinha tanto comércio, foi mudando. Porque veio
o final do ponto do ônibus desde... 78, entre 78 e 80, era tudo terra. A rua Domingos de Brito
era terra, agora onde passava o ônibus era de asfalto.

P: Então quando você veio para cá, a avenida principal era a estrada de
Itapecerica?

A: Exatamente. Quando eu tinha que descer para pegar o ônibus, eu tinha que
descer até o Jardim São Luís para pegar o ônibus São Judas, que hoje é o Extra
(supermercado) tinha um ponto, tinha que andar até lá. Para ir até a praça da Bandeira,
tinha que descer até a praça do parque Arariba, não tinha ônibus aqui. Tinha que descer com
um sapato no pé e outro na sacolinha (risos) para poder ir trabalhar, senão ia chegar no
escritório com o sapato cheio de lama no carpete, então era terrível... Andava muito para
pegar uma condução. Foi melhorando com a linha de ônibus, a linha de ônibus veio e
começou a expandir mais.

P: As pessoas falam que aqui tinha muitas chácaras, é isso mesmo?
A: Chácara, chácara deve ter sido nos anos 60 e no começo dos anos 70, depois

dos anos 70 houve um loteamento, onde veio e expandiu tudo isso aí, esse jardim Ingá. Porque
no início onde tem o posto de saúde até o campo, ali já era tudo casa, de lá para cima, 70 e
pouco, foi tudo loteado: Jardim Ingá, Jardim Brazu, São Roque.

P: Então, é isso, do campo para cá é a parte mais antiga, daqui para cima é mais
recente?

A: É isso mesmo, é mais recente.
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P: Porque ontem eu fui no morro da Lua...
A: Morro na Lua é recente, coisa de 5 anos.
P: O Osmar me mostrou uma foto de 83, ele tirou uma foto no final da rua: ele

pequenininho, um cavalo e no fundo não tinha nada... e tirou uma outra do Morro da Lua
para baixo, e também, não tinha nada, só tinha caminho, né...

A: Era só trilha, aqui era só trilha, não luz, iluminação, não tinha água encanada,
então depois de muito tempo é que teve água encanada. À noite era um breu, os poucos que
tinha só tinha isso para brincar, brincadeira saudável, né, só tinha isso para brincar,
brincava à noite, corria, andava, era muito divertido. Isso aqui era divertido demais esse
lugar.

P: E aqui é tudo antigo morador?
A: É, tem dona Amália, seu Messias, tem o Nei, depois tem o Cido que é o Cidão,

Eu, tem a Marlene, tem o Zé, aí tem o seu Tó, o João...
P: Porque quando a gente olha pelo guia aqui tem uma viela...
A: Existe essa viela, mas essa viela alguém comeu essa viela aí. Depois que

fecharam essa viela aí foi onde foi à falência essa padaria.
P: A viela era para lá ou para cá?
A: Era do lado direito onde tem aquele portãozinhoa, eles pegaram aquela viela.
P: Então, a viela não foi asfaltada, era de terra?
A: Era terra, só uma trilhazinho que o pessoal passava, o Wanderlei comprou o

terreno, e se aproveitou da inocência dos moradores e fechou tudo, né. São coisa que existe
no meu mapa quando eu comprei esse terreno tem.

P: No caso da invasão é do morro da Lua para lá?
A: Depois do São Roque que invadiram o morro da Lua, da rua chiniguá é tudo

invasão. Isso complica muito o bairro da gente essas invasões, nós aqui estamos cercados de
invasões. Isso dificulta para o nosso bairro que precisa de um banco, precisa um correio,
precisa mais um posto de gasolina. O banco mais próximo é na avenida João Dias que é o
banco Bradesco, correio não tem, precisa mais um banco, mais um posto de gasolina, mais
estrutura no bairro. Hoje, o Regina tá um bairro muito desenvolvido, um foco de gente muito
grande e precisa ter alguma coisa lá em cima. Nosso acesso tá muito difícil. ...Mas quanto ao
pessoal da rua, a gente não o que reclamar, o pessoal que freqüenta a rua joga uma bola, a
gente muito por segurança, né. O que mais afeta brincadeira de rua.

P: Vocês têm problema de roubo aqui na rua?
A: Não, na rua não
P: nunca teve...
A: Foi uma coisa recente que eu fiquei muito triste, chegou um cliente com carro,

com dvd e roubaram a frente do dvd.
P: Aqui na frente?
A: Aqui na frente da oficina. Eu fiquei muito chateado, fiquei decepcionado

porque se eu deixo um carro aí na frente, é como se tivesse um filho tomando conta, igual a
um irmão tomando conta, então eu ficava completamente despreocupado. Eu ficava há tantos
anos, desde que eu montei a oficina em 93 até hoje eu estava completamente despreocupado,
chave no contato. E ... aí conversando boca a boca um com outro... e esse dvd foi parar onde
o rapaz trabalha de lotação aqui em cima. Então, um garotinho pequeno foi lá e entregou,
entrega essa frente de dvd para o Éder, na verdade, o Éder era o proprietário do carro.
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P: Então, quem pegou não sabia que era o carro dele, que na verdade é uma
pessoa conhecida... O Éder é aquele que vem aqui sempre?

A: É o namorado da filha do Cidão, então só entregaram essa frente do dvd
porque conhecia ele, pensando que o carro fosse de uma pessoa estranha. Se fosse uma
pessoa de fora, eu teria que desembolsar hoje, 3.500 reais para comprar um novo dvd para
essa pessoa, então isso me deixou muito triste.

P: Então, por ser uma pessoa conhecido fez a coisa voltar.
A: Já pensou se ele não é conhecido quem ia ser prejudicado? Eu. Que o serviço

estava na minha responsabilidade.
P: E você sempre deixou os carros aí fora?
A: Sempre deixei. E eu tinha certeza que não tinha sido pessoa de fora. Gente de

fora não circula nessa rua. Então, eu tenho contato com quem entra e quem sai por ser uma
rua sem saída. Então, eu não acusei ninguém... Eu não cheguei a acusar ninguém, eu tinha
suspeita quem foi, mas eu não acusei, você entendeu? Então, esse problema do dvd eu fiquei
chateado.

P: Você chegou a falar com eles?
A: Depois de entregue, eu cheguei a falar com eles, eu tinha certeza que só tinha

vocês na rua, não tinha mais ninguém, um de vocês foi, só que eu não falar quem foi porque
eu não vi, só que agora eu vou ficar mais atento, entendeu? Coisa que eu nunca tinha me
preocupado, agora eu vou ter que me preocupar com vocês, seria melhor vocês pararem com
isso porque você tá prejudicando você mesmo, prejudicando seu próprio bairro. Já é uma
coisa errada, fazer coisa errada no próprio bairro é muito erro, né? Porque a gente deposita
uma confiança, essa confiança tem que existir entre a gente aqui. Você pode ver que deixo os
carros tudo parado, deixo as chave no contato. Deixo vidro aberto, só fecho se vai chover
alguma coisa desse tipo. Porque nasci, me criei aqui, vi toda essa garotada crescer aqui,
então não pode bagunçar comigo, eu fiz nada errado com eles, então eles não que errar
comigo. Esse o meu pensamento.

P: Quando tem essas coisas, você chega a conversar com os pais?
A: Ontem, eu repreendi, peguei no pé de um garoto por volta de uns 12 anos, tava

bagunçando na rua, a mãe fala se tiver bagunçando na rua pode repreender, pode conversar.
Então, ontem mesmo, eu tive que repreender um.

P: O que ele estava fazendo?
A: Soltando bombinha de alto barulho que tava incomodando todo mundo. Não

época de festa junina, tem época para tudo, né? É fora de época isso aí. O eco tava indo tudo
dentro de casa, eu tô com bebezinho de 12 dias, então tava incomodando e a gente fala, ah
não foi eu, aí eu peguei no flagrante e tive que repreender. E cheguei no pai, no vô, e falei que
fiz isso e isso porque tava fazendo isso. Ah, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas aqui na rua
sempre estou sendo aconselhado, eu sempre aconselho eles para não fazer nada errado ir no
caminho certo, não ir para o caminho errado, não apoio nada errado, nunca, nunca apoiei. E
vários garotos da rua estão crescendo e graças a Deus a minoria vai para o caminho errado.

P: São bons garotos.
A: São boas pessoas, teve uns dois aí, mas esses dois
P: Os grupos da rua não mudaram muito...o Osmar usava a rua
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A: Parou, não sei porque parou. O seu Antônio jogava com todo mundo, o pessoal
do maverick vermelho, tudo jogava bola no final de semana, o Cido jogava bola, o seu Tó
jogava bola com os filhos, então, sempre jogavam bola o pessoal aqui. Agora porque parar,
não dá para entender porque. Agora tá vindo outra garotada, vamos ver se eles voltam de
novo... O que a gente poderia mais é incentivar eles, eu nunca desmotivei eles a não jogar
bola, a não brincar na rua, nunca, nunca. Eu hoje tenho uma enteado de 12 anos, ela brinca
na rua, tenho uma legítima de 13 anos que também brinca na rua, têm os moradores, no
prédio não tem como eles brincarem de bola nem de bicicleta, eles usam a rua para tá
brincando de bicicleta, de bola principalmente.

P: E dentro de casa?
A: Não, não tem como, já foi feito, eu fiz as normas do condomínio, porque depois

de 22...tem que ter norma. Então se eles que tão morando aqui tem que descer para brincar,
quem sou eu para impedir o outro da frente estar brincando na rua, né? Não como eu tá
impedindo ou tá reclamando disso, né? Para mim sempre é bom ter movimento na rua, porque
uma rua durante o dia você uma rua parada, isolada, você tem medo até de sair na porta,
tendo essa criançada brincando, tendo esse pessoal jogando uma bolinha ali, você se sente
mais seguro, eu sinto mais segurança, com a presença deles eu sinto mais seguro. Porque
hoje na rua, eu tenho certeza que não vem mau elemento para a rua, para essa rua não vem.
Porque o mau elemento não tá procurando uma brincadeira de bola, ele tá procurando outra
coisa, né? Essa é a grande verdade não tem como... um passador de droga não vai tá
procurando um atleta, um rapaz que tá jogando bola, porque ele tá preocupado com a bola,
não tá preocupado com outras coisas. Então, essa a grande lógica aqui na rua.
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Conversa com João Carlos, 47 anos e Magda, (pais do Júlio e Bruno).

P: A quanto tempo vocês moram no bairro?
Magda: A gente mora desde criança nessa casa, na nossa casa (construída no

mesmo terreno) há 4 anos.
P: Há quanto tempo essa rua está asfaltada?
João Carlos: Deve ter de uns 15 a 20 anos.
P: Então vocês viram todas as mudanças do bairro?
M: Desde o tempo do Renato Braga, não existia nenhuma escola.
P: Aqui era tudo chácara?
JC: Era, ali em baixo, a vila Ernesto aquilo tudo era chácara. Ali na parte de

baixo do metrô? Ali é vila Ernesto.
M: Ali em baixo no 22 era tudo rio, alagado, tudo mato.
P: As pessoas falam que tinha mina d’água...
M: Tem ainda, foi canalizado. Era tudo mato. Durante muito tempo só tinha 3

casas na rua, o pai do Osmar, nós e uma outra casa ali. Ficou muitos anos essas três famílias.
P: E era tudo longe mesmo?
JC: Era, a padaria era lá na estrada de Itapecerica, onde é o Bradesco agora, não

tinha padaria, não tinha nada, tudo era lá na vila das belezas, não tinha escola, a primeira
escola foi o Colombo, e não tinha colegial. Colegial só lá no Plínio, Alberto Comte lá em
Santo Amaro...

M: Aqui nessa rua é bom sabe porque? Os adultos conhecem todo mundo, é tudo
familiar por isso que é bom para as crianças. Que nem o Bruno fica aí direto e o Júlio.. na
rua e fica com quem? Com o Felipe, o Gustavo, o Guilherme, o Daniel, é tudo essa turma, a
mãe do Daniel estudou comigo, é da minha idade, a Luzia também, então é tudo assim, pode
deixar que eu estou olhando e eles só circulam aqui, não é? Ou tão aqui, ou tão dentro da
casa ou vem aqui ou tão no Daniel, então é a mesma coisa, não precisa se preocupar.

P: E quando eles saem da rua, para onde vão?
JC: O Bruno quando sai fala para mim. Geralmente vão no Shopping, junta 3,4

vão no shopping Boa Vista, no Morumbi, tem a perua ali em cima que vai direto. É raro eles
quererem ir. Aí vai ele, o Daniel, o Felipe, o Guilherme essa turma, dou dinheiro da condução
para comer um lanche, um sorvete, assim, aí eles falam porque não tem como não falar, vão
de dia, umas 3 ou 4 horas e voltam à noite. Mas é raro, eles ficam mais jogando bola aí, de
noite ficam conversando aí, se deixar ficam conversando até 10 ou 11 horas. Não o que tem
tanto para conversar.

P: E o Dudu...
M: É meu sobrinho, filha da minha irmã. Ele nasceu aqui, agora ele mora lá no

São Luís. Ele vem aqui, dorme aqui. Mas essa rua eu acho bom por esse motivo porque você
não precisa se preocupar muito, né? Por que hoje em dia tá lá na rua com quem, né? Tá
fazendo o que? Dá muito problema, né?

JC: Precisa conhecer os amigos, né? Você não sabe quem é...
P: Vocês conhecem todo mundo da rua?
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M: Todos os colegas deles eu conheço por que é filho das minhas amigas. Às vezes
saem para longe também, esses dias saíram todos juntos, queriam ir lá para o shopping 25 de
março para comprar tênis. Aí juntamos o dinheiro do Júlio e do Bruno, aí tinha que esperar o
Felipe receber o dele, o outro foi conversar com o pai, aí quando todo mundo juntou o
dinheiro, a Luzia pediu para o meu marido ir com eles, você fica responsável. Aí compra tênis
tudo igual, um compra, todo mundo compra.

JC: Agora, tão desfilando lá na rua, olha lá, todo mundo. Um desfilando fazendo
inveja para o outro. Agora, tão inventando uma tal de festa, amanhã, dia 20. Mas, é bom que
é aqui pertinho, a gente sabe, todo mundo se conhece. O Bruno já vai fazer 18 anos, também
não pode prender ele também, tem dar um pouquinho de rédea, mas não tanto, né? Tem que
saber segurar, senão hoje em dia...

M: Eu só falo para avisar onde vai. Tem muita coisa errada, escola, tudo, geral.
JC: Senão depois, vai chorar as mágoas.
P: E aqui o futebol de rua sempre acontecer?
M: Sempre. Tem o senhor ali, Seu Tó, ele que é o chefe disso, ele que joga junto,

ele que cuida. Ele também a gente conhece ó...
JC: Um que não muito fã que a turma jogue é o bahianinho (Adail), que jogam a

bola no portão dele, não sei o que.
P: Ele já veio reclamar para vocês?
JC: Aqui, ele nunca veio reclamar, nunca. Ele mesmo fala que os únicos que não

dão trabalho é o Júlio e o Bruno, o resto que dá trabalho, não sei. E também que ele vai
embora sexta-feira à noite e só volta na segunda, tá morando no sítio, então ele fica aí só
para trabalhar e a bola é mais final de semana, sábado e domingo. Não tem muito que
reclamar, é que ele é ruim com as pessoas, aí as pessoas vão lá e desconta.

M: Olha eles lá desfilando, eles aqui fitas de filmes, eles alugam em sociedade um
monte de fita.

JC: São todos quase da mesma idade, mesma cabeça. Cada hora uma coisa,
agora, amanhã a festa na casa do Burguês. Quando é meio dia já tão se reunindo para ver o
que vão fazer, o que vai comprar, o que não sei o que.

M: Eles não param. Só eu acho bom que eles ficam só aqui. Porque tem filho que
some para longe e a mãe nem vê, não sabe.

P: Aqui não tem alguém que não seja da rua...
JC: E os que vem aqui são da redondeza, vem para cá. Aqui não tem perigo.
M: Agora tá de férias vai ser só rua.
P: Agora, vai é época de pipa...
JC: O Bruno gostava que chorava...O Júlio já não ligava muito... Aqui, até os

pequenininhos gostam de ficar no meio da rua, já reparou?
P: Eles não ficam quase em casa?
JC: Não ficam. Só vem para comer e tem que chamar, tem ficar na cola.
(Sobre sua experiência de trabalhar em Portugal e França, o pai do Bruno

comenta sobre as crianças na rua)
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JC: Na Europa você não vê nenhuma... você vê isso aí, vem a polícia saber o que
está acontecendo na rua, você não vê uma criança na rua, não vê nada, nada, você só vê
cachorro mais nada. A criança fica na escola, tem piscina, tem tudo, das 8h às 17h, direto,
você não vê ninguém, você vê essas bagunças? Se você uma criança na rua em horário
escolar, a polícia vem saber porque está fora da escola. Aqui nem ligam nem nada, nem
querem saber.

M: O meu sobrinho (Dudu) dá o maior trabalho, não gosta de estudar, mas não
adianta, a mãe dele não sabe o que faz, ele nunca gostou, parou na 8ª série vai arrumar o que
com esse desemprego. Eu falei para o Bruno, se você não tiver o colegial, você não arruma
nem para faxineiro, nem para ajudante geral, eu falo para o Bruno, eles não acreditam. Tem
empresa que não deixa nem fazer a ficha. Eu só falo todo dia para o Bruno, tem que passar,
eu não ligo dele não trabalhar, porque eu acho que ele não dá conta. Se for trabalhar, ele não
termina o colegial, por isso eu falo, vai estudar.

JC: Não adianta vai arrumar o emprego e o estudo fica para trás, é que nem esses
que foram trabalhar, vão repetir, o Burguês já nem vai mais. É bom o Bruno terminar pelo
menos, o colegial que é o básico, né?

Depois, aí, a vida é dele, já tem 18 anos, ele sabe o que quer. Aí faz um curso,
alguma coisa. Ele fala que vai arrumar, mas eu não quero... Eu tô requerendo minha
aposentadoria, se conseguir minha aposentadoria, eu alugo aqui e vou embora para o
interior, que aqui em São Paulo não fico, porque tá demais, isso aqui...tá louco. Você não
pode andar, tem olhar para os lados, se o cara olhar para você, não for com a sua cara já
atira, já vi tantos casos que...

M: A gente não, mas os meninos é muito complicado a rua, a maioria dos jovens
se envolvem com drogas, não é? A maioria, a maioria, não sei o que acontece, não entendo.
Eu olho demais, eu sou preocupada, a Luzia é demais, ela fica doente, a Luzia me liga, vamos
atrás, aquela é doente, ela já é doente ,e andar atrás, e eu falo que não pode, não pode,
quando a mãe descobre... Se você soltar o Bruno, ele não tem juízo, eu converso com ele, ele
não tem estrutura para saber o que é problema ainda...

JC: Aí, ele reclama: pô, não posso nem ir ali, vocês já vão atrás. Pois tem caso de
amigos nossos que soltaram, hoje tão envolvidos na maconha. Aí é que tá deu rédea demais.
Parece que quando entra na droga não tem interesse, não quer mais nada. Eu, no caso do
Bruno, vou para o shopping, mais ou menos 8h a gente vem aqui, até 8h você tá tranqüilo,
depois das 8h você já fica se preocupando, já vai atrás, eles sabem que a gente vai atrás, já
não procura fazer coisa, agora, outros, um menino de 14 anos chegar 2h da manhã...

M: Não é proibido sair, nem horário, é com quem está e onde está, eu falo isso
para eles. O problema não é chegar 2h ou 3h, pode passar a noite, mas eu tenho que saber
onde você está, tá ali no Burguês, o pai dele tá lá, tá todo mundo lá, pode ficar lá, até meu
irmão lá, outras pessoas lá, veio foi dormir. Agora, sai dessas festinhas, aí dá um pepino.
Para os moleques é a maior segurança que tem, porque aqui todo mundo me conta, se vem
alguma coisa, se vir um moleque diferente, todo mundo sabe. Quem é esse moleque? De onde
é que é? Quem é o pai? Quem é a mãe? O Júlio mesmo tem os amigos dele lá na escola, tem o
Rahonei que é muito amigo dele, tem o Murilo. Aí, o Rahonei mora num lugar muito perigoso,
tem que atravessar os predinhos, não deixo mais o Júlio ir lá, tem que atravessar um ponto de
droga, tem tiroteio de dia, tem até uma criança que foi baleada, aí não deixo, o Júlio não vai
mais porque não dá para passar ali.
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Mas, se o Rahonei quiser ficar aqui, pode vir aqui que não tem problema, ele
vinha muito, agora parou, vinha direto, aí ele vem, a mãe dele é gente fina, a Cida, eu disse
logo vou conhecer, o dia que ele falou que tinha um amigo chamado Rahonei que vinha aqui,
tudo bem você vai para a casa do Rahonei, vamos lá, eu fui lá na casa da Cida conversar, aí
cheguei lá, ela falou, meu filho quer ir para sua casa, eu falei pode ficar o dia inteiro na
minha casa, ela também falou que ele podia ficar o dia todo lá, só que quando chegar aqui,
você avisa e eu aí. Aí eles ficaram um tempão, essa amizade. O Murilo também, a mãe dele
avisava quando tava saindo de lá, olha ele tá indo embora, o pai vinha aqui. Porque se você
não vigiar... tem muito falha de pai e mãe. Agora você deixar ir num lugar que você não sabe
o que está acontecendo... Aí, fica o dia inteiro sentado naquele muro, quando chovem eles
ficam ali.
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Conversa com Luzia (mãe do Guilherme e do Felipe).

P: Quanto tempo a senhora está aqui no bairro?
R: Aqui, no bairro, na região, eu vim do Casa Branca, 32 anos
P: E nessa rua?
R: Eu vim quando o Felipe tinha 1 ano, 15 anos que eu moro aqui.
P: Então, a rua era de terra?
R: Era um problema, com vento entrava poeira em casa, com chuva era aquele

lamaçal.
P: A avenida ali também era de terra?
R: Sim, o asfalto só vinha até a rua de baixo. Essa rua tem asfalto uns 8 anos. Vou

um alívio, porque para eles brincarem é melhor.
P: Aqui tinha uma viela?
R: Era no meio, tinha uma plantação que uma senhora tomava conta aí em baixo.

Era um terreno, eles achavam que era da prefeitura, eu sofri, né, acharam que a gente devia
deixar espaço. Era terreno, nosso terreno. E eles queriam que a gente deixasse, porque aqui
do lado é da prefeitura, aqui não, é particular.

P: O pessoal sempre jogou na rua?
R: Sempre. Quando eu mudei para cá, meu quarto é lá em baixo e um chute que

bate aqui no portão escuta lá em baixo, mas nunca me incomodei, é o lugar deles brincar, né.
Não ia ... Eu nunca me incomodei deles brincar não, porque aqui na rua é uma coisa mais
segura. A gente tá olhando direto, eu saio da minha porta e é privilégio de tá olhando eles
toda hora, tanto que a molecada me chama de tia, né?

P: Antes dessa turma, tinha outra turma, a turma do Osmar...
R: Tinha. Tinha muita gente, o Seu Tó ainda joga, desde aquela época sempre

jogou, meu cunhado, ele morava por aqui, agora tá morando lá na outra rua, eles sempre
jogavam no final da rua, um divertimento porque

P: Tinha mais gente do que agora?
R: Eu acho que tá a mesma coisa, vai mudando o pessoal.
P: A senhora conhece todo mundo?
R: Conheço, quando entra alguém diferente a gente já sabe... Mas, é bom uma rua

sem saída, eu gostaria que aqui fosse como uma rua de lazer mesmo para a prefeitura, né.
P: Vocês já tentaram?
R: Ainda não, mas acho que não é difícil não, não é?
P: Acho que o importante é combinar com os moradores porque o problema de

fechar é a saída dos carros, né? Se colocar uma barreira ali, tem o problema do ônibus...
P: Porque muita gente usa, né? A molecada sempre está aqui. Esse ponto já foi em

outro lugar?
R: Não, sempre foi aqui. Eu morava no Oriente, não morava aqui, meu desejo era

comprar o terreno por aqui. Antes eu tinha casa própria lá pelo lado do Capela, perto de
Jacira. Ele tinha casa lá, nós ficamos lá algum tempinho, um ano e quatro meses depois que a
gente casou, veio aqui, aí para construir a gente veio morar na casa da minha mãe, por causa
do aluguel, até construir, depois de três anos e meio, a gente tinha construído aqui, só que
acabamento da parte de cima foi... nós ficamos embaixo. Tem três andares.

P: E como é que é os dois para brincar aqui, eles dão trabalho?
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R: Não, não dão não. Quando eles estão aqui fora dão menos trabalho do que lá
dentro.

P: E eles não ficam quase lá dentro...
R: Não fica.
P: Eles têm algum problema quando usam a rua? De morador não gostar...
R: Tem, mas deixa por isso. Aí do lado, porque bate na parede, é um quarto, aí

uma vez eu sai, tinha esse menino conversando com um policial ali, e com a pranchetinha ali
e tava chuvendo, mas o policial não deu muita bola porque sabia que era tudo morador da
rua, mas chamaram policia aqui...do lado.

P: A mãe do Totó?
R: Isso, chamou
P: Por que também tem aluguel aqui dentro...
R: Tem, tem um quarto aqui, incomodaram quem dormia aí
P: E problema com a oficina, tem?
R: Quando os meninos ficam muito abusados para acertar num carro, né? Mas, à

noite, eles guardam, não tem problema.
P: Até quem é fora da rua, vocês conhecem?
R: O pessoal que vem aqui é tudo amigos deles, todos amigos. Eles fazem contra,

chamam os outros para jogarem contra aqui.
P: É, eu estava aqui e para variar sempre vem aluno, gente que eu conheço... que

foi meu aluno
R: Todos conhecem você, né?
P: Aqui, eu fui descobrindo um monte de aluno. Eu dei aula para a Marluce, a

Camila, o Totó, foram minhas primeiras turmas, na época que eu dava aula à noite. O Bruno
foi de uns três anos para cá. O Danilo foi meu aluno, que é mais ou menos a mesma época do
Bruno. Eu acho que o Hector deve ter sido meu aluno, porque ele é mais ou menos da mesma
época da Marluce.

R: Que Deus tenha ele em bom lugar
P: Eu até pedi uma foto para o Seu Tó, para relembrar, eu acho que sei quem era

pelo o que eles falaram, ele era realmente quieto.
R: Ele e o irmão são iguais na maneira de agir, bem passiva...
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