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3. O bairro, a periferia, o território 

 

Neste momento é necessário retomar o objetivo geral desta pesquisa que é o de verificar 

se o grupo cultural influencia na apropriação que jovens fazem da cidade. Inicialmente, a 

hipótese foi formulada da seguinte forma: “os grupos culturais funcionam como importantes 

potencializadores para que jovens apropriem-se da cidade”. Para que minha hipótese seja 

comprovada é necessário que, no momento anterior à entrada nos grupos culturais a apropriação 

da cidade pelo/a jovem seja de uma determinada maneira e, no momento posterior ao ingresso de 

jovens em algum grupo, a sua apropriação da cidade seja de maneira diferente do que ocorria.  

No entanto, eu não havia explicitado o significado do termo potencializar utilizado na 

hipótese. O grupo pode ser potencializador na medida em que ele propicia informações sobre 

algo ou algum lugar e estas podem ser de vários tipos sendo que, para algumas pessoas, o grupo 

pode ser a primeira ou a única fonte de informação. Um dos indícios de que os grupos são 

potencializadores da apropriação da cidade é o fato de jovens conhecerem lugares por meio do 

grupo, no entanto, esta não é a única forma com que o grupo pode potencializar a experiência 

juvenil na cidade. Os grupos culturais podem também informar sobre a existência de 

determinados locais, levar  jovens até estes lugares ou mesmo fazer com que passem a freqüentar 

espaços que já conheciam anteriormente, mas, que, por algum motivo, até então, não faziam parte 

dos seus circuitos. Dessa forma, o grupo participaria da vida do/a jovem levando um determinado 

tipo de conhecimento que pode ser evidenciado por meio de dois tipos de informação: 

informação comunicada (exclusiva ou não) e informação presenciada (experenciada). 

A minha hipótese leva a crer que a apropriação que os jovens fazem da cidade varia, 

assim, é necessário descobrir que mudanças ocorreram e, em caso positivo, o que aconteceu para 

que houvesse essa modificação. 

Com essa definição, a expressão “importante potencializador” soa ambígua levando em 

conta que potencializar traz em si uma definição de importância. Nesse sentido, dizer que algo é 

“importante potencializador” implicaria fazer uma gradação do que é menos e mais importante, 

ou seja, seria necessário comparar a influência dos grupos, objeto desta pesquisa, com outras 

agências produtoras de sociabilidade, o que não foi obtido nos dados coletados. 

Considero, assim, que o anúncio da hipótese parecia suficientemente evidente, mas, 

precisou ser reexaminado para que fosse possível utilizar corretamente os dados obtidos. Com 
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essa definição de potencialização, acredito que o grupo cultural ser potencializador já indica que 

ele é importante e não é objetivo do trabalho averiguar se há uma gradação entre quais agentes 

são mais ou menos importantes na apropriação da cidade. 

Abordei, através das entrevistas, possíveis agentes tributários da apropriação da cidade 

por jovens como escola, família e trabalho. A escola pode ser um agente tributário já que 

estudantes têm que se deslocar para chegar à sua sede. A família pode ser um agente 

potencializador quando leva jovens a visitar parentes, recorrer aos serviços de saúde, dentre 

outros. O trabalho pode ser importante nessa apropriação da cidade, pois, existem trabalhos em 

que a experiência da rua é intensa como, por exemplo, na realização de serviços de entrega de 

encomendas. Não nego que a apropriação decorrente da atuação desses agentes pode 

potencializar-se, ou seja, podem haver vários agentes potencializadores, no entanto, enfatizo a 

possível atuação de grupos culturais. 

Durante esta pesquisa, verifiquei a atuação desses agentes (escola, família e trabalho) para 

ter certeza se foi realmente o grupo que potencializou determinada apropriação relatada por 

jovens, ou seja, não examinei diretamente aqueles agentes para dizer se o grupo é mais ou menos 

importante. No entanto, tenho motivos para crer que o grupo cultural funciona como 

potencializador da experiência na cidade, pois, como mostra Carrano (2002), a atuação ativa de 

jovens em diversos campos relacionais amplia suas possibilidades de relacionamento na cidade, o 

que contribui para a diminuição de barreiras territoriais. Esta pesquisa trabalha sobre a veracidade 

dessa hipótese em São Paulo.  

Outro ponto que é necessário esclarecer é que irei mencionar o grau de variação da 

apropriação da cidade por jovens, no entanto, não será o foco desse trabalho. Os detalhes dessa 

apropriação não foram investigados e nem mesmo a “qualidade” das relações estabelecidas foi 

examinada, o que poderá ser feito em pesquisa posterior. Neste momento, tenho o intuito de 

identificar por onde estes jovens constroem os seus circuitos, quis são os lugares percorridos e 

por onde se movem, ou seja, por quais espaços os jovens transitam. Nesse sentido, a apropriação 

envolve a mobilidade de jovens. 

Para responder às questões postas nesta pesquisa é necessário aqui descrever a experiência 

urbana dos/as jovens pesquisados/as, como utilizam seu tempo livre, explicitar a visão que têm 

do bairro e os usos que fazem dos seus espaços, identificar a representação que fazem do seu 

território e a sua forma de percepção do local de moradia, tentando sempre distinguir eventual 
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suporte proporcionado pelos grupos culturais para que seus/suas participantes possam usufruir da 

cidade e, ainda, verificar se o local de moradia e raça/etnia interferem na forma com que jovens 

se apropriam da cidade. 

Como explicitado anteriormente, os/as jovens entrevistados/as foram divididos em quatro 

grupos: participantes de grupos multiespaciais (ME), de grupos locais (L), jovens 

multiparticipantes (MP) e jovens cooperiféricos (C). Na análise dos dados, ficou claro esta 

tipologia é significativa para a compreensão de diferentes modos de sociabilidade cujo conjunto 

de similaridade e diferenças pode ser revelador de formas de apropriação da cidade por jovens. É 

preciso esclarecer também que a distinção entre aqueles tipos não se funda na idéia de que cada 

qual possua características exclusivas, mas, demonstra a ênfase de cada um, distinguindo-o dos 

demais. Por traz da aparente falta de ordem dos modos de sociabilidade juvenil, existem 

regularidades nas condutas, no estilo de vida, na forma como circulam pelo espaço urbano e deste 

se apropriam. Isso significa que as condutas e escolhas relacionadas à sociabilidade juvenil não se 

dá de forma aleatória. 

Encontramos, entre as pessoas pesquisadas, modulação de categorias que acabam por 

apontar para a necessidade de relativizarmos expressões tão correntes, tais como a de “cultura 

urbana”, pois, os modos de vida daqueles/as jovens são bem variados, não sendo a intenção deste 

trabalho definir padrões de interação social.  

 A seguir, analiso as possibilidades de sociabilidade de jovens e os modos como vêm os 

seus territórios na cidade. 

 

3.1 Da ponte pra lá e da ponte pra cá: equipamentos públicos, seus usos e os locais 

freqüentados por jovens  

 

3.1.1 A única coisa que tem é o CEU: sociabilidade no bairro 

 

Sobre a utilização de equipamentos públicos, tanto no centro da cidade quanto no bairro, 

foram encontradas situações bem distintas entre os jovens. A quantidade de equipamentos citados 

por integrantes de grupos multiespaciais (ME) e por jovens multiparticipantes (MP) é em número 

bastante reduzido, algumas pessoas não conseguem se lembrar nem mesmo de um equipamento. 
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Em sua maioria, citam os CEUs (Centro Educacional Unificado91), um grande equipamento que 

não passa despercebido pela população. Algumas pessoas citam aparelhos que se localizam em 

regiões afastadas da sua residência como Parque do Ibirapuera e Parque Guarapiranga. A maioria 

não faz uso dos equipamentos locais citados: “Tudo que fiz foi longe, assim... eu nunca fiz nada 

perto da minha casa”. “Quando eu fico lá, eu fico dentro da minha casa”. Nenhum/a jovem MP e 

apenas um ME realiza alguma atividade no bairro, no entanto, esta só começou a ser realizada 

após a pessoa integrar a Cooperifa.  

Jovens participantes de grupos locais (L) e os/as cooperiféricos/as (C) citam 

equipamentos mais específicos, identificando o nome exato desses, como centros de convivência, 

cinemateca e bibliotecas específicas. Desses/as jovens, apenas dois dizem não fazer uso dos 

equipamentos, um/a deles (L) já utilizou anteriormente e o outro/a (C) o fez, mas, decepcionou-se 

com as atividades oferecidas. Assim, deixou de freqüentá-lo porque aquela iniciativa não se 

adequava à realidade local. 

 

Ah, tem a biblioteca dentro da 45ª DP que num ajuda em nada, que o pessoal tem medo 

de ir na biblioteca. Tem receio, né? Não medo, é porque o moleque já vê os pais falando 

mal da polícia quando ele é criança, aí, ele num vai entrar na biblioteca pra fazer 

pesquisa pra escola dentro da delegacia, né? E tem um certo receio, né? A população tem 

receio de... de entrar dentro da delegacia, né? E é isso e, agora, eu to montando uma 

biblioteca. (Bernardo – C) 

 

Este jovem, decepcionado e desanimado com as atividades oferecidas no seu bairro, 

propõe outro caminho para movimentar o local, a partir de uma iniciativa individual. 

Os equipamentos utilizados por jovens (C e L), em geral, são usados para atividades 

relativas ao grupo cultural, mas, pelo fato de já terem essa proximidade com o equipamento 

advinda do grupo, também acabam utilizando-o em outros momentos: 

 

                                                           
91 O CEU é um projeto criado pela ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, que tem como objetivo levar educação e 
lazer à periferia paulistana. Existem mais de 20 CEUs espalhados na cidade, normalmente localizados longe da 
região central, englobando um conjunto de edificações. De acordo com o site da prefeitura, os complexos 
educacionais incluem: creche, escola de educação infantil, escola de ensino fundamental, playground, centro 
comunitário, teatro, cinema, biblioteca, quadras de esportes, piscinas, vestiários, ateliês, estúdios para oficinas de 
vídeo, TV, rádio e fotografia, telecentro, pista de skate e área verde, que oferecem educação, esporte, cultura, lazer e 
aulas de informática em um mesmo local. 
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Eu faço uso. Eu, particularmente, oito anos, né? Desde quando nasce o Versão, a gente 

tem usado a casa [Casa de Cultura M’Boi Mirim] para diversas atividades. Tanto como 

reunião, apresentação, ensaio... (Carlos – L) 

 

Muitos deles também citam equipamentos que não são públicos, como ONGs, 

estabelecimentos particulares, organizações privadas, iniciativas de outros grupos culturais, 

chegando a citar até mesmo a Cooperifa. Os/as jovens fazem confusão entre equipamentos 

públicos e atividades gratuitas. É possível notar que é mais fácil para os/as jovens perceberem e 

se recordarem do que é gratuito, pois, as atividades não onerosas são acessíveis. O equipamento 

público nem sempre é gratuito, dificultando, assim, muitas vezes, seu acesso. Outro ponto que é 

preciso mencionar é o fato de jovens lembrarem de equipamentos culturais mesmo não 

utilizando-os porque estes se aproximam mais da sua vivência enquanto jovem integrante de 

grupo(s) cultural/is. Não citam campos de futebol ou bares, elementos presentes nas periferias.  

Ao avaliarem aqueles aparelhamentos, a maioria faz várias ressalvas, mostrando que são 

inacessíveis à população, por vários motivos: a falta de divulgação; o público a que é 

direcionado; a burocracia imposta ao seu uso; o abandono desses equipamentos pelo poder 

público; falta de adequação entre a proposta e a realidade local; falta de atividades contínuas. 

Apesar de destacarem a importância dos equipamentos existentes, apenas duas pessoas 

não fazem nenhuma ressalva quanto a estes.  Em geral, os aparelhos públicos citados promovem 

cursos, oficinas, e atividades recreativas, mas alguns são apontados apenas como espaço físico 

devido ao seu uso limitado pelos fatores já citados. Apesar das contribuições colocadas, as 

críticas aos equipamentos são duras: 

 

Eu vejo que são espaços bons pra se utilizar, né? Espaços públicos é... físicos, né? É bom 
pra... Só que, muitas vezes, num tem ninguém pra tá orientando, num tem um 
acompanhamento de ninguém da prefeitura, então, acaba num valendo de nada. (Álvaro 
– ME) 
 
No primeiro ano, como era a gestão da Marta ainda, a gente teve acesso fácil pra 
utilização, a equipe tava lá para tá orientando. Mas, em 2005, que já era a gestão do 
Serra, eles foram mais... mais rígidos, deixaram assim... regularam mais o equipamento 
assim, no sentido de... de dificultar mesmo, coisas básicas assim como água para as 
pessoas que ia se apresentar... coisas mínimas assim. (Cecília – ME) 
 
Eu acho falha a divulgação. É a divulgação em especial e as formas e o público que eles 
abrangem que deixam muita gente de fora. É sempre adolescente e terceira idade. 
(Adélia – MP) 
 
Ah, tem sérios problemas porque [...] na maioria das vezes são pontuais. São projetos 
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que vêm de alguma secretaria e acontece durante seis meses, por exemplo, aí acaba. Ou 
troca o oficineiro, ou tem nova licitação. É muita burocracia e normalmente eles não 
pensam em atividades continuadas de formação assim... É pontuada mesmo. (Clarice – 
C) 

 

Algumas das barreiras impostas para a utilização destes equipamentos já foram citadas, no 

entanto, é possível localizar ainda, nos discursos de jovens, uma reação ambígua entre a 

necessidade de utilizar os equipamentos públicos e a efetiva ausência de seu uso devido às 

circunstâncias mencionadas: “é bom, mas eu não uso”. 

Todos estes problemas são fatores dificultadores da utilização dos equipamentos 

existentes no bairro por jovens, mas, ainda assim, alguns/mas deles/as, em especial jovens 

integrantes de grupos locais, freqüentam aqueles espaços. É possível perceber que jovens não 

fazem uso dos equipamentos existentes no seu bairro não devido à sua inexistência, ao contrário, 

na maioria das vezes, o equipamento existe, mas, alguns fatores, principalmente os ligados à sua 

administração, dificultam a apropriação daqueles espaços. Além disso, houve algumas críticas à 

centralização das atividades nos CEUs mostrando que nem sempre as pessoas os utilizam:  

 

A única coisa que tem, tem no CEU. Mas é assim, ao mesmo tempo que têm acesso, as 
pessoas não têm. Num sei, as pessoas meio.... meio que... são poucas pessoas que 
freqüentam o CEU. Aí eu não sei que barreira invisível é essa que faz com que elas não 
cheguem até o CEU e não é tão distante assim. (Cecília – ME) 

 

 Para a pergunta sobre as carências do bairro, algumas pessoas apontaram a ausência de 

escolas e a qualidade do ensino, queixaram-se da ausência de bibliotecas, mesmo porque todas as 

que responderam compõem ou freqüentam um grupo literário. Apontaram também para a 

ausência de infra-estrutura básica como asfalto, saneamento e instituições na área da saúde, 

principalmente quem morava em regiões mais carentes, como é o caso de Cecília, moradora do 

Jardim Noronha, bairro que não tem sequer distribuição de água regulamentada. Mas, ainda 

assim, a grande maioria reclamava da falta de equipamentos que oferecessem atividades de lazer 

como quadras, praças, centros culturais, oficinas, eventos e atividades esportivas. Algumas 

pessoas relataram a distância geográfica dos equipamentos e outras mostraram que os existentes 

não supriam a necessidade do bairro.  

Outro dado importante destacado por jovens diz respeito à presença da polícia nos bairros, 

contrastando com a falta de investimento em outras áreas como lazer e educação. 
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Biblioteca é muito raro. Às vezes, eu tenho que pegar ônibus para achar a biblioteca do 
bairro. Na Cidade Tiradentes mesmo, que é uma população muito grande, né? Uma 
cidade no meio do... se tiver duas biblioteca, é muito. Biblioteca, falta um... um policial  
não, né, meu? Num falta . E eles são um perigo, né, meu? Eles são os perigo. (Álvaro – 
ME) 
 
Falta, falta praça, por exemplo, com brinquedos, com quadra e isso de acesso livre 
porque, na escola, tem um horário que fecha. Na escola, se num tiver um monitor, ela 
num vai funcionar. Então falta isso. [...] existe um terreno aqui próximo onde tem se um 
projeto de fazer um batalhão de polícia. Mas, a gente num precisa de um batalhão de 
polícia. (Luiz – C) 

 

Os/as jovens observam que o poder público muitas vezes só chega aos bairros periféricos 

por meio da presença da polícia, mas, acreditam que, antes da segurança, precisam de 

atendimento nas áreas de educação, saúde e lazer. Além disso, têm sérias reservas quanto às 

autoridades policiais.   

Ao falarem sobre a má distribuição de recursos e equipamentos públicos, muitos/as jovens 

compararam o seu bairro com outras regiões periféricas e se dividiram entre aqueles/as que 

percebem a existência das mesmas carências e quem observa que as carências são mais marcantes 

em certas áreas da periferia que em outras. Jovens que percebem similitudes e carências parecidas 

têm como referencial alguns bairros semelhantes ao seu, também situados em regiões periféricas 

da cidade. Aqueles/as que vêem diferenças mostram como seu bairro se difere ao compará-lo 

com outras regiões periféricas que são conhecidas nacionalmente, deixando claro que existem 

lugares em que há uma concentração de “pólos culturais”, mesmo sendo carentes.  

 

Eu acho que isso acontece porque tem o interesse, por exemplo, sei lá... o Jardim Ângela 
é um bairro que é conhecido mundialmente como violento, então várias ONGs e num sei 
quê vão atuar nesse bairro, daí, fica um bairro superlotado de ações. Não que não 
precise, precisa, mas, que tem um interesse sei lá... acho que até financeiro. (Lya– MP) 
 
Tem bairro bem mais organizado que o nosso e o exemplo disso é Paraisópolis. Porque 
Paraisópolis ele acabou aparecendo muito na televisão e a comunidade é mais 
organizada e isso atraiu bastante ONG. Atrai bastante investimento, atrai muita gente 
que quer se promover e, pra se promover, acaba investindo lá dentro. (Luiz – L) 

 

Segundo eles/as, as diferenças na distribuição de recursos ocorre geralmente em função de 

interesses econômicos de agências não governamentais, que querem se promover às custas da 

pobreza da população. Telles (2006) ao falar sobre algumas contradições urbanas, mostra como 

os programas sociais vêm se multiplicando pelas periferias e, junto com eles, também crescem 

associações “ditas comunitárias”, que: 
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Tratam de se converter à lógica gestionária do chamado empreendedorismo social, se 
credenciar como “parceiras” dos poderes públicos locais e disputar recursos em 
fundações privadas (e a chamada filantropia empresarial) e agências multilaterais, isso 
em interação com miríades de práticas associativas e ao lado dos movimentos de 
moradia e suas articulações políticas, partidos e seus agenciamentos locais, igrejas 
evangélicas (também proliferantes) e suas comunidades de fiéis e, claro, a quase 
onipresença de ONGs vinculadas a circuitos e redes de natureza diversa e extensão 
variada (TELLES, 2006, p. 4). 

 

Jovens também reclamaram da realização de atividades e de aparelhos que tentam suprir 

algumas necessidades da população. Entretanto, em geral, são equipamentos precários, voltado 

para pobres e que não suprem a necessidade de jovens.. 

 

São bibliotecas comunitárias pequenas, o acervo é de doação, então, falta uma 
biblioteca. Porque a biblioteca mais próxima, com acervo diversificado, fica em Santo 
Amaro [...] mas, tem que pegar uma condução pra ir, duas: uma pra ir uma pra voltar. 
(Clarice – L) 
 
Os livros que tem lá já num... os livros que tem lá é mais didático, num sei como sumiu 
bastante livro lá, sabe? Aí eu num vou, num freqüento mais. (Bernardo – C) 

 

Dayrell, Leão e Reis (2007) comentam sobre a “pedagogia da precariedade” referindo-se a 

programas governamentais que têm recursos didáticos precários e estrutura física mal cuidada, 

que acabam por reforçar o lugar subalterno a que jovens estão submetidos/as. Alguns 

equipamentos citados por jovens, assim como os programas, constituem-se como projetos 

“pobres para pobres” (DAYRELL; LEÃO; REIS, 2007, p. 77) e que acabam “incluindo” jovens 

de forma ainda marginal. 

Alguns/mas jovens que compararam o seu bairro com regiões mais centrais reconheceram 

uma desigualdade na distribuição dos equipamentos, apontando duas causas principais: a falta de 

empenho e organização da população e os líderes políticos. Apontaram também outros fatores 

ligados a questões geográficas e históricos, como a história da ocupação do bairro e a extensão 

territorial da região. Ao falarem do descaso dos governantes, muitas vezes não sabiam dar nome 

e, em outras os nomearam como “o sistema”, mas, sempre mostrando a invisibilidade da periferia 

perante o poder público. 

 

Eu acho que, sei lá, eu acho que quem distribui essas coisas, na verdade, eles tão 
pensando nos filhos deles, pessoas que tão mais próximos a eles. Não sei te dizer bem 
quem distribui isso, mas, eu acho que é isso. (Vinícius – L) 
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Porque a periferia nunca foi vista, né, as comunidade, nunca foi vista. Não, ainda tem os 
CEUs, né, meu [...] Ninguém sabe se foi pelo teu bem, né, meu?A gente é leigo, se num 
quer ver ,também num incentivam, né? Talvez seja um perigo pro sistema, né? (Álvaro – 
ME) 

 

Alguns/mas jovens mostraram que existe essa divisão entre os dois lados da cidade, 

separando enfaticamente essas duas regiões. A cidade “da ponte pra cá” é uma e “da ponte pra lá” 

é outra. Entendiam que existe uma concentração de equipamentos em certas áreas da cidade e 

este espaço é demarcado através de fronteiras que separam uma parte da cidade da outra, nesse 

caso, o rio Pinheiros. Essas separações são feitas e legitimadas quando alguém estabelece 

fronteiras demarcando o espaço e “separando um pedaço de chão do outro” (DAMATTA, 1985, 

p. 28). 

Quando perguntado aos entrevistados sobre o que fazem no seu bairro, de uma maneira 

geral, para se divertir, jovens de grupos ME e jovens MP foram enfáticos/as ao dizer que não 

faziam nenhuma atividade, ao contrário de jovens participantes de grupos locais (L) que citaram 

o bairro como um espaço constante de articulação. Já os/as Cooperiféricos se dividiram: um disse 

que a convivência no bairro é intensa, um deles não realizava nenhuma atividade no bairro, e 

outro tinha suas atividades centradas em bairros próximos ao seu, dentro do que considerava sua 

região. 

Jovens de grupos ME e MP demonstraram não ter uma participação ativa no bairro, como 

podemos observar na fala de alguns deles quando inquiridos sobre o que fazem dentro do bairro:  

 

Lá, eu me sinto deslocado, porque eu num fico muito lá, né, meu? (Álvaro – ME) 
Num tem muito o que fazer no bairro, num tem... (Cecília – ME) 
Nada, num tem nada dentro do meu bairro [...] Eu sempre tive que ir para longe. (Lya– 
MP) 
Eu saio pra me divertir em outros bairros, no meu bairro só tem a escola de samba. 
(Adélia – MP) 

 

 Estes/as jovens relataram que sempre tiveram que ir para longe, principalmente para se 

divertirem e quem conseguiu se lembrar de atividades das quais participou no bairro mencionou 

serem sempre programas rotineiros, atividades festivas ou datas especiais como a festa junina da 

escola, eventos anuais promovidos pela prefeitura ou comemorações religiosas. Destacaram o 

bairro e a residência como um local de passagem, alguns/mas se referiram ao bairro como 

dormitório e mostraram os trajetos irrisórios realizados no bairro: “eu só ando da minha casa até 
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o ponto de ônibus”. A maior parte do tempo que esses/as jovens passavam no bairro é dedicado a 

atividades relacionadas à sua rotina diária dentro de casa como comer, dormir e estar com a 

família. Os jovens que viam poucos equipamentos públicos no bairro são os/as mesmos/as que 

enxergaram, neste, e poucas possibilidades de sociabilidade. As formas possíveis de lazer e 

diversão existentes foram sempre tratadas com indiferença, pois, não contemplavam os seus 

anseios. Os bares, por exemplo, eram uma das formas de entretenimento mais criticada por 

eles/as:  

 

Tem muito bar, né, meu? Tem muito boteco próximo, né? Eu acho que, se eu bebesse eu 
acho que seria uma diversão legal, mas, só que eu tenho outra cabeça, né? E o que a 
gente acha que é legal é ver um teatro. (Álvaro, ME) 

 

Por outro lado, jovens integrantes de grupos locais mostraram seu ativo envolvimento 

com o bairro e demonstraram a relação entre este envolvimento e a participação em grupos 

culturais: 

 

Eu trabalho com a música, né? Com a literatura, com o incentivo, como produtor cultural 
promovendo os eventos, ando bastante no bairro. (Carlos –  L) 
 
Sinceridade: meu dia inteiro é música. Então, aonde eu vou, a molecada sabe que eu 
gosto de rap, que eu gosto de música, que eu escuto música, então, assim, dentro do 
bairro é só isso. [...] Antes, era sempre aquela vida: escola e trabalho e mais nada. Então, 
era só isso, num tinha ligação nenhuma com a comunidade. (Vinícius – L)  

 

Clarice explicitou ainda mais a relação entre seu envolvimento com o bairro e a 

participação no grupo local valendo a pena destacar alguns comentários dessa jovem: 

 

É engraçado isso. Eu fiz uma volta pro bairro. Então, eu descobri que visivelmente 
espaços públicos tem pouco, mas, querendo ou não, as pessoas criaram estratégias de 
aproveitar esses espaços ou criar outros espaços. [...]Hoje em dia [o bairro] é onde estão 
os meus amigos, onde eu faço... tem o meu grupo, que é o Umojá, onde eu ensaio. É 
onde eu me articulo também politicamente, onde tem... consigo ter um espaço de lazer 
como a Cooperifa, pra encontros assim. Tem outro bar, que é o bar do João, onde o 
pessoal se encontra também. Enfim tem o...vou ao cinema, que tem os cineclubes lá [...] 
Querendo ou não, tem espetáculos, tem algumas ONGs, que conseguem também manter, 
a Monte Azul, manter uma programação cultural. Então, eu acompanho também. [...] 
Pode se dizer que, antes de eu entrar no grupo que eu estou, eu só ia pro... só freqüentava 
espaços culturais longe, do centro. Depois que eu...comecei a participar do grupo, que eu 
comecei a conhecer e formar uma rede de amigos e tomar... tomei conhecimentos dos 
artistas, do que eles faziam, das atividades, aí que eu passei a freqüentar mais o meu 
bairro. Mas, antes, eu acho que isso acontece muito, as pessoas vão ficar fora, vão buscar 
lá fora. Eu não tinha conhecimento. Eu até achava que não tinha. Por não conhecer eu 
achava. Agora eu sei que tem um pouco, né? (Clarice – L)  
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Esta jovem não tinha conhecimento das atividades que ocorriam no seu bairro e, a partir 

do envolvimento com o grupo, fez uma descoberta do bairro, das suas atividades culturais, 

passando a desenvolver um lazer também voltado para sua região. A participação no grupo fez 

com que ela enxergasse uma grande quantidade de iniciativas locais e de atividades organizadas 

pela sociedade civil, ocasionando uma abertura da jovem para o bairro. Algumas atividades que, 

antes, eram realizadas apenas em locais afastados de sua residência, devido à falta de 

conhecimento do que ocorria em âmbito local, passaram a ser desenvolvidas no bairro e em suas 

mediações. 

 

3.1.2 Só pelo fato de você andar pelo centro cê já carrega uma outra coisa de lá pra casa: 

sociabilidade no centro 

 

Os/as jovens apontaram a existência de equipamentos variados no centro da cidade. Os 

mais citados são os museus, a biblioteca Mário de Andrade, Galeria Olido, a ONG Ação 

Educativa, sala São Paulo, teatros, centros culturais, parque do Ibirapuera e centro de lazer do 

Sesc. Novamente falaram dos equipamentos existentes sem se preocupar se eram públicos ou 

não. Jovens de grupos ME e MP, além de terem conhecimento do que os equipamentos citados 

promovem, a maioria faz uso daquels aparelhos. Dos/as jovens participantes de grupos locais, 

dois não utilizaram os equipamentos e sequer tinham conhecimento das atividades realizadas nos 

poucos locais por eles/as citados. 

 

Meu deus! Me deu um branco agora, sabe aquele branco fatal? Ah, tem a casa de 
cultura... essa central acústica, como eu disse, que mais? Peraí que tem mais coisa... A 
Casa das Rosas, né? Ah, tem muitos lugares entendeu, pra citar nome assim, é meio 
complicado, mas, tem diversos lugares. (Carlos – L) 

 
Num tenho muito conhecimento com as coisas do centro da cidade não. Na verdade, em 
relação a isso, eu sou meio um pouco pobre porque eu nunca busquei essas informações 
lá do outro lado e também num tava muito ligado nas que tinha aqui, entendeu? Então, 
num vou saber também te dar muito detalhes. [...] De repente, pode ter esses negócio de 
videoteca, que tem a ver com vídeo, é... eu sei que também tem um, tem um  negócio lá 
que chama, eu não vou lembrar o nome, é um evento que tem de... é como se fosse um 
sarau, só que só de rap, cê já viu? Que é a sala São Paulo[...] Eu sei que tem o sarau do 
rap, né? Que é a última quinta do mês, né? (Vinícius – L)  
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É importante destacar que esses dois jovens tomaram conhecimento dos poucos locais do 

centro da cidade citados não a partir do grupo, mas, da Cooperifa. O Sarau Rap, evento citado 

que ocorre na ONG Ação Educativa, e a Casa das Rosas são lugares que se apresentaram por 

meio da Cooperifa. Vinícius (L) também destacou a freqüência ao centro para solucionar 

problemas pertinentes ao grupo: “Ah, eu vou mesmo a trabalho... quando tem que divulgar 

alguma coisa referente ao grupo, só isso.” 

No entanto, uma das jovens integrantes de grupo local, Clarice, disse ter conhecimento e 

participar de várias atividades que ocorrem no centro. Esta jovem, ainda que realizasse muitas 

atividades no seu bairro, tinha também a preocupação em manter um equilíbrio entre os dois 

pólos, ora desenvolvendo atividades no centro, ora no bairro. No entanto, a jovem ressaltou que, 

para saber das atividades oferecidas no centro, era preciso “ir atrás” da informação: 

 

Pra saber o quê que acontece no centro cultural, tem que entrar no site, ou tentar ir lá. 
Porque essa informação não chega, é fato. Normalmente, ou pelo jornal, tem um guia 
cultural, mas, aí, se cê num comprar o jornal, cê num fica sabendo. Ou você tem que 
acessar, tentar ficar sempre a par do que ta acontecendo. (Clarice – L) 

 

Dos/as jovens C, dois deles, Elisa e Bernardo, disseram ter conhecimento das atividades 

que ocorrem na região mais central da cidade, no entanto, Elisa também fez a ressalva de que 

conhecia por “correr atrás”. Esta jovem, ao falar dos locais freqüentados, citou o próprio centro 

da cidade como um “equipamento” que pode proporcionar aprendizagens, além de citar locais 

que denunciaram seu relacionamento com a poesia: 

 

Tem o Museu da Língua Portuguesa, tem ... eu acho que só pelo fato de você andar pelo 
centro cê já... já carrega uma outra coisa de lá pra casa, já volta pra casa com... porque 
sempre tem artistas mambembes, cê sempre acaba pegando alguma coisa bacana. Se 
você sabe ver, né? Se você tem a percepção, que é... que é ter essa percepção. Tem os 
sebos, tem ... (Elisa – C) 

 

O outro jovem C citou vários espaços existentes no centro, no entanto, não nomeou 

lugares específicos, mas alguns mais gerais como quadras e serviços de saúde e, apesar de 

perceber a existência de aparelhos públicos, segundo ele, o centro estava abandonado. Este jovem 

observou, ainda, assim como as duas jovens acima, que só tinha conhecimento das atividades 

promovidas porque pertencia a um determinado “meio cultural”. 
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Não, num tenho [conhecimento]. Num se tem. A gente num vê nada, nenhum panfleto, 
num se vê nenhuma informação indicando que aquilo é gratuito, se é pago... O que o 
pessoal sabe é que existem parques. Parque do Ibirapuera, por exemplo, mas, ninguém... 
a maioria aqui não sabe da existência da Pinacoteca, num sabe se pode entrar numa 
biblioteca e pegar um livro. O Museu da Língua Portuguesa... são coisa que eu acredito 
que a maioria da população não sabe nem da existência. Eu sei por que eu to dentro do 
meio cultural. (Luiz – C) 

 

Verifica-se que alguns/mas jovens se sentem pertencentes a um circuito com alguns 

privilégios como: circulação de informação, contato com pessoas importantes e conhecimento de 

determinados espaços.  É forte a presença desse “circuito cultural alternativo” na fala de alguns 

jovens, sendo que alguns dos pontos que compõem o circuito são as salas de cinema na região da 

Paulista e os cineclubes nos bairros. Como mostra Álvaro: “Teatro e cinema eu vou mais na 

quebrada né? Eu vou mais nos cineclubes, né, porque vai ter uns filmes mais underground, né? 

Produzido pela gente mesmo.” 

Dayrell (2007) comenta sobre a existência nos grandes centros urbanos de jovens pobres 

vivenciando formas próprias de lazer, muitos até mesmo se colocando como produtores culturais,  

inserindo-se nesse circuito cultural alternativo mais amplo que envolveria os produtores e seus 

pequenos estúdios, rádios comunitárias, eventos culturais etc. 

Além disso, nota-se a presença de vários estilos juvenis na cidade e como estes se 

aglomeram demarcando um determinado espaço geográfico e nele construindo os seus point’s, 

uma forma particular de ocupação do espaço urbano (PEREIRA, 2005). 

 
Eu vejo assim que é mais por linguagem do jovem, sei lá, o rock, aí, va,i os roqueiros. 
Normalmente, eu acho que o grande público desses eventos, que ,quando tem, é os 
jovens. Aí você vê, por exemplo, o parque do Ibirapuera do skatista, na Galeria do hip 
hop lá da São João, o pessoal do hip hop. Então, eu acho que acaba formando um grupo, 
guetos assim. Pessoal do teatro também tem uma parte ali no centro, na rua [...] cê vê a 
maioria é dos jovens. Então, eu acho que é mais por linguagem que eles acabam se 
agregando. (Clarice – L) 

 
Observa-se uma utilização peculiar nos usos dos equipamentos da região central. Os 

jovens de grupos L e C tendiam a fazer uso desses equipamentos em datas marcantes ou ocasiões 

específicas como em lançamento de livros e eventos da Cooperifa. Este dado é importante visto 

que parte dos moradores da cidade se encontram segregada em seus locais de origem e tem 

muitas vezes os seus trajetos restritos. 

Muitos jovens de grupos L e C também percorria o centro devido a necessidades pessoais 

como efetuar algum pagamento ou ir a alguma instituição localizada em uma região central. 
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Apesar de toda a descentralização mostrada por Frúgoli, o centro ainda desempenhava um 

importante papel aglomerativo e simbólico (FRÚGOLI, 2007, p. 32) dada a presença de diversas 

agências ligadas ao Estado ou outras instituições.  

Jovens envolvidos/as com grupos ME e MP tentavam realizar atividades no centro com 

uma freqüência maior, apesar de não haver uma regularidade devido à falta de tempo e ao grande 

número de atividades nas quais estavam envolvidos/as. Há aí uma ambigüidade no que se refere 

às formas de potencialização proporcionada pelo grupo cultural. Ao mesmo tempo em que 

influencia jovens apresentando-lhes alguns equipamentos e atividades que podem ser realizadas 

no centro, o grupo ocupa um tempo muito grande na vida dos/as jovens. Alguns/mas relataram 

que, antes da entrada no grupo, iam mais constantemente em alguns locais e, devido à demanda 

colocada pelo grupo, acabavam não tendo uma freqüência assídua a determinados espaços. 

 

Bom, ultimamente não tanto porque eu to ensaiando todos os dias, mas [...] Falta de 
tempo, mas, sempre que eu posso, eu... É, por exemplo, às vezes, eu acabo até 
freqüentando pra, sei lá, ontem, a gente se apresentou no Centro Cultural da Juventude. 
Então, é uma participação, né? (Lya– ME) 

 

O trabalho é outro elemento que também tem essas duas dimensões na vida do/a jovem, a 

de possibilitar e a de dificultar a participação em vários espaços: 

 

To um pouco afastado, assim, né, meu? To no trabalho, to ficando até meio alienado um 
pouco nas coisas, assim, né? Entro às nove, sai na sexta... fico meio perdido. Mas, tem 
sim várias atividades culturais por aí, né, meu? (Aloísio – ME) 

 
Outro fato que contribui com uma sociabilidade arraigada no bairro é a notável distância 

entre as periferias em que estes jovens residem e os “centros”, como sugere Frúgoli (2000), de São 

Paulo. O deslocamento destes/as jovens para os centros urbanos requer a disponibilidade de tempo e 

de os recursos financeiros. No entanto, o valor da passagem é elevado para esses/as jovens. A única 

forma de acesso eles têm do bairro ao centro da cidade é via transporte público92.  

Ao falarem sobre o porquê de não fazerem uso dos equipamentos existentes no centro, 

os/as jovens citam aspectos importantes a serem analisados: os impedimentos colocados pelo 

trabalho, a distância, o transporte, o preço da passagem e o tempo disponível, além da falta de 

                                                           
92 O valor da passagem tanto de ônibus quando de metrô em São Paulo era de R$2,30 (dois reais e trinta centavos) 
em dezembro de 2007. 
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divulgação: “Além da divulgação... Ah, às vezes é gratuito, mas, a pessoa, sei lá, num tem o 

dinheiro da passagem pra chegar até lá. Eu acho que acontece isso assim, o tempo, né?” 

Quando perguntado sobre os locais do centro que freqüentavam, foram mais específicos, 

sendo que, em primeiro lugar, vem as galerias (Galeria Olido, Galeria do Rock ou Galeria 24 de 

Março), seguidas da Ação Educativa e do Centro Cultural São Paulo, lugares citados por quase 

todos/as. Todos estes locais, de alguma forma, têm alguma atividade voltada para grupos 

culturais, ou parte da sua programação voltada para este público, ou mesmo comercializam 

produtos ligados a um determinado “grupo de estilo”. Quanto à pergunta sobre o que faziam no 

centro para se divertir, a maioria visitava as galerias, ia a shows, festas e rodas de samba. 

 

3.1.2.1 Eles não fazem mais que a obrigação: avaliação de equipamentos urbanos na região 

central 

 

Ao avaliarem os equipamentos e as atividades que estes oferecem, a grande maioria dos 

jovens avaliou de forma positiva, mas, sempre fazendo alguma ressalva. Apontaram, por 

exemplo, aspectos que influenciariam o acesso às atividades que ocorrem nesses locais, como má 

divulgação, locomoção, distância do bairro, o mau atendimento. Assim, apesar de jovens 

valorizarem a programação desses locais faziam uma avaliação crítica dos espaços. Dois jovens 

ME, por exemplo, observaram que aqueles equipamentos estão apenas cumprindo o seu papel e 

que, alguns se aproveitavam da visibilidade que têm as culturas periféricas para se promoverem. 

Segundo eles, o hip hop, ícone das culturas juvenis periféricas, veio se tornando um modismo ao 

ganhar o centro da cidade. 

 

Eu acho que eles num fazem mais do que a obrigação deles, assim, né, meu? De 
promover os trabalhos com as pessoas que já fazem há muito tempo, né, meu? Só que 
também eu vejo que, muitas vezes, esses espaços, Olido, a Ação Educativa, assim, é... 
parece que são, é meio aproveitadores, assim, né? Eu num vejo duma forma que ... eles 
nunca... eles sempre estiveram, sempre existiram, só que, de repente hoje eles quer 
saber, né? Porque o talento tá nas periferias, né? Hoje as músicas que são inesquecíveis, 
que são marcantes, são os rap’s,  né? Então os cara sabe que o momento é agora, né? 
(Álvaro – ME) 

 

Apesar de acreditarem na existência de muitos locais que promovem o encontro entre 

jovens, observam que as atividades não são o foco de ações do poder público: “Eu acho que esse 

num é um foco, num é uma política pública, mas, acaba acontecendo de forma espontânea, pela 
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necessidade...”(Clarice – L). Ou seja, jovens se agregam e criam determinadas ações e têm 

iniciativas para potencializarem suas próprias atividades. 

 

A partir do.... das ONGs, dos projetos sociais, de meios igual o Panelafro e a Cooperifa, 
que as pessoas tão se organizando e começando a promover isso. Então, num é 
iniciativas do governo, nem da prefeitura. São iniciativas das pessoas. E alguns... 
algumas entidades assim como tão vendo que isso tá acontecendo e tão abrindo as 
portas. Então, isso é positivo. (Luiz – C) 

 

Segundo os/as jovens, muitas dessas ações são promovidas por organizações não 

governamentais que, em geral, organizam atividades pouco duradouras e pontuais. Desconfiam 

também de um certo oportunismo das agências governamentais: 

 

O Itaú Cultural,...Tem uns lances lá, né? Que grafite, às vezes rola... de grafite, de 

breack, hip hop, né? Mas, aí já é mais difícil, num é aquela coisa freqüente, assim, né? 

[...] Quando tem oficina pra mim no Itaú Cultural, por exemplo, os cara marca uma data 

no mês, cê vai lá e assiste, daí cê vai querer mais, tem que ir pro outro lugar. Então, é de 

momento, assim, né? Porque agora tá um tal de onda, assim, de hip hop, entendeu? Que 

até quem não sabe de nada quer falar, num é verdade? Tem pessoas que vai lá querer 

saber, num é nem porque tá interessado pela cultura, é porque é o que tá todo mundo 

falando, é o momento, entendeu? Então..., entendeu? Saber o que é e tal. Muita gente 

desqualificada pra falar, né? Num vive, tá falando. (Aloísio – ME) 

 

3.1.2.2 Foi aí que comecei a me expandir né?: equipamentos da cidade e influência de grupos 

culturais 

 

A maioria dos/as jovens que utilizaram o espaço central da cidade o fazia desde sua 

inserção em algumas atividades que envolviam expressões artísticas e culturais. Alguns/mas 

jovens disseram que sua participação se dava “a partir da inserção no universo da cultura”, 

citaram o envolvimento com o hip hop, o teatro, a poesia, ou mesmo quando lidavam com grupos 

de um modo geral.  

 

Depois que eu me acostumei, assim, no universo da poesia, assim, comecei a freqüentar 
saraus... saraus, fui mais em shows, assim, mais em oficinas, porque, até então, eu não 
freqüentava esses lugar, entendeu? Então, através da poesia, que foi quando a gente 
começou o lance de eu escrever, de eu querer cantar, de eu querer, me interessar mais 
pela minha própria cultura, assim né, a nossa né? (Aloísio – ME) 
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[...] eu comecei a tomar conhecimentos desses espaços por causa do hip hop e aí, onde tá 
tendo show, alguma coisa relacionada ao hip hop eu tô lá, eu tô indo assim... (Cecília – 
ME) 
[...] desde quando eu comecei a dançar que a gente tem que ver espetáculo, cursos, um 
monte de coisa. (Adélia – MP) 

 

Alguns/mas identificaram o envolvimento com a Cooperifa como um marco, algo que 

mudou definitivamente o seu relacionamento com a cidade, mesmo reconhecendo que outras 

linguagens e expressões também tiveram um peso importante: 

 

[...] Com rap, eu ia em comunidades, eu ia em bairro, em qualquer lugar: zona leste, 
oeste, norte sul, mas, na periferia. Mais nos lugares específicos...agora esses de... 
Pinacoteca, Ação Educativa? Foi depois da Cooperifa. Freqüentava muito casa de 
cultura. (Luiz – C) 

 

Ao responderem se a freqüência a esses lugares se dava antes ou após a entrada na 

Cooperifa, ou antes ou após a inserção no grupo, 5 jovens responderam que, só após o grupo, 

passaram a se divertir no centro, 4 disseram se divertir no centro apenas após a inserção na 

Cooperifa, identificando-a como a gênese de todo seu conhecimento sobre a cidade. 

 

[...] eu era muito fechado assim né? Pra esse universo, entendeu? Então, eu fiquei indo 
aqui, ali, conhecendo pessoas que freqüentavam esses lugares, entendeu? Que eu 
comecei a ir. Mas... tem um negócio ali! É sério? Vamo lá ver. Ia. Oou! Tem um negócio 
bom ali. Ou vamo lá? Foi aí que comecei a me expandir mais né? Então, acho que a.... a 
Cooperifa é assim...é...vamo dizer que a raiz, assim, né? De tudo. (Aloísio - ME) 

 
A partir de quando eu comecei a freqüentar a Cooperifa. Porque eu não sabia nem da 
existência de muitos deles. Eu não sabia da existência da Pinacoteca do Estado, do 
Museu da Língua Portuguesa, é... Eu sabia da existência do teatro Paulo Eiró, mas eu 
nunca tinha ido. Eu fui a partir de conhecidos meus que freqüentam a Cooperifa, que 
tavam se apresentando lá. (Luiz - C) 

 

A Cooperifa contribui levando informações sobre determinados espaços tanto de forma 

verbalizada como de forma presenciada. Há uma ampliação do domínio do espaço urbano para 

além do bairro, que ocorre devido à inserção no grupo cultural, porque este realiza eventos, 

apresentações, freqüenta shows e promove reuniões no centro da cidade ou em regiões distantes. 

Como lembra Dayrell (2007), mesmo com as dificuldades geradas pelo transporte, jovens 

integrantes de grupos culturais vivenciam essas atividades.  

Três jovens relataram que freqüentavam o centro independente da participação em grupos 

ou na Cooperifa. Uma das jovens, Clarice – L, mencionou que realizava mais atividades no 
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centro antes da entrada no grupo e, depois, fez um retorno para o bairro: “Fazia até mais 

freqüentemente, aí, depois do grupo, eu equilibro as coisas do meu bairro” (Clarice – L). 

Outros/as jovens não conseguiram identificar em qual momento se deu esse envolvimento 

e mesclaram a história da participação em grupos com a sua história de utilização do espaço 

urbano central da cidade: “Ah...já faz uns três, quatro anos... três, quatro anos. Quando eu 

comecei a ir pro centro, eu tô utilizando... eu tô lidando com os grupos[...] Nessa época, já tava 

começando a me envolver com o grupo e aí a gente vai passando por vários grupos, vários... um 

processo muito longo” (Álvaro). Dessa forma, torna-se difícil identificar qual a ordem em que os 

eventos ocorreram.  

A partir dessas descrições, foi possível entender que muitos/as jovens não têm o grupo 

como um marco histórico que define o seu envolvimento com espaços do centro da cidade. Os/as 

jovens têm vários marcos que são acionados em situações distintas, ou seja, a história daqueles/as 

jovens e sua trajetória é pautada por vários episódios que ora ganham relevância, ora não. 

Há que se considerar que os/as jovens lançam luz sobre determinado trecho da sua 

experiência que foi significativo e que acabou se transformando em um marco histórico na sua 

trajetória. Mas, é preciso ressaltar que, no momento da entrevista o/a jovem interage com o/a 

pesquisador/a diante de uma proposta de um objeto de pesquisa. Entendo que este aspecto deve 

ser visto como algo mais complexo que uma determinação histórica. Naquela ocasião, o/a jovem 

demarca alguns momentos, ou pontos fundantes, dentro do tema que lhe foi proposto, ou seja, no 

momento de entrevista, faço com que jovens reflitam sobre algo que, até aquele momento, ele/a 

não esteve preocupado/a em dar significados. 

 

3.1.3 O centro ta sempre em mutação: no pedaço e fora do pedaço 

 

A liberdade de ir e vir dentro do bairro é observada pelos/as jovens, com exceção de uma 

delas, que descreveu o bairro como um aglomerado de favelas composto por vários pedaços.  

Mesmo em um dos bairros onde o jovem relatou a presença intensa do tráfico de drogas e da 

violência, este disse não ter problemas para transitar.  

Ao contrário do bairro, não é observada a mesma liberdade no centro. Com exceção de 

dois jovens que não viram problema em circular no centro, os/as outros/as tiveram restrições à 

utilização desse espaço. Alguns apontaram o centro como um local perigoso, ligando-o à 



143 
 

 

violência cotidiana, e fizeram comparações com seu próprio bairro, sempre enfatizando que não 

tinham medo de andar pela periferia, mas, que tinham “receio de andar no centro”.   

 

Quando eu morava na zona norte, num tinha chave nunca no barraco. No barraco, nunca 
teve chave e nunca aconteceu nada de errado, nunca ninguém entrou, ninguém invadiu e 
tal. (Álvaro – ME) 

 
Ali é perigoso, eu acho que mais perigoso do que o Heliópolis. Até os taxistas mesmo 
que eu conheço fala que ali é mais perigoso que o Heliópolis. (Bernardo – C)  

 

Estar no pedaço remete à relações seguras e estar fora do pedaço remete a contatos 

superficiais em que não se pode confiar em outras pessoas. Como mostra Magnani (1993), jovens 

contrapõem a segurança da localidade aos perigos do espaço urbano distante.  

No entanto, o destaque maior não foi dado à violência, mas ao fato de o centro ser um 

local de imprevisibilidade, um espaço desconhecido, onde as relações e os acontecimentos não 

mantêm uma constância. O centro é visto como um local que jovens não dominam e, por isso, 

sentem-se inseguro/as e receoso/as ao percorrer os seus espaços em qualquer momento. 

As ruas da cidade podem ainda estar cheias de gente, especialmente nos bairros centrais 

de comércio e serviços ou em centros regionais, mas, a experiência da multidão e a qualidade das 

interações anônimas são rejeitadas. As pessoas têm medo de ser roubadas ou mesmo confundidas 

com outras. Como mostra Damatta (1985), para estes/as jovens, as ruas do centro estão 

relacionadas a uma idéia de movimentação intensa, propícias a todo tipo de sortilégios, local 

onde as pessoas podem ser confundidas com outras e tomadas pelo que não são. O centro é, 

assim, o lugar do anonimato e que está relacionado  

 

[...] ao espaço público que é desconhecido. Aliás, muitas vezes ele pode ser conhecido 
mas as mudanças que ocorrem neste espaço são muito rápidas. Fazemos uma equação 
reveladora entre o “ninguém conhece ninguém”, o “ninguém ser de ninguém” e estados 
sociais altamente liminares como a boemia, o carnaval e, evidentemente, a pré-
criminalidade (DAMATTA, 1985, p. 50). 

 

Tudo isso revela como, para esses/as jovens, o espaço público é perigoso e como o que o 

representa ainda é visto de forma negativa. O centro diz respeito à rua e esta, no espaço central, 

relaciona-se à coisa pública, vista como negativa, pois, já que engloba características de um lugar 

a ser evitado. 
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[...] é um lugar desconhecido pra mim. Os lugares, eles mudam. É um lugar que eu não 
domino [...] os lugares, eles... eles mudam, né? Dependendo do horário. À tarde, ele é 
uma coisa, à noite é outra. À noite, quem domina não são as mesmas pessoas que 
dominam o bairro a tarde, no centro, não. Eu acho que, na verdade, nem por isso, eu 
acho que por passar muita gente também. Que é um lugar inconstante, de pessoas, onde 
está o mundo inteiro, o Brasil inteiro tá ali de uma certa forma. (Elisa – C)  

 
Acho que não, tanto que, por exemplo, eu não conheço ninguém lá, então, eu acho que é 
uma coisa que vem de mim mesmo. E eu não vou ta lá em qualquer hora e sair de 
qualquer lugar porque eu não conheço quase ninguém lá, então é mais por isso. (Vinícius 
–  L) 

 

Além de o centro ser considerado um lugar que está em constante mutação, onde 

“ninguém é de ninguém, ninguém sabe quem é quem”, outro aspecto colocado por jovens é a 

falta de identificação com certos locais que estão fora do seu pedaço. Alguns lugares são 

freqüentados por jovens apenas para demarcar uma determinada posição que têm perante a 

sociedade e não pelo fato de se sentirem pertencentes àquele local, ao contrário: 

 

Num é questão de, tipo assim, perigoso, é questão de você num se identificar com aquele 
lugar, entendeu? Por exemplo, eu vou no Morumbi ali, ou nos Jardins, ou qualquer outro 
lugar desses classe alta aí, entendeu? [...] onde a atitude dos cara é outra, é outra 
realidade, entendeu? Onde você num vai... onde você às vezes nem chega pelo 
preconceito, entendeu, pelas condições assim entendeu? Tem coisas que se afastam né? 
Esse espaço aí também pra passar as informação, entendeu? Não ficar... mostrar a nossa 
voz, entende? Tem lugares que num é minha cara, num me identifico. (Aloísio – ME) 

 

3.2  Eu gosto mas, sinto carência: a vida no bairro 

 

 Ao falarem sobre a vida no bairro em que residiam os jovens de grupos ME e MP, com 

exceção de Mário, não sabiam falar muito como era a vida no local. Explicitaram sua falta de 

contato com o bairro e o pouco tempo que ficavam em sua região. O bairro, para eles/as 

configurava-se apenas como o local em que se situava sua moradia. Passando a maior parte do 

tempo fora de casa o bairro torna-se um “bairro dormitório”. Até mesmo Mário - MP, jovem que, 

antes mesmo da entrada em grupos culturais, teve uma vivência no bairro por meio da religião, 

quando perguntado sobre a vida no bairro, limitou-se a dizer que era “muito bom”. Os/as 

outros/as jovens (MP e ME) explicitam a pouca vivência que tinham no bairro: 

 
Eu não tenho muito como responder isso porque eu quase num fico lá, todas as 
atividades são no centro e na Vila Madalena, assim, pros lados de cá [Pinheiros]. Meu 
bairro num tem muita coisa, então, eu vivo mais no meu bairro, sei lá, em fevereiro... 
janeiro e fevereiro, que é a época que eu ensaio pro carnaval e só assim, meus dias são 
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todos no centro e na Vila Madalena, mais próximo do meu trabalho e da, das outras 
atividades, dos ensaios das aulas. (Adélia - MP) 
 
É engraçado porque, assim, tem alguns anos que eu não tenho contato nenhum com meu 
bairro, eu tenho contato com outros bairros, mas, com o meu, não tenho muito. (Lya– 
MP) 

 
Só que eu num fico muito no bairro, eu acabo ficando muita na minha casa e eu observo 
o que é triste é que tem muito bar, né, meu? Ter que encarar o bar e a televisão, num sei 
o que é pior, né? Num sei, num sei o que é pior. Mas eu gosto, eu gosto das comunidade. 
(Álvaro – ME) 

 

As falas desses jovens desmitificam a idéia de que o fato de participarem de grupos 

culturais ocasionaria um maior envolvimento de jovens com atividades comunitárias. Ao 

contrário, alguns/mas jovens, ao participarem dos grupos, podem até mesmo se distanciar do seu 

local de origem, pois, ao conhecerem outros locais e se envolverem com outras atividades fora da 

sua região, têm o seu tempo consumido com atividades externas ao bairro ocasionando total 

distanciamento. 

Em atividade de extensão realizadas com jovens da periferia de Belo Horizonte, no 

projeto Formação de Agentes Culturais Juvenis, quarenta jovens ligados a grupos culturais de 

diferentes linguagens artísticas receberam, durante um processo de formação, subsídios teóricos e 

práticos para potencializar as ações culturais que vinham desenvolvendo nas suas comunidades. 

Um dos objetivos do trabalho era estimulá-los/las a assumir o papel de agentes 

multiplicadores/as, contribuindo para criar e/ou ampliar os espaços de encontro e de formação na 

região onde vinham atuando. No entanto, durante o trabalho, verificou-se que alguns/mas jovens 

acabaram se afastando da sua comunidade. O fato de ter sido apresentadas aos/às jovens várias 

atividades que poderiam ser realizadas no centro da cidade ou fora do seu local de origem, como 

cinema, teatro, apresentações diversas, acabou afastando-os de suas comunidades. Esse 

afastamento se deu também devido ao número de horas demandadas na formação e à quantidade 

de atividades propostas. Ao proporcionar àqueles/as jovens novas oportunidades, acesso a bens 

culturais, novas experiências e realidades, ampliou-se a sua visão de mundo e, conseqüentemente, 

dos seus desejos, desejo de ganhar a cidade. 

 Na participação de jovens em grupos multiespaciais e no envolvimento com vários 

grupos, ocorre uma situação semelhante. Além de tomar grande parte do tempo dos/as jovens, os 

grupos lhes mostram novas possibilidades de atuação e de sociabilidade na cidade que vão além 
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do local, da região ou do bairro de cada um/a deles/as. Ocorre que, ao ampliarem sua visão sobre 

as possibilidades que a cidade oferece, os/as jovens se afastam do seu local de origem. 

 Carrano (2002, p. 219), ao acompanhar as atividades de um jovem, integrante de um 

grupo de capoeira e cultura negra, e seu envolvimento com os espaços da cidade, notou que 

algumas pessoas da sua comunidade começaram a comentar que o jovem estaria se “afastando da 

comunidade e se aproximando mais das secretarias governamentais e de poder”. O jovem 

apresentou uma atuação ativa em diversos campos e este seu envolvimento acabava afastando-o 

do seu local de origem. 

Um dos jovens cooperiféricos, Bernardo, também falou pouco da vida no bairro e citou o 

tráfico de drogas como um fator que dificultava a convivência ali. Segundo ele, tudo o que fazia 

era fora do bairro, o que não foi observado nos/as jovens participantes de grupos locais (L).  

 Os jovens de grupo L relataram uma vida tranqüila no bairro, com características muito 

comuns, como o fato de as pessoas se conhecerem, de ser um local onde há uma efervescência 

cultural muito grande. Assim como uma das jovens C, falaram da existência de diferentes grupos 

e estilos pelo bairro. 

Apesar de muitos/as jovens passarem pouco tempo em seu bairro, apenas três disseram 

não gostar de morar ali. Duas delas são jovens MP, Adélia e Priscila, que relataram as 

dificuldades que tinham para realizar suas atividades cotidianas na cidade. O fato de ter que sair 

do bairro para estudar, trabalhar e se divertir, fazia com que essas jovens não tivessem nenhuma 

intimidade ou apego com o bairro em que residiam, preferindo morar numa região mais central. 

 

[...] eu me acostumei assim, hoje em dia, eu não tenho mais nada que me prenda lá 
porque uma das coisas... sei lá, era porque minha família mora perto, mas, eu nem vejo 
minha família tanto, minha avó morreu. Então, só tem minha mãe que... sei lá, por mim 
eu mudaria pro centro, eu num gosto muito. Lá é tudo longe, demora muito tempo, eu 
chego tarde em casa, num tem nada pra fazer lá. (Lya– ME) 
 
Eu odeio, eu não gosto de lá por causa do tráfico e eu acho que esse negócio de cultura 
atrapalha um pouco. Que ninguém vai, tipo, de repente, se tiver um sarau lá, se tiver um 
sarau onde eu moro, é difícil as pessoas... só as pessoas que eu conheço mesmo que vão. 
(Bernardo – C)  

 

Bernardo explicitou as dificuldades que tinha para realizar suas atividades por causa do 

tráfico. A violência no bairro, segundo este jovem, afasta os próprios amigos, que não tinham 

coragem de ir à sua casa pela fama de perigoso que o bairro tinha. O bairro acabava limitando 

algumas das possibilidades de sociabilidade deste jovem. Mas, apesar de não gostar do bairro, ou 
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de não ter uma relação de proximidade com o local em que residia, tanto Bernardo como outros 

jovens fizeram questão de ressaltar que, ainda assim, a “periferia”, “as quebrada” ou “as 

comunidades” eram os melhores lugares para se viver.   

Os outros jovens gostam de viver em seu bairro e destacaram a proximidade com as 

pessoas, o respeito, o fato de poder circular pela rua com liberdade, a existência de vários grupos 

sociais e o fato de terem nascido na região apontaram as suas carências, a qualidade de vida 

ligada à ausência de infra-estrutura básica. A opinião destes jovens era o tempo todo oscilante e, 

ao mesmo tempo em que falavam das qualidades do bairro e dos motivos pelos quais era um 

lugar bom de se viver, também apontaram as carências do local.  

 

Então eu não culpo as condições do meu bairro não, eu gosto daqui pra caramba, é um 
bairro interessante, entendeu, apesar de tudo. (Carlos – L)  
 
Num tem uma qualidade de vida, porém eu gosto, porque foi onde eu nasci, cresci [...] 
tem os seus percalços também, as coisas ruins que é ser longe de tudo ou eu ter que ir 
buscar coisas fora, eu ter que me deslocar todo dia, eu ter que sair do meu bairro todos, 
praticamente todos os dias. Então, pra muita gente, lá é o local só, pra ir dormir só, os 
finais de semana também só. Pra maioria das pessoas, os trabalhadores, é só um local 
onde o aluguel é mais barato, onde se pode viver com o dinheiro que ganha. (Clarice – 
L)  

  

Cecília, integrante de grupo ME, é ainda mais oscilante quando acionada a dizer sobre 

gostar da vida no bairro. A jovem ficou numa posição difícil, pois, ainda que o bairro fosse 

composto por pessoas, amigos e parentes, com quem mantinha laços afetivos, era visível que as 

dificuldades colocadas pesavam muito mais na sua experiência diária.  

 

Gosto e não gosto. Eu gosto das pessoas [...] mas, o lugar em si... num sei se eu gosto. 
Quem é que gosta de morar numa rua sem asfalto? Demorar três horas pra chegar no 
centro?! Três horas é exagero... duas horas e quinze dá [...] É complicado cê falar que 
gosta de morar num lugar que... que não tem, não tem as condições básicas, né? 

 

 É interessante que, apesar de a maioria gostar do bairro e explicitar os benefícios de se 

viver no local, a maior parte dos/as jovens quando perguntado sobre qual seria a principal 

característica do local, apontou, aspectos de teor negativo: cansaço, poeira, carência, diferença 

social, aglomeração, violência, tráfico. Apenas uma das jovens disse que o que caracteriza o 

bairro é a alegria.  
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 Entende-se que gostar de morar no bairro não significa que este tenha as condições mais 

desejadas por jovens, mas ainda assim estes valorizam o seu local de origem. 

 

3.2.1 Quando eu me infiltrei nisso aí, na música, na cultura, eu comecei a gostar: a influência 

dos grupos 

 

Entretanto os/as jovens nem sempre pensaram dessa forma e essa mudança de postura 

com relação ao bairro, segundo eles/as, têm uma ligação muito forte com a participação em 

grupos e com a inserção no chamado “universo da cultura”. Alguns/mas jovens relataram que 

antes da entrada no grupo, observavam mais o lado negativo do bairro, a violência e as diversas 

carências e, depois, positivavam mais o seu local de moradia. Outros/as mostraram que, com o 

grupo, começaram a participar mais da vida do bairro e, assim, a valorizá-lo. 

 
Teve uma época que queria sair, que eu queria... que eu achava uma merda. Tinha essa 
visão de querer o mais rápido possível, querer sair. [...] Eu acho que mudou a partir do 
momento que eu entrei no grupo, que eu comecei a participar mais da vida do meu 
bairro, foi quando mudou a minha visão. (Clarice – L)  

 
 [...] porque a televisão num faz você pensar dessa forma. Faz você pensar que você tem 

que ganhar dinheiro e sair, né? Sair, mostrar que você é diferente dos que tão lá. Só que 
você começa ler e vê que num é isso aí! [O que fez com que você pensasse diferente?] O 
rap, o hip hop. (Álvaro – ME)  

 

Até mesmo duas das jovens MP que disseram não gostar do bairro tiveram sua visão 

influenciada pela participação em grupos. Segundo elas gostavam do bairro porque não tinham 

consciência do que existia em outros locais.  

 

Ah, antes, eu queria ser jornalista, então, pra mim, num fazia muita diferença, aí, depois 
que eu comecei a dançar ,que eu vi que o bairro não me seria muito útil, assim, na minha 
formação, daí já...  num continuei tão contente morando lá, assim porque num tem 
recurso, num tem nada, tudo é muito longe, tudo cê tem que sair de lá pra fazer, então,  
num é bom. (Adélia – MP) 

 

 Os três jovens que não gostam de morar no bairro, Bernardo (C), Adélia (MP) e Lya(MP), 

quando indagados sobre a vontade de morar em outra região, manifestaram a vontade de sair do 

bairro. As jovens MP tinham vontade de morar numa região mais central, em um local que 

facilitasse o seu trânsito para os locais em que circulavam, o outro jovem cooperiférico tinha 

vontade de mudar do seu bairro, mas, para outro da periferia.  
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Dentre a maioria que afirmava gostar do bairro, muitos/a também tinham vontade de se 

mudar. Dos jovens ME, um deles disse ter vontade de morar em outra comunidade, mas, não no 

centro, os outros dois ficaram em dúvida quanto a possibilidade de deixar o seu local de origem, 

seja devido ao vínculo com o local ou pelo fato de já terem conhecido as coisas boas do bairro. Já 

os/as jovens MP foram unânimes ao dizer que desejavam residir em outro lugar e, como dito 

anteriormente, apontaram como principal motivo as facilidades de locomoção possibilitadas e 

ligadas à qualidade de vida. Jovens de grupos locais e dois jovens cooperiféricos não cogitaram 

essa possibilidade.  

 Indagados/as sobre pontos positivos do bairro, onze jovens falaram das pessoas, da 

solidariedade, da união e do respeito com o próximo. O fato de haver essa solidariedade e de as 

pessoas se conhecerem possibilitaria a vivência de uma sociabilidade pública no bairro, já que as 

crianças podiam brincar pelas ruas com total liberdade, havia um contato significativo com a 

vizinhança, o que não ocorria em bairros próximos ao centro em que, em geral, havia até mesmo 

um modelo de habitação diferenciado, como condomínios e apartamentos, que gerava outro tipo 

de sociabilidade, quase sempre uma sociabilidade privada. A segurança e a tranqüilidade dos 

bairros periféricos entravam em contraste com a incerteza do centro em que crianças eram 

“criadas dentro do apartamento” e “ninguém sai na rua”. Além disso, citavam como ponto 

positivo o crescimento cultural com o florescimento de vários grupos e artistas diversos. 

Perguntados/as sobre aspectos negativos, citaram a ausência de equipamentos públicos e 

atividades culturais, seguida das dificuldades de locomoção. Sobre a principal dificuldade que 

enfrentavam morando na periferia, a locomoção também veio em primeiro lugar. A locomoção 

envolveria 5 aspectos: a) a distância em que as coisas se encontram, b) o transporte precário, c) o 

tempo gasto, que envolveria não só a distância, mas, também o trânsito da cidade, d) o dinheiro 

para a locomoção e e) os impedimentos impostos pelo tráfico de drogas. 

Segundo Caldeira, o trânsito, que não é um problema exclusivo da capital paulistana, é 

um forte indicador de qualidade de vida pública (2000, p. 322) e constitui o mais óbvio exemplo 

da rotina de desrespeito ao cidadão, já que põe em risco a liberdade de circulação da população. 

Gastam-se várias horas por dia no percurso entre a casa e o trabalho e todos os problemas de 

transporte e trânsito inviabilizam novos deslocamentos. Para minimizar estes problemas, jovens 

criam estratégias buscando garantir sua movimentação pela cidade, como propôs Álvaro (ME) 
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quando fala da necessidade em aproveitar o tempo o máximo que puder: “Então, a parada é 

dormir pouco e tá sempre acordado, sempre esperto”. 

 Outros pontos tidos por jovens como negativos foram: a precária oferta de emprego, o 

atendimento de saúde, a qualidade da educação e de saneamento básico. Assim, a maioria 

apontou que é muito mais difícil do que fácil morar no bairro. Os que apontaram as facilidades, 

fizeram a ressalva de que só é fácil se “aprender a viver”, dessa forma, falaram também da 

necessidade de criação de estratégias. 

 

3.2.2 Eu sinto mó vazio nos olhos dos moleque: jovens do bairro 

 

Ao falarem da vida dos/das jovens que vivem em sua região, todas as pessoas 

entrevistadas descreveram, com tom de desalento e tristeza, uma realidade sem muitas 

perspectivas. As palavras usadas para caracterizar suas vidas foram: “vazio”, “perdido”, 

“desânimo”, “desinteresse”, “frustrante”, “complicada”, “ócio”. Observaram um cotidiano 

monótono, onde as atividades eram restritas a trabalhar, jogar bola, soltar pipa, ir para um bar ou 

“balada” e estudar. No entanto, a escola é, para eles/as apenas um elemento que compõe a 

sociabilidade juvenil, ou seja, é detectada apenas como um ambiente interativo, onde  jovens vão 

para se divertir, conhecer pessoas e “ficar a toa”, como podemos ver na fala de Clarice – L: “Eu 

acho que a escola é meio que o espaço cultural, espaço de lazer, encontro. Eu acho que a última 

coisa que eles vão é mesmo estudar pra valer, é mais... sei lá.”  

Ao relatar a vida de jovens do seu bairro, as pessoas entrevistadas não se incluíram nas 

atividades descritas, é como se falassem sobre uma realidade externa às suas vivências juvenis. 

Os/as jovens descritos/as eram “os outros”, que, apesar de viverem no mesmo bairro e 

enfrentarem dificuldades semelhantes, tinham uma sociabilidade completamente diferente da sua, 

já que eram “eles” os que viviam “aquela vidinha”, compartilhavam de experiências fúteis e 

tinham uma sociabilidade nomeada como “convencional”. Este “outro” incluía tanto os vizinhos, 

como colegas que estudaram juntos ou mesmo parentes próximos como primos e irmãos.  

A rotina maçante descrita, para alguns/mas deles/as, tem razões que se ancoravam no 

reinado de uma “cultura de massa”, sendo que um dos itens mais representativos desta era a 

televisão, que fazia com que o jovens se realizassem na simples compra de um tênis de marca ou 
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na aquisição de uma moto. A bebida e as drogas também acabavam sendo causa e conseqüência 

dessa vida vazia, pois como disse Álvaro, “ninguém é da neurose porque quer.” 

 

[...] os moleque ainda encontra alguma diversão, às vezes, é no pagode, às vezes, monta 
um grupo de samba, às vezes, dá certo e arruma um trampo de office boy, já tá valendo, 
às vezes, compra um tênis da hora também, sabe? Então são... são as parada mais vazia 
assim que eu percebo. [...] A parada de... o sonho de consumo deles [...] os cara 
conseguiram fazer um massacre psicológico tão fudido que cê acha que cê tá com um 
tênis da hora no pé, tá com a moto, já era. Então, eu vejo assim, na maioria das 
comunidade é tudo quase igual, assim, né. Quando a bebida entra nos barraco, assim, 
complica, né? Complica os sonhos, complica... Então, eu vejo isso nos moleque tudo, né, 
vejo desânimo pra caramba, vejo falta de interesse. Só que isso é, aí, é um processo 
histórico... tem todo um processo, né, pra chegar nisso. 

 

Segundo eles/as, a vida de jovens que moram no seu bairro não difere muito da vida que 

levam jovens de outros bairros da periferia da cidade, pois, ambos vivem em um ambiente 

carente de atividades e de perspectivas de trabalho e almejam coisas semelhantes como ser office 

boy ou entregador de pizza. 

No entanto, comparando com jovens que residem em regiões mais centrais, são apontados 

vários pontos divergentes. Um dos aspectos mais levantados diz respeito aos projetos de futuro. 

Segundo as entrevistas, jovens que vivem em regiões mais centrais, geralmente compostas por 

pessoas com melhor poder aquisitivo, têm um contato antecipado com o mundo, o que aponta 

para um maior leque de escolhas e uma outra “visão de futuro”. Assim, as perspectivas de vida e 

os projetos desses/as jovens são feitos num mundo de maiores e melhores oportunidades, pois “a 

mesma vida que o pai teve, ele acaba tendo também”. 

O/a jovem morador/a de regiões centrais tem mais atividades para realizar, tem mais 

locais para freqüentar, ou seja, “têm pra onde ir”. Ao contrário do/a jovem da periferia, que, 

muitas vezes, não sabe sequer da existência de determinados locais e, quando conhecem, 

enfrentam limitações do transporte, do preconceito e de condições materiais básicas para terem 

acesso a tais espaços. Moradores/as de regiões mais centrais têm um contato direto com alguns 

equipamentos e esta proximidade espacial já é um fator importante para que possam se apropriar 

dos espaços. 

 

É diferente quando você tem tudo próximo a você, aí isso... isso começa a fazer parte do 
seu dia-a-dia, né? Você vê uma faculdade, por exemplo, se tem uma faculdade perto da 
sua casa, você pensa... “ah vou estudar ali”. E aí você morar num lugar que a faculdade é 
tão longe que você nunca viu!  Seu pensamento num chega até.. e aí fica, até fica mais 
difícil você sonhar com alguma coisa que você nunca viu, aí você não sabe se você quer 
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aquilo, porque nunca viu, sabe? (Cecília – ME) 
 

Além disso, a falta de estímulo também foi lembrada como elemento diferenciador, pois, 

no ambiente em que vivem jovens de periferia, não há incentivo de pessoas da família ou dos 

próprios pais. O/a jovem não tem “em quem se espelhar”, o que determinaria essa realidade 

limitada sem a possibilidade de vislumbrar grandes projetos em seu futuro.  

 
[...] os jovens que moram no centro, eles tem muitas oportunidades, muitas coisas assim, 
muita variedade de... de programação, de atividade, eles têm outros hábitos. Os pais são 
acostumados a levar eles desde criança a freqüentar livrarias, biblioteca, coisas que 
nossos pais num fizeram. Eu fui no teatro sozinha a primeira vez[...] com quatorze pra 
quinze anos, sozinha! (Priscila- MP) 

 
Ao mesmo tempo em que esta diferenciação se faz por motivos espaciais, de localização 

na cidade, também ocorre, segundo os/as jovens, devido ao fator financeiro. Destacam ainda que 

os jovens da periferia vivem em condições mais difíceis no que diz respeito à educação, trabalho 

e acesso à informação e ao lazer. Essa mesma jovem se assustou quando, em conversa com um 

jovem morador do seu bairro, notou falta de conhecimento do mesmo sobre o teatro: 

 
Tem coisas que as pessoas nem sabem que existem! Uma vez, é, tinha um menino que 
eu conversava, assim, do meu bairro, eu encontrei ele no ponto, ele falou: “ah, onde ce tá 
indo?” eu falei: “ah, tô indo pra aula de teatro”, ele falou: o que que  é teatro?” E eu num 
sabia responder pra ele, eu fiquei besta [...] Nossa! E eu conversava com ele sobre várias 
coisas, mas, eu fiquei assustada, e eu tentei explicar, lógico, mas, eu falei: nossa! Daí 
que eu pensei, eu falei: nossa!,  num tem nada que as pessoas num sabem nem o que é 
assim. Que é diferente, por exemplo, de uma pessoa que, hoje, mora na periferia, mas, 
que tem um CEU perto, ela já sabe o que que é teatro, o que que é dança contemporânea, 
o que que é num sei o quê, mesmo que ela não entenda ainda, mas, ela já sabe o que é. E 
o meu bairro não tem nada disso, então.... 

 

Ainda que aponte a falta de equipamentos e atividades de lazer no bairro que ampliem o 

conhecimento de jovens sobre as várias linguagens artísticas, o fator da “força de vontade” 

também aparece como algo que possibilitaria esse acesso. A idéia “de correr atrás”, ou seja, de ter 

uma iniciativa individual, ainda é vista por alguns como algo decisivo.  

 

3.3 Nosso reduto marginal: morar na periferia 

 

Ao falarem sobre o significado de morar na periferia, as pessoas entrevistadas tentaram 

equilibrar aspectos antagônicos como “amor” e “ódio” e “bom” e “ruim”, ou seja, ao mesmo 

tempo em que morar na periferia é algo positivado pelo fato de ser o local em que nasceram, por 
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crescerem mais maduras, ter mais liberdade e viver num local de intensa produção cultural, 

também é algo negativo pelo fato de serem obrigadas a lidar com o universo das drogas, a 

demora para chegar aos locais, a forma preconceituosa com que são vistas na cidade e a 

existência de uma imensa desigualdade.  

 

[...] nós temo um lar, né? Nossos pais, nós temos nossos amigos, nossas... nossas 
mulheres nasceram lá. Então, meu, é lá que nós vamo ter que ficar, né, meu? Ou melhora 
todo mundo, ou evolui todo mundo junto, ou num dá, né, meu? Acho que o significado é 
isso, é amor, né, meu? Apesar de tudo, é manter o equilíbrio entre o amor e o ódio, né, 
meu? Infelizmente, nós tem disso, né? (Álvaro – ME) 

 
Tem prós e contras, prós e contras é, em determinadas partes, assim, da vida, é bom [...] 
eu acho que é o melhor lugar do mundo pra uma criança crescer. Agora... e também o 
pior, tem os dois lados, ao mesmo tempo que ela tem acesso a tudo, a criança esperta ela 
passa, ela cresce muito mais madura, ela tem muita... muito mais opção assim. Por outro 
lado, ela tem opção de se envolver com drogas, com álcool, com essas coisas, com 
tráfico. É... depois que você cresce descobre, sei lá, vai, tem uma profissão e, de repente, 
ali num vai, num vai te contribuir muito, daí cê tem que começar a sair do seu bairro, 
fica meio... é cansativo é complicado, você fica com raiva porque demora três horas pra 
chegar no centro, tudo você tem que fazer com muita antecedência. Atrapalha, depois 
que você cresce, atrapalha. Enquanto é criança, adolescente, é bom, mas, depois que 
cresce, é complicado. (Adélia – MP) 
 
É bom e ruim ao mesmo tempo [...] é aquela coisa que eu te falei. Aonde eu moro, tem 
pessoas maravilhosas, tem coisas boas, num vou dizer que a periferia, que a periferia 
num digo no geral, a periferia tô falando do bairro mesmo, mas aquela, eu gosto de lá 
gosto das pessoas, mas, sinto falta de outras coisas. Outras coisas que possam melhorar, 
melhorar a qualidade do bairro mesmo em si. (Cecília – ME) 

 
Ah, morar na periferia é demorar muito tempo pra chegar nos lugares, é participar de um 
movimento muito legal, assim, de saber que a gente também produz cultura, de expandir 
isso pra outros lugares, não ficar só na periferia e também não achar que só existe o 
centro. Sei lá. (Lya– MP)  

 

Mas, independente de ser positivo ou negativo, a periferia, para estes/as jovens, é 

determinante da sua trajetória, já que é o “começo” de tudo. O significado do termo periferia 

também é cheio de antagonismos. Os jovens mesclam o lado bom e ruim e destacam alguns 

aspectos para explicarem o que seria periferia em sua perspectiva. Segundo eles/as, periferia é 

conquista e perda, é morar longe, mas, com seu lado bom, é estar à margem, mas, ter uma cultura 

diferenciada, é um amontoado, mas, com várias pessoas diferentes, é um quilombo, mas, é onde 

as coisas acontecem e onde nascem os verdadeiros artistas.  

 

 Periferia, né, meu, periferia, de periférico e de distante, de longe, longe do centro. 
Periferia é longe, né? [...] Periferia, centro, periferia... periférico está longe. Acho que é 
isso, morar longe do centro, né? Periferia pode ter também vários lado bom, como nós já 
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citamo, né? Tem várias coisas boas, várias coisas ruins, mas, no seu todo, periferia é... 
colocando numa palavra só seria também um barril de pólvora, né, meu? Qualquer hora 
pode desmoronar de qualquer jeito, né? Periferia é fogo de qualquer jeito, tanto pro bem 
como pro mal. (Álvaro – ME) 

 

Para designar a periferia, muitos/as jovens usaram termos como minha quebrada, minha 

comunidade, meu pedaço e ao mesmo tempo em que estas nomeações remetem a um lugar 

distante, os/as jovens também tentaram positivar o seu local. Durante o trabalho de pesquisa, por 

exemplo, recebi convites para fazer uma visita à “quebrada” de alguns deles, mas, vinham sempre 

reforçados pela expressão: “é longe, mas cê vai gostar” ou “nem é tão longe assim”. Ainda que 

haja uma ambigüidade no significado da periferia e uma constante tensão entre seus pontos 

positivos e negativos, os/as jovens reforçaram por meio das suas produções, muito mais as suas 

características positivas, como foi possível notar nas poesias recitadas, nas poesias publicadas e 

CDs lançados. O bairro e a comunidade são valorizados e, assim como mostra Herchmann 

(2000), aquelas localidades representam um importante referencial. Por meio das suas produções, 

há uma incitação para que se repense a cidade levando em conta o cotidiano das periferias, sendo 

também possível intervir criticamente no espaço público, “projetando um discurso próprio das 

favelas e subúrbios para toda a cidade” (2000, p.161). 

Frúgoli (2005) aponta o desafio das pesquisas em revelar a diversidade de narrativas sobre 

a periferia, mostrando a necessidade de se observar-la levando em conta a diversidade do termo 

no plano urbanístico e também com relação a um conjunto de fenômenos sociais que podem ser 

observados. 

 

Cabe assim diferenciar, no plano analítico, a periferia como área urbana específica e sujeita a 

distintos graus de segregação [...] como fenômeno social (que, nas últimas décadas, tem 

envolvido um projeto familiar e comunitário de inserção na cidade) [..], como um conjunto 

polifônico de representações nativas (FRÚGOLI, 2005, p. 146). 

 

Há, assim, uma heterogeneidade de nomeações sobre o bairro, as mais recorrentes são 

periferia, comunidade e quebrada. 

De acordo com Herchmann (2000), o termo comunidade notabilizou-e sendo adotado para 

designar locais de habitações populares e se enraizou no Brasil entre os moradores de favelas e 

subúrbios e até mesmo entre os agentes ligados a ONGs e outras instituições. Já quebrada, é um 

termo expresso por muitos/as jovens para designar locais nos quais circulam em sua região, 
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utilizado normalmente para definir a periferia em que vive, tendo um sentido valorativo, de 

referência identitária e também de referência espacial. Pereira (2006), em pesquisa sobre 

pixadores também revela o uso do termo quebrada entre os jovens que pesquisou. Mostra que 

este termo também se assemelha com a noção de pedaço proposta por Magnani (1998), pois, 

tanto o pedaço quanto a quebrada não possuem a proximidade e a intimidade do mundo da casa, 

mas, também não refletem o anonimato do espaço da rua. Dessa forma, o lugar em que estes 

jovens vivem não aparece como espaço apenas de residência, mas, como espaço de interações 

afetivas (DAYRELL, 2005). 

  Os/as jovens falaram do seu bairro tentando mostrar a especificidade da sua comunidade, 

mas, ao compará-lo com outros bairros periféricos, disseram que  “é um bairro como tantos outros”, 

afirmando assim, uma positividade do lugar, ainda que este seja estigmatizado pelas pessoas que não 

são do local. Os/as jovens se incomodam com a visão que é difundida, muitas vezes, na mídia 

televisiva e impressa, sobre a periferia. Segundo eles/as muito se fala dos bairros de periferia sem 

conhecer, “sem nunca ter ido a uma periferia”, limitando-se a discursos acerca da violência e da 

pobreza. No entanto, os/as jovens mostram que a periferia é um “lugar como outro qualquer”, não 

para generalizar as periferias da cidade, mas, para desmitificar conceitos que muitas pessoas têm a 

seu respeito. A construção de uma noção geral de periferia é visível e a periferia é “descrita a partir 

dos seus problemas cotidianos e através da narrativa de casos muito comuns, sem que seja citado o 

nome de um só bairro ou cidade, de forma a fazer com que pareça a descrição de qualquer lugar, 

servindo para todas as periferias” (GUASCO, 2000, p. 106). 

 No entanto, concomitante à idéia de “periferia é periferia em qualquer lugar”, é reivindicada 

uma especificidade do local. Assim, apesar de usarem essa estratégia, os/as jovens reconhecem as 

peculiaridades de cada local e pontuam suas diferenças.  

 

[...] hoje em dia, tá se falando muito de... de uma periferia, mas, eu tendo a pensar e a 
querer achar que ela tá dentro da cidade, num ta fora. Tem as suas características, tem 
suas peculiaridades, mas, no fim de tudo, ela também tá na cidade [...] tem que ser 
considerado que é cidade, dentro da cidade, tem a sua peculiaridade. A gente tem uma 
represa, lá tem área de manancial, tem vários problemas relacionados a isso, à habitação. 
Já foi famoso também pela mídia, aí, pela questão da violência, enfim. Mas, eu acho que 
ta dentro da cidade, a gente tem que fazer os recursos da cidade chegar lá e aí eu num, 
num entendo esse discurso de igual em todos os lugares. Eu acho que a gente é diferente 
da zona leste, que também é periferia, então, eu tendo a ver mais como região, é zona 
sul, bairro tal, tal, tal. Pra ser bem específico e saber do que falando. Então, eu num 
acredito nesse discurso generalizado da periferia é periferia. (Clarice– L) 
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Talvez pelo fato de haver um “lado bom”, mas, também um “lado ruim” de viver na 

periferia, é que jovens, para qualificá-la, também utilizam termos que sugerem resistência e 

enfrentamento: “ser guerreiro”, “lutador”, “lugar de pessoas batalhadoras”, “é uma batalha 

diária” e “guerrilha cotidiana”. Alguns/mas jovens também designam a periferia fechando-a num 

universo de significações particular: “periferia é um quilombo gigantesco”, é “uma tribo”, é 

nosso “reduto marginal”, mas, alguns/mas deles/as se incomodam com essa visão que 

circunscreve a periferia a um determinado espaço. Apesar de a periferia ser considerada por 

muitos como um espaço geográfico, a sua noção não pode ficar fechada somente nisso. Polarizar 

a noção de periferia não seria, assim, a melhor forma para defini-la, ao contrário, é preciso 

ponderar as diferenças e semelhanças a fim de evitar localismos e ainda mais segregação dos 

bairros periféricos, como mostra Clarice – L:  

 

[...] se a gente ficar num discurso mais de “somos diferentes” ou existe duas cidades, as 
da classe média... ou os de lá, os de cá, eu acho que não anda, tem que... Periferia, pra 
mim, é uma categoria e hoje ta sendo um discurso, mas, um discurso que eu tenho 
dúvidas se é legítimo ou... mesmo enquanto fortalecimento de criar uma identidade ou 
de.. Acho que não é bem por aí. Talvez a gente pode entrar por outros vieses. O local 
geográfico é determinante das oportunidades, acho que como você vai ter acesso a 
outros espaços, mas, eu acho que a gente num pode se fechar só nisso, tem outra causas. 

 

Os/as jovens expõem a importância atribuída ao local de moradia tendo em vista que este 

é importante para sua forma de ver o mundo, de grande influência em suas escolhas e 

determinante da trajetória pessoal e da sua personalidade. Independente de gostarem ou não do 

lugar onde moram, o local de moradia é ponto de referência e ideal para pensar sobre si. 

 

3.4 Eu sou de onde as coisas estão acontecendo: territórios juvenis 

 

Apesar de o local de moradia ter essa importância, quando perguntado sobre o lugar que 

identificava como seu território, no sentido de local de pertencimento, apenas um, Vinícius, 

integrante de grupo local, fez referência ao seu bairro. Alguns/mas fizeram referência à bairros ou 

à região em que moraram anteriormente, pelo fato de ser um local que remetia à sua história de 

vida. O bairro era o local em que nasceu, onde foi criado, onde estudou e onde tinha um 

conhecimento aprofundado das suas mediações. 

Priscila, uma das jovens multiparticipantes, não identifica o seu território com uma região, 

mas, com todas as periferias, sem uma localização espacial precisa. Nesse sentido, a jovem nos 
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lembra que, no contexto de uma sociedade globalizada, a dimensão global se encontra cada vez 

mais articulada com a dimensão local, assim, é possível haver um reconhecimento entre os 

membros de qualquer periferia, já que existem identidades envolvidas.  Em outros locais, é difícil 

estabelecer relações duradouras e vínculos sinceros de amizade: “eu tenho amigos que eu criei na 

PUC [Pontifícia Universidade Católica], nesses quatro anos, mas, são pessoas que num são do 

meu vínculo, sabe? Sei lá, de ir na sua casa, que eu convidaria pra ir no meu aniversário, num sei, 

coisas assim.” 

Outros/as jovens também não delimitavam precisamente o seu território podendo este ser 

bem abrangente: é o espaço do samba, do rap, onde houver algum movimento, é o grupo, é a 

Cooperifa, a periferia, a favela, é onde se reúnem.  

 

O meu território? Meu território é o planeta terra, entendeu? Porque foi o homem que 
não criou as barreira, entendeu? [...] Então, periferia é minha quebrada, é onde eu moro, 
só que eu circulo por toda Grande São Paulo e, se eu quiser, por todo meu país e no 
mundo inteiro, entendeu? É isso que eu vou fazer. O meu território é o planeta terra, 
mano. (Aloísio – MP) 
 
Meu território é muito grande. Eu me sinto à vontade... em qualquer lugar ,eu acho, 
daqui. Daqui do bairro, do distrito?... Do bairro, do distrito, dos distritos vizinhos, sabe: 
Campo Limpo... Meu território é um território bem grande, eu acho.  Mas, na verdade, 
meu território são as pessoas, não o físico em si né? Meus territórios são os movimentos, 
as bagunças, os manifestos. Acho que esse é o que abrange mais o meu território, não o 
lugar. (Elisa – C) 

 
O território destes/as jovens não tem uma delimitação geográfica, ao contrário, são 

flutuantes, podem migrar de um lugar para outro, são inconstantes. O que se sabe é que estes 

territórios não têm barreiras fixas e flutuam pelo espaço da cidade levando em conta o fluxo dos 

acontecimentos e o desenvolvimento de alguma atividade cultural. Vai sendo revelado, assim 

como mostra Carrano (2002), que, cada vez mais, há um sentimento de pertencimento a um 

coletivo desterritorializado, até mesmo por haver, cada vez mais, pessoas envolvidas nestes 

“movimentos”. 

Uma das jovens multiparticipantes mostrou até mesmo que não tinha uma identificação 

com o território do seu bairro ou da periferia e também explicitou a fluidez dos territórios juvenis.  

 

Eu penso assim, que o lugar aonde eu moro já não é mais o meu território, já não me 
sinto mais, num pertenço mais. É um lugar no espaço, eu penso que é um lugar onde 
acontece as coisas, que num é na periferia, nem é no centro... Geograficamente é difícil, 
num tem um lugar. Ao mesmo tempo que tá acontecendo alguma coisa ali, tá 
acontecendo outra coisa ali. É meio que no espaço esse... esse território é num espaço de 
tempo. É... é um vi, é onde acontecem as coisas exatamente. (Adélia- MP) 
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Assim com mostra Koga (2003, p.52), os seus territórios têm uma definição expandida 

além dos limites geográficos, alcançando as gamas de relações de vida individual e coletiva, e 

vão ganhando espaço à medida que se complexificam. É nesse sentido que, para Koga, a 

referência territorial pode significar não somente as expressões mais imediatas e concretas das 

realidades vividas, mas, também pode conter elementos aparentemente invisíveis, embora 

significativos, que, na maioria das vezes, dizem respeito aos valores, sentimentos, perspectivas 

que norteiam suas vidas.  

O território, para estes/as jovens, sem dúvida, não é algo físico (nem fixo), como sugere 

Koga, o olhar sobre o território é relacional, pois, diz respeito à própria dinâmica do cotidiano, 

que ultrapassa os limites geográficos ou cartográficos. 

Podemos dizer, assim como aponta Herchmann (2000), que esses/as jovens produzem 

territorialidades transitórias, pois, fazem ocupações de lugares da cidade  que estavam excluídos e 

são, agora, ocupados ainda que de forma transitória: “ao invés de imaginarmos territórios 

substantivos, exclusivos, é preciso ressaltar que alguns deles têm caráter flexível, flutuante, 

nômade ou itinerante (HERCHMANN, 2000, p. 229-230). Assim, é preciso flexibilizar noções 

como território e fronteira uma vez  que, jovens não têm esses limites demarcados e definidos e 

estão a todo momento reinventando temporariamente os espaços da cidade.  

Araújo (2007) traz uma idéia importante quando fala sobre as definições arbitrárias 

utilizadas pelo poder público ao demarcar uma área prioritária para suas ações. Sublinha que a 

noção de território definida pelo poder público, muitas vezes, não vai ao encontro das definições 

dos/as próprios/as jovens residentes no local. A classificação que os programas fazem é contra o 

território produzido pelos sujeitos. No caso deste trabalho, tentei problematizar o conceito usando 

a fala dos/as jovens e suas relações com o local. Ouvir o/a jovem, nesse sentido, é deixar que fale 

dos diversos territórios como o território da disputa, o território do tráfico e seus “circuitos 

paralelos de poder” e a superposição de múltiplas ilegalidades, onde há um controle privado do 

território (Telles, 2006). Araújo (2007) acena, assim, para a importância de as políticas terem 

uma concepção sociológica de território, de forma que seus projetos e programas poderiam ter 

maior consistência, atingindo concretamente a realidade na qual se propõem intervir.  

Carrano (2003, p. 117) também mostra que a relação espacial se modifica quando há um 

enfraquecimento da referência do território como realidade física básica da identificação. Quando 
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os/as jovens falam, por exemplo, que circulam em toda São Paulo, mas, que podem circular pelo 

país inteiro, acenam para uma possibilidade de extensão do seu território. A sociabilidade dos 

encontros via internet, é um exemplo expressivo de como esta ampliação pode ocorrer. Apesar de 

não ter inquirido os/as jovens sobre este aspecto, pude observar que a maioria deles/as têm acesso 

à rede e dela fazem uso com freqüência. Por estes e por outros meios, o território passa a ser 

reconhecido como “o mundo inteiro”. 

Talvez por este motivo, grande parte dos/as jovens prefere não ser identificada como 

morador/a de um determinado local. Indagados sobre este assunto, alguns jovens dizem não ter 

problemas com essa identificação, desde que ela não seja a única ou a primeira, mas sim um dos 

seus atributos. Nesse sentido, a identificação com o local não é um problema e também não é 

algo que, a princípio, o caracteriza. Para alguns/mas, muitas vezes, essa relação pode até mesmo 

ser prejudicial e estigmatizante.  

 

Gosto de ser identificado como um ser humano, né? Aí, quando você vai falar num 
jovem da periferia olhando pra comunidade, né? Vai ter vários jeito de olhar, né? Vários 
jeito. Algumas pessoas pode ver pejorativamente e, por isso, querer prejudicar, né? 
Complicado porque, às vezes, cê vai procurar um emprego e você vai falar que cê mora 
na Cidade Tiradentes, talvez eles num te dão o emprego. Cara quer saber até onde cê 
mora.[....] Aí pode ser prejudicial, né? E se for pra ser prejudicial eu num, num queria 
ser tachado de jovem da periferia. (Álvaro –ME) 

 

Apesar de ser algo recorrente fazer a identificação com a periferia por meio das suas letras 

de músicas, da poesia, ou de outras expressões, os/as jovens têm a consciência de que fazer essa 

relação na realidade diária pode ser prejudicial. Seria arbitrário dizer que estes/as jovens negam o 

fato de morar em determinado lugar, ou que não sintam orgulho disso, o que é possível notar é 

que criam estratégias para fugir do preconceito que vêem presente na sociedade e, para isso, 

apresentam- se de várias formas, conforme o lugar e o interlocutor. 

Ainda aqueles/as que gostam de ter a sua imagem ligada a um determinado bairro, 

mostraram que não é algo imprescindível em suas vidas. Disseram ter orgulho por ser um local 

com que se identificam, ou mesmo que gostam de ser identificados/as jovens da periferia, ainda 

que não façam relação com o bairro em si. Já alguns/as jovens, em especial integrantes de grupos 

locais e um dos jovens cooperiféricos, gostam dessa identificação com bairro e expressam o 

orgulho que têm do lugar:  
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Quando eu to fora daqui, eu digo que eu sou do São Luis, eu sou da periferia, eu sou do 
São Luis. Independente do bairro que eu tô, falo que eu sou da periferia. Eu não sou de 
perto de Santo Amaro, eu não sou de perto de Interlagos. Eu sou do São Luis, do Jardim 
São Luis, da periferia. (Luiz – C)  

 

Jovens multiparticipantes fizeram essa relação com a periferia, acreditam que dizer que 

mora numa periferia é algo que traz uma “respeitabilidade”, pois, mostra o quanto batalharam 

para chegar onde chegaram, é o que se pode observar na fala enfática de Adélia – MP: 

 

[...] como se fosse, por exemplo, da onde você veio, aonde você tá e pra onde você tá 
indo. É legal, mesmo que seja clichê, falar: “ah, onde eu tava e olha onde eu to agora”, é 
legal falar “putz, sou da favela do Jardim Poranga e estudo na PUC”, sabe? É legal. Mas, 
quando você tá dentro, você vê o quanto você sofre pra tá ali, você fica com um pouco 
de raiva, se sente muito injustiçada. Porque você num tem um carro, porque você 
demora muito tempo pra chegar, tudo isso. E aí, quando tem uma oportunidade pra você 
falar, é meio que um conforto, sabe? É meio que um troféu você falar “eu moro na 
periferia, mas eu estudo, trabalho, eu tenho muitas atividades”. Você se sente um 
vencedor porque é uma luta todo dia, um leão todo dia que você tem que matar.  

 

Estar em uma universidade, trabalhar e mesmo ter “muitas atividades”, “ter o que fazer”, é 

uma grande vitória para estes/as jovens, quando pessoas e até mesmo eles/as próprios/as, vêem a 

vida de jovens da periferia como ociosa, frustrante e limitada. É nesse momento de mostrar as 

conquistas que ser identificada como alguém que veio da periferia se torna algo positivo. 

Tanto na fala da jovem Adélia quanto na do jovem Álvaro, é possível enxergar não 

somente a adoção de identidades múltiplas, como diria Melucci, um posicionamento tático 

diverso perante cada situação que a vida lhes coloca. Pois, viver na periferia implica lidar com 

vários estigmas, há aqueles que, como mostra Dayrell (2005, p.121), relacionaram os bairros 

pobres com a violência e a criminalidade, mas, também como o lugar de ócio e vadiagem, numa 

perspectiva de desqualificação dos seus/suas moradores/as.  


