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Mapa 1– Álvaro: Trajeto habitual, durante a semana, antes da entrada no grupo.
Descrição: Aqui ó, acho que eu tô mostrando aqui, né meu? Todo dia, né meu? Era ficar naquela
monotonia, né? Sempre na comunidade, sempre na comunidade e às vezes minha diversão da hora é ir pra
longe, pra casa de um tio e tal, me divertir.
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Mapa 2– Álvaro: Trajeto habitual, no final de semana, antes da entrada no grupo.
Descrição: Ó então, aqui você pega ficar na comunidade. Perus, visitar meu pai quando [foi] preso e eu
tive um irmão que faleceu que foi também enterrado em Perus. E cachoeirinha também tem um hospital,
também tem um cemitério, tem alguns parentes que foram enterrados lá: vô, tios e tal. E aqui, Vila
Guilherme, é Vila Gustavo que é onde meu pai ficou preso outro tempo aí. E Casa Verde, aqui tinha umas
quermesses da hora e era tudo perto, dava pra ir andando uma meia hora, tava bom, né meu? Freguesia do
Ó, é isso eu quis mostrar aqui. E aqui?Aqui é o Cachoeirinha que eu falei, o cemitério e o hospital que eu
num falei. Hospital e tal.
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Mapa 3 – Álvaro: Trajeto habitual, durante a semana, atualmente.
Descrição: No meio da semana. É todo dia ter que trabalhar, sair da [estação] Arthur Alvim, pegar o
trensão, às vezes de busão até o centro. Aí, às vezes, eu posso ir do centro pra casa da minha vó, do meu
pai que mora tudo lá. Na Brasilândia. Na Brasilândia, ir pra Brasilândia. Eu posso, às vezes, ir lá pra
Carapicuíba. Fazer outras coisas. É fazer outras coisas. Tô vindo da república até o Butantã fazer o curso,
tal. Conhecer a USP. Aqui, tem várias coisas boa. Tô vendo pra mim aprender a lidar com algumas
situações, né meu? Do centro também pra Cooperifa, Jardim Ângela, andar pra caramba que é longe,
hein! Também, às vezes... Me perdi... Também aqui, né? Socorro. Entendeu? Pá, né mano? Ser humano
falha. E eu posso também da [estação] Arthur Alvim... Nossa! Aqui tá fogo. Ou na semana, tá certo? Da
[estação] Arthur Alvim ir pros baile, baile da hora e tal. Jardim Paulista? Jardim Paulista. Ficar ali, né
meu? Nas imediações da Pamplona ali e tal. É isso, né? Tá certo? E raramente? Raramente, né meu? Sair
daqui pra São Mateus, me perder também em algum... (Risos)
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Mapa 4– Álvaro: Trajeto habitual, no final de semana, atualmente.
Descrição: De lei tem que ir do trampo pra casa, da casa pro trampo, né? Também ir pra Goianazes que
lá eu e meu irmão faz um rap ou então estúdio, vou muitas vezes, sempre tal. Aí, às vezes, centro, ir lá pra
casa da Elizandra que fica no Jardim Noronha, né? O barraco é tão longe que nem tem no mapa,
entendeu? E que você vai fazer lá? Já fui lá almoçar, eu vou lá almoçar e tal, vamo lá trocar umas idéia,
ensaiar e tal. Eu gosto de citações de poesia. E raramente, né meu? Carapicuíba também rola, rola uns
eventos lá na comunidade. Às vezes, vou lá na Brasilândia, que é lá na casa dos meus pais, varias outras
coisas lá, comunidade da hora. No Bom Retiro, no sábado, eu vou no ensaio da rapaziada, às vezes, por
enquanto, às vezes. Rapaziada o que? Do Alto da Freguesia do Ó que lá também tem um centro
comunitário lá pros negros e tal, há algumas paradas, certo? E raramente do trampo lá pra Pirituba, minha
mãe mora lá. Fui poucas vezes, né meu? Muita coisa acontecendo. Lá em Carapicuíba que rola uns
movimento também tem evento cultural, tem umas parceria lá e tal que promove teatro e tal, recitações de
poesia, também aqui, xô ver... Medeiros, também rola uns baile lá da rapaziada e nós somos convidados
pra fazer poesia lá. Também Itaim Paulista, Às vezes... Que é à tarde alguns desses eventos. Outras vezes
eu fico à noite em casa, ou você também tá num domingo aí se desloca pra cantar um rap em São Rafael,
se desloca também de casa pra cantar um rap na Tiradentes, outras vezes no... Aqui, Zona Leste, aqui,
Tiradentes, São Rafael. Suzano, lá no recital de poesia lá do irmão Sacolinha, entendeu?
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Mapa 1– Aloísio: Trajeto habitual, durante a semana, antes da entrada no grupo.
Descrição: É freqüentemente, todo dia, né? Aquela época, era meu percurso, né que eu fazia.
Você ia pra onde? Ah, pra casa de amigos, de colegas, ia jogar, baladas. E todo dia... Escola e trabalho.
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Mapa 2– Aloísio: Trajeto habitual, no final de semana, antes da entrada no grupo.
Descrição: Ah, eu fazia parte da comissão de frente da Vai Vai [Escola de Samba], desfilava, né? Todo
fim de semana ia pra lá, sábado e domingo. No Bela Vista? É, ensaiava. Aqui é Jardim
Paulista...Ibirapuera. E dentro do bairro.... jogava basquete, balada...
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Mapa 3 – Aloísio: Trajeto habitual, durante a semana, atualmente.
Descrição: Então, essa linha vermelha aqui, é hoje, né? Hoje, certo? Tem amigos, né, que a gente vê
durante a semana, os contatos, né, meu? Tipo... o que ta acontecendo e tal, “Denegrir”, num sei quê... é
coisa cultural, entendeu? É tudo isso aqui, essa vermelha
Rio Pequeno, Raposo Tavares, Jardim Ângela, Santo Amaro, Capão, né? Liberdade... aqui também são
outras atividade que eu tenho. E o verde é Taboão, é o meu trabalho... né? Então... tem amigos, né, meu?
O que você faz no Brás? Na mesquita, né? Em Pinheiros?Tem colegas meu.Santa Cecília ali... Ação
Educativa. Largo da Luz ali, entendeu? Essas setinhas aqui são o que? República, né? Mesquita, centro
ali .... um role e tal... Eventos, né? Na Vila Sônia. No meio da semana às vezes tem ensaios do grupo, em
casa ou então no Jabaquara.
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Mapa 4 – Aloísio: Trajeto habitual, no final de semana, atualmente.
Descrição: Fim de semana? Encontrar os camarada né, meu? É uma espécie, o que a gente faz na semana,
no fim de semana é encontrar os amigos. Se tem um evento, um show e tal, mesma coisa, todos esses
lugares aí. Encontrar os camarada, tem um evento, um show, oficina, uma palestra, um lançamento de um
livro, e muitas vezes acontece. Tudo isso acontece em lugares diferentes, né? Mas são todas essas
missões. Esses pontinhos que você fez aqui dentro do bairro... São atividade que a gente faz também,
parecida com essas que a gente faz fora.
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Mapa 1 – Cecília: Trajeto habitual, durante a semana, antes da entrada no grupo.
Descrição: Antes de eu entrar no grupo todo dia eu saia da região do Grajaú e ia pra o Cidade Dutra
estudar, fazer ensino médio. Duas vezes por semana eu ia no centro que eu fazia curso de inglês. Uma vez
a cada quinze dias eu ia em Santo Amaro na biblioteca Presidente Kennedy. E toda sexta-feira eu ia em
Santo Amaro na casa de cultura que tinha o projeto O Rap é 10.
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Mapa 2 - Cecília: Trajeto habitual, no final de semana, antes da entrada no grupo.
Descrição: Todo fim de semana eu ficava no bairro mesmo. Você ia pra onde? Bar, igreja. Ah, nessa
época eu freqüentava o grupo pertencente à Igreja Católica, grupo de jovens e aí a gente fazia trabalhos
no bairro mesmo, todo fim de semana. E aí uma vez por mês eu ia no espaço chamado Unibanco assistir
um filme e tal.
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Mapa 3 – Cecília: Trajeto habitual, durante a semana, atualmente.
Descrição: Durante a semana eu saio do Grajaú e vou pra Consolação. O que tem na consolação? Eu
faço faculdade na Consolação. Uma vez por semana eu vou na Sé, na galeria Olido, que é toda quintafeira. E de vez em quando eu vou em Taboão da Serra em apresentações do sarau da Cooperifa, e de vez
em quando também eu vou em Suzano, recentemente eu fui fazer o lançamento do meu livro. Fui em
Santo André na Casa de Cultura e Política que foi uma roda de poesia chamada Cabeça Preta, uma festa
chamada Cabeça Preta. Representei vivências, é pra falar essas coisas? Depois você identifica.
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Mapa 4 – Cecília: Trajeto habitual, no final de semana, atualmente.
Descrição: Todo fim de semana, pelo menos uma parte do fim de semana eu fico no bairro, na região
mais próxima, ali próximo mesmo. E uma vez por mês eu vou no Parque do Ibirapuera, é de vez em
quando eu vou em São Mateus, Cidade Tiradentes, assim recentemente eu fui fazer um lançamento de
livro. De vez em quando também eu vou no Jardim Ângela na casa dos meus amigos de lá. De vez em
quando eu vou no Capão Redondo, na casa de uma tia, Campo Limpo show, geralmente shows. Na Lapa
eu fui recentemente, que eu fui fazer na Lapa?... (risos) Foi um evento cultural, foi um show. E
esporadicamente eu vou no Pirajussara, evento também, shows de rap geralmente e esporadicamente
também eu vou no centro quando tem shows.
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Mapa 1 – Adélia: Trajeto habitual, durante a semana, antes da entrada no grupo.
Descrição: Esse todo dia é da minha casa pro meu trabalho e da minha casa para o cursinho. E raramente
eu ia no Sesc e alguma apresentação.
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Mapa 2– Adélia: Trajeto habitual, no final de semana, antes da entrada no grupo.
Descrição: Todo sábado eu ia pro cursinho. É... Às vezes eu ia na rede Sesc, principalmente em Santo
Amaro, na República, na Sé... na Galeria... Galeria Olido. Moema que eu coloquei o Parque do Ibirapuera
e muitas vezes eu ia pra balada... em Pinheiros.
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Mapa 3– Adélia: Trajeto habitual, durante a semana, atualmente.
Descrição: Bom, todos os dias eu vou pra Faculdade. Três vezes por semana eu vou pro Abieiê e
trabalho, de manhã, no Alto de Pinheiros, os dois. Uma vez por semana eu vou na 25 de março, na
República, na Consolação. Na República é a Galeria Olido, na Consolação é no Sesc Consolação mesmo.
No ensaio do Umojá que é no Jardim Ângela, e na Cooperifa que também é no Jardim Ângela. Uma vez
na semana eu vou trabalhar direto... Não... Eu vou pro ensaio direto de Embu das Artes e uma vez na
semana eu saio de Pinheiros, do ensaio da Vila Madalena, e vou pra Embu das Artes também. Geralmente
é na sexta-feira. E em Cotia eu vou duas vezes por semana que eu ensaio lá, no circo.
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Mapa 4 – Adélia: Trajeto habitual, no final de semana, atualmente.
Descrição: Fim de semana... Uma vez por semana eu vou pra Embu das Artes. Lá tem o ensaio do Nipe e
do Teatro Popular Solano Trindade, no domingo. Aí tem Alto de Pinheiros que é aos sábados que é a aula
do Irineu, da Companhia Abieiê. Aí tem Alto de Pinheiros... Isso daqui... Ah, isso daqui é a sopa que a
gente vai todo sábado. E esporadicamente, no final de semana, eu vou me apresentar em Embu das Artes,
no Morumbi, na Vila Nova Cachoeirinha, eu vou assistir algum espetáculo no Sesc Santana, eu vou no
centro da cidade. Coloquei Sé, mas é o centro em geral. E de vez em quando eu vou na Avenida Paulista
também, no Sesc e em outras coisas que acontecem por lá, na Casa das Rosas, e no Sesc Consolação e no
Sesc Santo Amaro.
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Mapa 1– Lya: Trajeto habitual, durante a semana, antes da entrada no grupo.
Descrição: Eu só descia a minha rua pra ir pra escola... Todos os dias.
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Mapa 2 – Lya: Trajeto habitual, no final de semana, antes da entrada no grupo.
Descrição: No sábado eu ia ou pra casa da minha tia, ou pra casa da minha madrinha que é mais ou
menos perto. Eu ia pra alguma festa junina perto de casa e domingo eu ia pra USP e perdia o dia inteiro
fazendo curso de teatro. E essa seta maior aqui? É a casa da minha família. Eu tô aqui e ia pra cá. Todas
essa setinhas é casa de família? É. Ou festas do bairro.
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Mapa 3 – Lya: Trajeto habitual, durante a semana, atualmente.
Descrição: É... duas vezes por semana eu vou pra PUC em Perdizes e pro bloco do Beco no Jardim
Ibirapuera. Ah... e vou duas vezes por semana também em Cotia e de Cotia pro Embu. Três vezes por
semana. Eu vou na sala Crisantempo... O que tem em Embu e o que tem em Cotia? Em Cotia eu ensaio no
circo que é como Nipe de Percussão e no Embu... É o Nipe de percussão também. E meu namorado mora
lá então eu vou sempre pra lá. Três vezes por semana eu vou na sala Crisantempo que é na Vila
Madalena, ensaio do Abieiê, e aula de dança. E quatro vezes eu vou pro Embu, por semana pra ensaio e
porque meu namorado mora lá. Esse aqui eu tinha errado... E de vez em quando eu vou do ensaio da Vila
Madalena pro Embu, de vez em quando eu vou pro centro na prefeitura ou fazer alguma coisa. De vez em
quando eu vou na casa de um amigo que faz teatro também, no Jabaquara. E de vez em quando eu vou na
Cooperifa e em outras festas que acontece na região do M’boi Mirim. Quando você vai pro centro o que
você vai fazer? Eu tenho que ir na prefeitura entregar alguma coisa, ou vou na 25 comprar cabelo pra
fazer trança ou eu vou ver preço de alguma coisa. Geralmente no meio da semana é pra isso.
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Mapa 4 – Lya: Trajeto habitual, no final de semana, atualmente.
Descrição: Fim de semana todo sábado eu vou pra Vila Madalena fazer aula de dança. De vez em quando
eu vou pra alguma balada em Pinheiros, na Madalena. De vez em quando eu vou em Perdizes ver alguma
coisa no TUCA ou me apresentar. Na Consolação também, ali na Augusta tem o Cine Unibanco. Eu vou
no Parque Ibirapuera, nos museus que tem lá. Eu fui me apresentar num CEU lá em São Miguel, nesses
últimos fins de semana. É... Ou eu vou em alguma coisa que tem na região do M’boi Mirim ou vou nas
casas desses meus amigos que fazem teatro também, entre cidade Ademar e Pedreira. Ou eu vou pra
Embu das Artes... No sábado é de vez em quando, mas todo domingo eu vou porque eu tenho ensaio. E de
vez em quando eu vou já no Sábado à noite da aula direto pra Embu das artes porque eu tenho ensaio no
Domingo à noite
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Mapa 1 – Mário: Trajeto habitual, durante a semana, antes da entrada no grupo.
Descrição: Todo dia eu fazia a mesma coisa que era ficar em casa, ir pra escola, de vez em quando ia pra
Santo Amaro. Ia pra Juquitiba, Viajava lá... Uma vez por semana eu viajava pra Juquitiba e uma vez por
mês eu ia pro campo limpo.
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Mapa 2 – Mário: Trajeto habitual, no final de semana, antes da entrada no grupo.
Descrição: Duas vezes por mês eu ficava em casa... Eu ia pra algum lugar... pra macumba! De vez em
quando eu ia pra Santo Amaro comprar roupa, pagar conta, fazer uma coisinha. E freqüentemente eu ia
pro Socorro pro Samba e às vezes... Às vezes eu ia pra algum lugar... É bar... Uns barzinhos né?
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Mapa 3 – Mário: Trajeto habitual, durante a semana, atualmente.
Descrição: Duas vezes na semana eu vou pra Pinheiros, vou ensaiar com o grupo de dança. Diariamente
eu vou pro centro da cidade... Ou eu vou pra um barzinho ou eu vou ver alguma coisa, pesquisar alguma
coisa, andar, fazer alguma coisa legal. E raramente eu vou pro Campo Limpo. Uma vez por semana eu
vou pra Barra Funda ensaiar. No Campo Limpo raramente eu vou num sarau. Três vezes na semana eu
vou pra Pinheiros... Três vezes por semana eu não vou pra Pinheiros. Três vezes na semana eu vou pra
Santo Amaro trabalhar. De vezes em quanto eu vou pra Tremembé num candomblé.
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Mapa 4 – Mário: Trajeto habitual, no final de semana, atualmente.
Descrição: Todos os finais de semana eu saio da minha casinha e vou lá pra Barra Funda... Não. Primeiro
eu passo em Pinheiro e de Pinheiros eu vou pra alguns pontos da cidade. O que você faz em Pinheiros?
Em Pinheiros eu ensaio e faço aula. No fim de semana? No fim de semana. E depois você vai pra esses
lugares. É. Depois eu vou lá pra Barra Funda, Centro, Sé, Vila Mariana e assim vai. De vez em quando eu
vou para o Tremembé, na Macumba, Candomblé... E eu fico em casa às vezes ensaiando lá alguma coisa.
Samba. E esse daqui, esse outro vermelho que é Santo Amaro aí eu vou me dividindo pra Moema, e vou
lá pro Centro de novo. O que você faz em Santo Amaro? Santo Amaro às vezes eu passo na casa de
amigos. E em Moema o que você faz? Em Moema eu vou num barzinho dançar salsa. E na Lapa? Na
Lapa, casa de amigos. No centro quando você vai fim de semana é o que? Teatro, salão... Andar um
pouquinho... Vou na casa dos amigos. De vez em quando. De vez em quando eu vou na casa dos amigos.
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Mapa 1 – Carlos: Trajeto habitual, durante a semana, antes da entrada no grupo.
Descrição: De segunda a sexta-feira, no antigo bairro, né? Antes da cultura: a quadra de futebol... Oh!
Não. Minto. Meu trabalho. Sete anos trabalhando direto e a escola, né? Sempre aquilo. E eu era muito
preocupado, não faltava nem a pau na escola. Era de casa pra escola... Na semana, né? De casa pro
trabalho e do trabalho pra escola.
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Mapa 2 – Carlos: Trajeto habitual, no final de semana, antes da entrada no grupo.
Descrição: É a quadra e bar.... (sala de sinuca)
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Mapa 3 – Carlos: Trajeto habitual, durante a semana, atualmente.
Descrição: Duas vezes no bar do Binho, Campo Limpo. Todas as quartas-feiras Cooperifa. De vez em
quando Itapecerica onde tem apresentação de poesia, algum Show de rap, no Jardim Ângela, Taboão...
Cidade Dutra quando acontece também na Casa de Cultura do outro lado de lá, Cooperifa em Suzano
tanto na poesia quanto no grupo, no Grajaú... Os projetos que a gente via na pedreira é... Moema também
que tá num outro contexto. O Centro lá que é na semana a Ação Educativa, é... Suzano, já disse, Grajaú
também, Cidade Dutra e Socorro. Esses lugares é que? São espaços, né? São praças abertas... E você vai
de vez em quando pra que? Pra cantar, pra apresentar e algumas vezes até pra participar, prá tá assistindo.
Uma vez por mês... Uma vez por mês... no Centro, né? Duas vezes por semana... Jardim Ângela. Casa do
Léo. Eu coloquei muito embaixo. Eu confundi duas vezes por mês... Moema e Pinheiros são o que?
Cinema, alguma coisa assim... Ih... eu acho que entrei em contradição. Coloquei Moema raramente.
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Mapa 4 – Carlos: Trajeto habitual, no final de semana, atualmente
Descrição: Uma vez por mês eu vou pra fora né? Suzano. Perdoa... Uma vez por mês Grajaú. É um
equipamento de cultura que tem lá próximo do Parque das Águas. Vou assistir algum evento, alguma
apresentação, alguma peça de teatro. Raramente... O Centro, né? Pra comprar alguma coisa ou Moema.
Duas vezes ao ano? Na casa dos meus avôs, meu avô. Barueri. E de vez em quando pra fora, né?
Itapecerica. Quando rola fim de semana de vez em quando. Rap no salão, entendeu, coincidência, então,
ela tem que esperar. Então as coisas acontece muito assim. Então, é raro de repente eu fico aqui bem
menos por aqui. Um quarto... Eu saio daqui pra ir pro lado aqui, pra ir lá pra cima. Acho que é muito
instável. Tem momento que é muita coisa e tem... É, e igual agora, ontem vem uma pilha de informação
na minha mente que desde de ontem eu to ouvindo. Ou faz isso, quarta-feira sai uma revista e tal você
manda um release, separa a documentação toda, domingo eu tenho que por voz, a música já tá pronta,
grava isso... Você fica meio. Quando a gente tá mais cansado a gente troca idéia ali. Tem que tá ligado,
entendeu. Porque ontem chegou cinco, cinco informações que pra mim foi... Tudo pra que, pro grupo,
num vou fazer nada pra mim mesmo, é pro grupo. Show, negócio mais na rádio que é meu trabalho.
Fechei uma viajem ontem pro Rio de Janeiro pro Pedro Vaz, pro Rio é... Que mais? Hoje, os cara ontem,
a música tem tá pronta pra hoje pra ele por voz. Tem que levar documentação toda quarta-feira que vem
na ONG que eu vou no Paraisópolis até sexta. Daí eu te convido. Quarta-feira que vem. Vai ter um lá no
Paraisópolis.
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Mapa 1 – Vinícius: Trajeto habitual, durante a semana, antes da entrada no grupo.
Descrição: Que eu sempre fazia era de São Luís pra Santo Amaro, da igreja e da igreja voltava pra casa
que era São Luís. O que eu fazia todo dia era de casa pro trabalho, do trabalho pra casa, de casa pra escola
e da escola pra casa.
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Mapa 2 – Vinícius: Trajeto habitual, no final de semana, antes da entrada no grupo.
Descrição: De casa pra igreja. De casa pra igreja quando? Eu ia de casa pra igreja lá em Santo Amaro,
eu voltava de Santo Amaro, da igreja, pra casa. Todo fim de semana. Todo fim de semana.
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Mapa 3 – Vinícius: Trajeto habitual, durante a semana, atualmente.
Descrição: O que eu faço sempre durante a semana? Eu vou de casa pro Campo Limpo. Que você faz no
Campo Limpo? Eu vou no sarau do Binho, também eu vou e do Campo Limpo pra Casa. De casa pro
Capão Redondo eu sempre vou no estúdio, do estúdio pra casa. Eu volto pro Jardim Ângela, na casa de
um amigo meu que trabalha com rap também. Do Jardim Ângela eu volto pra casa aí eu vou pra casa da
Kelly. E no Santo Amaro, que você vai fazer sempre? Num rapaz que tem um estúdio que é, que faz
gravações lá e sempre que eu vou lá. Agora, de vez em quando. Eu ia de casa pro Morumbi pra fazer
show, do Morumbi pra casa, de casa pro Itaim pra fazer registro e do Itaim pra casa. Aí depois eu ia de
casa pra Vila Mariana fazer registro também. Aí, aqui, então sempre você vai pro sarau da Cooperifa, é?
É de casa pra Cooperifa.

290

Mapa 4 – Vinícius: Trajeto habitual, no final de semana, atualmente.
Descrição: O que eu faço de vez em quando, eu saio de casa, do São Luís, para o Campo Limpo pra fazer
show, do Campo Limpo pra casa. São Luís pro Capão [Redondo] pra fazer show e volto pra casa. Do
Jardim São Luís pro Jardim Ângela pra fazer show e do Jardim Ângela pra casa. Do jardim São Luís pra
fazer show pro Grajaú e voltava pra casa. E de verde pequenininho, de vez em quando... Era show na casa
de cultura.
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Mapa 1 – Clarice: Trajeto habitual, durante a semana, antes da entrada no grupo.
Descrição: De segunda a sexta-feira, como eu falei, eu vinha da escola pra faculdade que eu trabalhava
com pesquisa, então... Era faculdade casa. Eu morava no Jardim São Luís e vinha aqui até o Butantã e de
vez em quando, quando tinha alguma coisa eu ia também pro lado ali do cinema, naquela região da Bela
Vista, do Jardim Paulista, pra ir no cinema, né?
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Mapa 2 – Clarice: Trajeto habitual, no final de semana, antes da entrada no grupo.
Descrição: No final de semana também não era muito diferente era, saia da minha casa e ia também pra
aquela região central, onde tem os teatros e o cinema. De vez em quando, quando eu ia mais pra dentro do
bairro era quando tinha algum evento artístico num Sesc, por exemplo. Aí, no caso o único Sesc que tem
lá pro nosso lado é o Sesc Interlagos que fica na Cidade Dutra.
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Mapa 4 – Clarice: Trajeto habitual, no final de semana, atualmente.
Descrição: E fim de semana eu continuo também indo pros lugares que eu ia, pelo menos uma vez por
final de semana que é pro lado ali da Vila Madalena, Jardim Paulista, Consolação, Bela Vista, que é onde
tem uma concentração de cinema e teatro, centro cultural ali também na região do Centro. Continuo indo
lá pelo menos uma vez. Mas também todo final de semana eu faço alguma coisa no meu bairro. Algo que
tenha... Às vezes no Centro Cultural Monte Azul, na própria Casa de Cultura, sempre tem algum evento
pontual final de semana que eu sempre tô procurando algo próximo de casa. Normalmente tem. E pelo
menos uma vez por ano eu costumo ir mais pra longe. Mas, tem que ser um evento muito legal. Algum
Show que eu quero ir. Aí, normalmente funciona Sesc. O Sesc o mais longe é Itaquera ou no caso ali mais
pro lado da Barra Funda é aquela feira que eu te falei, Revelando São Paulo. Mas, aí, é mais pontual uma
vez por ano.
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Mapa 3 – Clarice: Trajeto habitual, durante a semana, atualmente.
Descrição: Depois do grupo, de Segunda a Sexta-feira, a minha circulação continuou sendo pra
faculdade. De casa pra Faculdade, mas, também depois da faculdade à noite, ou alguns dias que eu não
vinha pra cá [faculdade]. Eu vou pro bairro, pro bairro vizinho onde tem a sede do grupo onde a gente
ensaia. Eu comecei a freqüentar outros espaços culturais que tem na semana como a Cooperifa, dentro do
bairro também. Reunião também de alguma ONG. Que é tudo dentro do bairro. Comecei a circular mais
dentro do bairro. E continuo também indo com menos freqüência pro... Às vezes, dia de quarta-feira que
cinema é mais barato, às vezes eu vou lá em algum cinema no Centro.. quando tem alguma mostra de
cinema...
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Mapa 1 – Bernardo: Trajeto habitual, durante a semana, antes da entrada no grupo.
Descrição: Rosa, todo dia, vou ao trabalho, vou a fóruns, escritórios na Barra Funda e na Sé... E
vermelho... Vou ao Ibirapuera de vez em quando.
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Mapa 2 – Bernardo: Trajeto habitual, no final de semana, antes da entrada no grupo.
Descrição: Às vezes eu ia a shows de rap no Itaim Paulista, ia na casa e na loja do Ferrez no Capão
[Redondo].

297

Mapa 3 – Bernardo: Trajeto habitual, durante a semana, atualmente.
Descrição: Vermelho, todo dia, faço meu trajeto do trabalho. Vou a escritórios, contador, fóruns,
escritórios no Centro. E eu ando muito pelo Centro. Sempre vou no Centro fazer alguma coisa também.
Toda Quarta eu vou à Cooperifa. De vez em quando vou à Itapecerica da Serra, num cemitério budista
que tem lá, e eu gosto da cidade, tenho parente lá também...
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Mapa 4 – Bernardo: Trajeto habitual, no final de semana, atualmente.
Descrição: No final de semana, de vez em quando, vou no Itaim. Em Suzano, num Sarau que o Sacolinha
promove, em Itapecerica, vou ao Centro passear e também numa biblioteca no bairro.
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Mapa 1 – Luiz: Trajeto habitual, durante a semana, antes da entrada no grupo.
Descrição: Esse é o antes. Antes minha vida era do São Luís pra Moema que é o trabalho de segunda a
sexta e esporadicamente tinha algum evento, em alguma casa de cultura, alguma reunião relacionada ao
rap e eu estava indo nessas reuniões.
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Mapa 2 – Luiz: Trajeto habitual, no final de semana, antes da entrada no grupo.
Descrição: De vez em quando eu costumava ir ao Capão [Redondo], a Perus, ao Jaraguá... Isso na casa de
parente que seria o meu cotidiano com a minha família. E isso de vez em quando, Grajaú, Jardim Ângela,
seria os eventos relacionados ao rap também.
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Mapa 3 – Luiz: Trajeto habitual, durante a semana, atualmente.
Descrição: Esse de segunda a sexta-feira seria o trabalho, que eu sempre faço esse trajeto. Esse de vez em
quando seriam eventos com a Cooperifa, como grupo que acontece uma, duas, três vezes dentro do mês e
também meus familiares. Esse uma vez por semana seria o Sarau da Cooperifa. Esse vermelho seria a
trabalho uma vez na semana, eu tá indo a trabalho a esses lugares. E de uma a três vezes seria encontros
com a Cooperifa, ou Sarau em escola, ou visita em alguma cidade ou até mesmo o Sarau. Me explica de
novo. De vez em quando é verde. Esses lugares aqui em cima... Esses lugares aí em cima é família. De
Segunda Sexta-feira azul... De segunda sexta azul é em trabalho.
Uma vez na semana a trabalho também. De uma a três vezes é em função da Cooperifa, em função da
cultura. Em função da Cooperifa você fica mais no bairro durante a semana. Na divisa dos bairros, não
no bairro.
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Mapa 4 – Luiz: Trajeto habitual, no final de semana, atualmente.
Descrição: Verde tá representando de vez em quando, são reuniões familiares, também eventos culturais
que relaciona aqui o Centro, Campo Limpo. O sempre seria a imediação do bar onde acontece a
Cooperifa. Alguns amigos meus moram naquela imediação, independente se eu tô indo no bar, eu tô indo
próxima àquela localização. E de um a dois seriam eventos. Ou em Santo Amaro, ou então no Jardim
Ângela, ou próximo ali à Cooperifa, aqui na periferia.
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Mapa 1 – Luiza: Trajeto habitual, durante a semana, antes da entrada no grupo.
Descrição: Diariamente eu ia pra escola, fazia natação em Santo Amaro. Isso diariamente. Uma vez na
semana... uma vez na semana eu fazia jaz e fazia curso de, de... fazia computação, mas isso era no bairro.
E uma vez no mês a gente ia pra casa de familiares... ia pro zoológico. A gente ia pro zoológico quase
todo mês. Esse azul é quê?O azul é zoológico, casa de parente, de amigo...
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Mapa 2 – Luiza: Trajeto habitual, no final de semana, antes da entrada no grupo.
Descrição: Eu continuava indo pra casa dos parentes, zoológico, teatros e esporadicamente eu ia pra casa
de uns tios meus lá em Lençóis. E algumas vezes a gente ia pra praia.
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Mapa 3 – Luiza: Trajeto habitual, durante a semana, atualmente.
Descrição: Bom...durante a semana, pelo menos uma semana sim, uma semana não, eu vou comprar
material pra trabalhar no Bom Retiro, no Brás, e.. semanalmente Sarau do Binho, Campo Limpo,
Cooperifa eu coloquei dentro do bairro, vou pro médico, pra Yoga, casa do namorado. E é isso. Esse pra
fora. Pra fora é pra casa d namorado que não tem
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Mapa 4 – Luiza: Trajeto habitual, no final de semana, atualmente.
Descrição: Bom.. meu fim de semana nunca é igual ao outro. Às vezes eu fico no bairro, às vezes eu vou
pro centro, na maioria das vezes. Às vezes eu vou pra Pinheiros, eu fico bastante por Moema. Mas esse é
o meu trajeto durante o fim de semana. Dentro do bairro eu coloquei algumas reuniões que a gente faz e
alguns eventos que tem no bairro mesmo. Ou da comunidade.
E no centro? Tudo. Teatros, cinemas, reuniões também em geral. Moema é onde tem os melhores bares,
na minha opinião. Pinheiros a gente vai tomar um caldo de sururu.

