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4. Sociabilidade urbana: a apropriação da cidade por jovens da periferia
4.1 Se não fosse a cultura meu círculo de amigos seria bem menor: sociabilidade e tempo
livre
As relações de sociabilidade desses/as jovens se dão com várias pessoas. Com exceção de
um jovem, Bernardo (C), todos/as os/as outros/as disseram ter vários amigos, sendo que a maioria
deles advindos das relações estabelecidas nos grupos de origem ou mesmo na Cooperifa. Alguns
apontaram o “envolvimento com a cultura” ou com “o movimento” como responsáveis pelas
amizades que passam a ter. Mário (MP) relatou o modo como fazia amizades: “Eu fico fazendo
amizade pelos lugares, às vezes eu conheço pessoas dentro do ônibus”, ou seja, ao circular pela
cidade, o jovem foi estabelecendo suas relações de amizade.
A escola e o ambiente do trabalho parecem não ser lugares em que essas relações se
estabelecem, já que as amizades feitas no trabalho foram citadas por apenas uma pessoa e as
amizades feitas a partir da inserção no universo escolar foram lembradas por duas delas. Quando
a escola foi lembrada como um local em que foram estabelecidas relações de amizade, referiamse sempre à escolaridade fundamental e média, nunca ao ensino superior. Ao contrário, a
universidade foi colocada como um local onde as relações criadas foram superficiais e não
amizades verdadeiras e duradouras.
Todos/as os/as jovens integrantes de grupos locais relatam que, após a entrada no grupo,
passaram a ter mais amigos. Uma das jovens disse que só após o grupo é que compôs a sua roda
de amigos. Outro relatou que grande parte das pessoas só o conhecem pelo fato de participar de
um grupo.
As próprias relações estabelecidas no grupo se prolongam por outras redes de
sociabilidade comunitária e acabam se tornando relações de amizade. O companheirismo no
grupo e entre grupos cria uma rede solidária de divulgação de trabalhos na qual se confere
prestígio mutuamente. Além disso, o grupo também faz com que sejam ampliadas as relações
com outras pessoas, para além da convivência naquele meio. No entanto, cada grupo veio
alargando as relações de jovens com outras pessoas, de forma peculiar. Assim, jovens L, por
exemplo, têm a maioria de seus amigos concentrados no bairro ou em bairros próximos, enquanto
jovens de grupos M, MP e C têm amigos espalhados em várias regiões diferentes.
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O tempo livre de jovens é utilizado de maneira bem diversificada, no entanto, todos/as
citaram a atividade de ler ou escrever como algo que fazem em seu tempo livre. Talvez porque a
leitura e a escrita estão diretamente relacionadas com outras linguagens a que aqueles/as jovens
estão ligados como o rap, a poesia, o teatro e a comunicação.
Muitos/as realizam atividades relativas ao grupo no tempo livre. Constata-se isso quando
observamos algumas das atividades que compõem o tempo livre de jovens: ensaiar, cantar, fazer
relatórios, produzir música, bolar planos e fazer contatos. Assim como observado por Carrano
(2002, p. 211) as entrevistas revelaram um grande interesse em conhecer coisas que pudessem
aprimorar o sistema de relações em torno da atividade-chave do grupo, realizando-a no tempo
livre. Quanto ao tempo livre dos jovens evangélicos, Carrano mostrou que muitas vezes a
sociabilidade do grupo torna-se instrumental e acredito que se orienta para o desenvolvimento de
práticas relativas ao grupo que não têm como ocorrer em outro momento. Os/as jovens não
contrapõem lazer e trabalho e às vezes “o espaço do trabalho é apropriado pelo lazer”
(MAGNANI, 1996, p. 39).
Carrano acredita que o lazer deixou de ser reposição das energias e “para a juventude, os
espaços de lazer se constituem como verdadeiros espaços de sociabilidade formação subjetiva”
(CARRANO, 2003, p. 105). No entanto, muitos deles não suspendem a rotina da vida cotidiana,
permanecendo suas tensões.
Além dessas, citaram também atividades de lazer como namorar, praticar algum esporte,
ir ao cinema, dormir, assistir televisão, ir a algum samba, ouvir música, acessar a internet,
conversar com amigos, beber e fazer trabalhos domésticos. Vinícius (L), indagado sobre sua ida
ao samba, uma atividade que anteriormente havia relatado fazer, argumentou:
Não, num vou dizer que é um tempo livre porque, na verdade, a gente conhece o pessoal,
então, a gente tem trabalho. Então, eu vou mais... mais é pra... pra ver eles... pra trocar
idéia sobre outros projeto que a gente vai fazer.

Este é um dos poucos jovens que faz uma separação entre o trabalho e o tempo livre, ao
contrário de duas jovens que relataram a realização de atividades ligadas ao trabalho e fizeram
relação entre tempo livre, lazer e trabalho. As duas jovens, Adélia e Elisa, disseram que a sua
profissão é um lazer, também devido à sua profissão estar ligada com a arte e a cultura. Elisa é
estilista e Adélia é dançarina. Isso também ocorre porque, além de trabalho, o grupo se configura
como um espaço de sociabilidade. De acordo com Elisa, “a vida toda é um tempo livre”.
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A maioria dos/as jovens preenche o seu tempo livre com atividades restritas ao universo
familiar, são poucas fora do âmbito doméstico. Apenas cinco jovens citaram uma atividade que,
no tempo livre, realizam fora de casa: ir ao cinema, saraus, encontrar com amigos, jogar basquete
e andar de ônibus. É um tempo livre que se individualiza e que, cada vez, mais vem sendo
ocupado na solidão do espaço doméstico. A maioria entre jovens entrevistados/as também não
tem sociabilidade em áreas livres, face à sua crescente diminuição. A sociabilidade pública na
rua, e em espaços livres e abertos de lazer é transferida para espaços fechados e privados, como
mostra Carrano (2002).
Atividades como ler e escrever sempre fazem sozinhos/as. Além disso, costumam fazer
planos, pensar e refletir sobre algo elaborado no coletivo. Em grupo, freqüentam bares, casas de
amigos, teatro, museus, saem para comer e, alguns citaram a ida à parques. Em conjunto,
costumam discutir, falar sobre política e elaborar ou aprimorar alguns projetos. É com a ajuda do
grupo que os/as jovens vão definindo os seus projetos.
Eu penso muito assim, eu faço muito plano assim. Escrevo, componho mais sozinho.
Então, mais sozinho, assim eu componho assim né, né? Atingir minhas metas. Agora,
em grupos eu... Eu dechavo tudo... quer dizer, eu bolo. Sozinho, eu dechavo as idéias,
algumas, né, e, em grupo, eu bolo essas, essas idéia, entendeu? [...] Dechavar é você
criar, entendeu? Cê criar as idéia e bolar é você juntar junto com os irmãos, com outras,
as idéia dele, a sua, entendeu, somariar. “Ou vamo fazer isso aqui, eu acho isso e tal.”
Seria, na poesia, escrevendo né, compondo. Até pro trabalho mesmo, projetos. E, com a
rapaziada, os irmão, cê junta, né, essas idéia e vê o que a gente faz... melhor, né?
(Aloísio – ME)

Com a pergunta sobre a freqüência a teatros, centros culturais ou praças públicas todos/as
disseram que freqüentam, mas, admitiram que não é algo assíduo, principalmente o teatro,
lembrado ao falarem dos equipamentos existentes no centro.
Um dos jovens cooperiféricos relatou que a sua experiência com os lugares mencionados
só passou a ocorrer após o envolvimento com a Cooperifa:
Freqüento, freqüento sim, depois da Cooperifa, antes, não.[...] Quando tem algum evento
de algum conhecido nosso, independente de ser da Cooperifa ou não. Algum conhecido
meu que eu sei que ta fazendo alguma atividade naquele espaço. Aí eu me desloco até o
lugar, o Panelafro, o Binho. E, antes de integrar o Cooperifa, não. Não, porque eu não
tinha conhecimento, eu não sabia como funcionava. (Luiz – C)

A freqüência a esses lugares é, de alguma forma, influenciada pelo grupo, seja para o
aumento ou diminuição do uso desses espaços. Alguns/as jovens, como Luiz, disseram que, só
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após a inserção no grupo ou após o envolvimento com algum “movimento” começou a freqüentar
teatros e centros culturais, outros as disseram que já freqüentavam, mas, após o grupo, passaram a
ir com maior freqüência a esses lugares. Concomitantemente, alguns/as relataram que a
freqüência a teatros foi diminuída devido ao tempo dedicado aos ensaios, à necessidade de fazer
“outras coisas” e ao pouco tempo livre de que dispõem pelo acúmulo de atividades
grupo/trabalho. No caso dos centros culturais, isso não ocorre, pois, muitas vezes, o seu espaço
físico é usado para articulação do grupo, do que decorre maior freqüência a esses locais.
Ao mesmo tempo em que o grupo mostra a muitos/as jovens a existência de espaços que
não conheciam, também demanda dos/as mesmos/as jovens uma dedicação que dificulta sua
participação em outros ambientes. Uma das jovens, falando sobre a freqüência a teatros, disse que
só passou a freqüentar após a inserção nos grupos, no entanto, acrescentou que:
Hoje, ta assim muito horrível [a freqüência], porque eu num... porque eu to ensaiando
todos os dias em horários que tem espetáculos, então, tá muito difícil de eu conseguir ver
as coisas. [Antes de fazer parte desses grupos você ia a esses lugares com a mesma
freqüência?] Não, eu acho que ia mais... porque eu num tava entre os grupos, num tinha
tanta responsabilidade. (Lya – MP)

Dois jovens ME também relatam experiências semelhantes, um dos quais disse:
Eu ia mais antes, também agora eu to indo pouco porque tem mil coisa para fazer, né,
mulher? Mil coisas aí.. tem que aprender a lidar com edição de vídeo e tal, eu quero
fazer vídeo, aí, tem que ficar em casa. Aí, eu quero escrever texto. Texto me rouba o
tempo todo, coisa louca, gostoso, mas, acabo ficando três, quatro noites em casa assim.
(Álvaro – ME)

Ao falarem sobre os três lugares que mais gostam de freqüentar, muitos/as jovens citaram
a Cooperifa ou atividades relacionadas à sua participação no grupo, como ir ao estúdio produzir
música ou ensaiar, fazer aula de dança ou teatro ou ir à casa de algum parceiro de composição.
Também demonstram gostar de ir ou conhecer outros grupos e saraus. Jovens entrevistados/as
têm um envolvimento muito grande com os grupos culturais dos quais fazem parte, dedicando
muito do seu tempo ao grupo e vivendo intensamente as atividades relacionadas a este, o que não
implica fidelidade ou pertencimento definitivo, mas, um engajamento momentâneo naquilo que
se propõem fazer. Além destes espaços, também tem preferência por ir a locais de leitura (sebos,
bibliotecas ou livrarias). Também foram citadas casas de cultura, centros de lazer do Sesc,
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Avenida Paulista, parques (um dos mais citados é o Parque do Ibirapuera), “lugares diferentes”.
Apenas um dos jovens citou a casa de parentes.
No entanto, as preferências de jovens se dão em torno de atividades que envolvem, direta
ou indiretamente, os grupos e, talvez por isso, frente à pergunta sobre o que mais contribuiu para
que tomassem conhecimento daqueles locais, a maioria fez referência ao grupo, à Cooperifa, ao
envolvimento com a leitura ou com o rap. Apenas dois falaram da família, uma mencionou a
universidade e outra jovem destacou o trabalho. Vale ressaltar que a jovem que citou o trabalho
como um dos fatores que contribuiu para o conhecimento sobre aqueles lugares é estilista e
trabalha em sua residência, de forma que, para ela, o trabalho tem outro significado por envolver
a criação artística.
Jovens falaram também sobre experiências marcantes que envolvem o grupo, a escola, a
família ou o trabalho. Alguns relataram acontecimentos “negativos” no meio familiar,
envolvendo parentes próximos, como a morte de um tio e as lembranças do pai alcoólatra.
Outros/as falaram de experiências que marcaram suas vidas de maneira positiva relatando
viagens realizadas com a família, a experiência do primeiro emprego, e outros acontecimentos no
âmbito escolar ou proporcionados pela escola. Quatro deles/as relataram episódios vivenciados
por meio do grupo cultural, como conhecer personalidades importantes do mundo artístico, como
a Raquel Trindade, filha do Solano Trindade93 e a recepção do prêmio Cooperifa.
4.1.2 O tempo na vida de jovens
No final de semana, para a maioria, as atividades de lazer são intensificadas,
principalmente para quem trabalha. Segundo alguns/as, no fim-de-semana, dispõem de mais
tempo livre, sendo possível a realização de mais atividades de lazer. Quatro jovens, os três L e
um C, disseram que, no final de semana, é mantido o mesmo ritmo comparando com o meio da
semana, pois, os eventos acontecem durante toda a semana e a “correria” é sempre intensa. Ainda
assim, no final de semana, é possível realizar alguma atividade a mais.
Alguns relatos revelaram como os dias da semana são marcados por concepções
diferenciadas de tempo, especialmente considerando outras constatações: “Sábados e domingos
são tempos muito mais internos, da casa e da família, ao passo que “os dias comuns da semana”
são vividos como tempos externos, marcados pelo trabalho” (DAMATTA, 1985, p. 31). Isso
93

Solano Trindade (1908-1974) foi um poeta, teatrólogo, ator e folclorista fundador do Teatro Popular Brasileiro.
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significa que as temporalidades não podem ser ordenadas pelo mesmo eixo de classificação em
que o relógio pode dominar todos os tempos.
Cada jovem produz a sua “gramática” dos espaços e das temporalidades. De acordo com
Damatta, criam unidades de duração significativas, diferentes de minutos e horas, podem ser dias,
ou até mesmo mede-se o tempo de um show a outro. Assim, o tempo medido e quantificado é
substituído por uma duração vivida.
O tempo, aliado às distâncias dentro da cidade, foram fatores sempre mencionados por
jovens em entrevistas:
Sexta-feira que vem mesmo, eu tenho dois eventos pra fazer. No mesmo horário. Um em
Piraporinha [zona norte] e outro no Itaim Paulista [zona leste]. Um acho que vai ter que
ficar de fora, que às vezes a diferença de horário é uma ou duas hora. De motoca da, né?
De carro, talvez não também, né, meu? O trânsito ta... mas, de moto, faz isso assim,
entendeu? Então, um vai ter que ficar pra... No sabadão, tem um evento também, mas,
só que, aí, eu vou ter que trabalhar, né, operar. (Álvaro – ME)

Todos os jovens relatam uma vida muito agitada, em que cada minuto é precioso porque
mesclam o trabalho com as atividades do grupo. Na maioria das vezes, deixam de fazer algumas
atividades para acompanhar o ritmo imposto pelo grupo. Dessa forma, alguns deixam de dar
atenção a familiares ou amigos, de ir a teatros ou bibliotecas e até mesmo abrem mão de
atividades como trabalhar ou fazer algum curso para ter um tempo maior dedicado ao grupo.
No entanto, algumas atividades do grupo também são penalizadas por falta de tempo, que
geralmente é preenchido pelo trabalho, tais como ir aos ensaios, cantar, escrever, ler e redigir
poesias. Alguns/as jovens vivem sempre a indecisão quanto ao que deixar de fazer e o que
priorizar.
4.1.3 Outros jovens
Todos/as os/as jovens acreditam que as atividades que realizam em seu tempo livre são
bem diferentes das atividades realizadas por jovens que vivem em seu bairro. Pensam qeu jovens
da periferia apenas ficam em casa, assistem televisão, vão a um shopping e, às vezes, vão a um
show de samba. Relataram um tempo livre em que a ociosidade é preenchida com atividades
supérfluas e, em alguns casos, com atividades ilícitas.
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Atribuem a noção de perigo ao “tempo livre” e ao “ficar na rua”, uma formulação
arraigada até mesmo na mídia e em “projetos sociais”. No imaginário social, são recorrentes as
associações entre o “tempo livre” de jovens com o desvio, vivendo esse tempo de forma negativa.
Na visão dos/as entrevistados/as, poucas pessoas lêem livros. E não é preciso ir muito
longe para encontrar esse “outro”: “E os moleque na comunidade parece que... sabe? Século XX
já tá aí, a internet e tudo. [...] A minha irmã num sabe o que é um computador, assim, acredita?
Num sabe, foi na minha casa, assim, ela ficou maior assustada!” (Álvaro – ME).
Jovens L dizem que o jovens da periferia não freqüentam os espaços do bairro e preferem
um circuito mais comercial. Do ponto de vista de uma das jovens ME, os/as jovens ficam muito
centrados/as no bairro e nas coisas que acontecem “localmente”. No entanto, a crítica geral é que
jovens preferem participar de um circuito mais comercial, que “está na moda”, ao invés de
procurar atividades alternativas e uma programação diferenciada: “Mas, eu acho que o pessoal,
por exemplo, ao invés de ir no Espaço Unibanco vai no shopping mais próximo que é ali no
Guarapiranga, aí, vai no cinema ali” (Clarice – L).
Clarice fez uma distinção entre comercial e alternativo e explicitou que este circuito
alternativo tem influências tanto do grupo quanto de um “capital cultural” que veio sendo
adquirido com a sua inserção na universidade.
A diferença observada por jovens na forma como ocupam o tempo livre e “os outros”
jovens se dá, basicamente, devido à sua inserção no tão falado “universo da cultura”. Observaram
que os/as demais jovens não conhecem pessoas, não lêem e restringem seu tempo livre a
atividades realizadas no espaço da casa ou do bairro, ao contrário deles/as que, devido ao
envolvimento com o rap ou com outras linguagens têm opções de escolha, acesso a mais
informação e uma circulação ampliada pela cidade. Outros motivos apontados como uma das
principais causas da diferença entre o que fazem e o que é feito por demais jovens no tempo livre
está na falta de informação dos pais e dos/as próprios/as jovens (que, segundo alguns, não têm
força de vontade) na manipulação feita pelo “sistema” e pela mídia.
Ah, porque eu acho que... e o que me libertou disso, porque, até uns 16, 15 anos, eu tava
assim também, né, num gostava de mim, num gostava de mulher negra também, num
gostava, achava feia, porque era, era isso que foi criado em mim, é isso que... A televisão
manipula, é um chip, né, meu? Eu acho que o que me difere, o que me leva disso, é o hip
hop,o rap, né? O rap me liberta disso. (Álvaro – ME)
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É preciso ressaltar que as experiências cotidianas de jovens não se resumem às suas
experiências concretas, pois, como alerta Guasco (2000), têm outras fonte de informação, como a
televisão, que também dependem do contexto sócio-espacial em que se vive. Para eles/as, que
vivem no mesmo universo de jovens dos/as quais falam, o envolvimento com grupos culturais fez
toda diferença em suas escolhas e na forma como gerem o tempo livre. No entanto, Carrano
(2002) chama atenção para o fato de, mesmo os/as jovens não tendo o grupo como único campo
de sociabilidade ou como única fonte de diversão, alguns grupos tendem a homogeneizar as redes
de sociabilidade de seus membros na cidade. Nesse caso, a possibilidade poderia também estar
ligada à criação de circuitos no espaço urbano. Participar desse circuito, descrito por jovens em
entrevistas, supõe a realização de várias atividades compartilhadas: ler os livros de Malcon X,
conhecer os cantores de rap, conhecer a produção de Solano Trindade, apreciar poetas negros e
outros ícones de uma “cultura periférica”. Essa forma de pertencimento é caracterizada pelo
“manejo de códigos que operam o reconhecimento mútuo” (MAGNANI,1998, p. 16)
O grupo cultural redefine a vida cotidiana desses/as jovens, muda suas formas de acesso a
espaços da cidade recriando formas de sociabilidade.
4.2 Eu conheci lugares mesmo através dos grupos: família, escola e trabalho e a interferência
na circulação de jovens
Faz-se necessário pensar que por trás do rap, da dança, da poesia, existe uma pessoa que
mora em determinado bairro e que tem uma família, ainda é estudante e pode estar ativa no
mercado de trabalho. Tais aspectos requerem pensar naquelas pessoas para além da sua
participação em grupos culturais.
Há influências de alguns agentes tributários da apropriação da cidade por jovens como a
família, o trabalho e a escola. Ainda que esta análise tenha como foco a atuação de grupos neste
processo vários agentes potencializam a circulação de jovens na cidade.
A maioria das pessoas entrevistadas realiza poucas atividades com sua família sendo que,
a maioria destas, ocorre dentro da própria casa. Em muitos casos, são atividades que poderiam
compor o cotidiano como almoçar, conversar, assistir televisão, além de festividades anuais ou
datas comemorativas em que realizam reuniões familiares. Apenas alguns/as fazem algo com a
família fora de casa, na maioria das vezes, próprias de convívio familiar como visitar parentes,
fazer piqueniques e ir a parque de diversão. Nas entrevistas, não mencionaram lugares que
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conheceram por meio da família, citaram apenas casas de parentes e lugares que conheceram há
alguns anos, ainda quando crianças.
Mas, o contrário acontece algumas vezes. Após a entrada no grupo, alguns/mas jovens
tentam levar seus familiares, principalmente pais, irmãos ou primos, para os locais que passaram
a freqüentar por meio do grupo. Três jovens entrevistados tentam levar os pais e familiares para
atividades relacionadas ao grupo do qual fazem parte, como ir a shows, lançamento de livros,
peças de teatro, eventos culturais e também à Cooperifa: “eu costumo levar meus pais na
Cooperifa, eu costumo levar meus pais pro Panelafro, costumo levar meus pais no teatro, eles
gostam muito [...] a gente já foi ver muitas peças juntos” (Cecília – ME). Apesar de serem poucas
as atividades com a família, muitos/as manifestaram o desejo de estar mais presentes e de levar
familiares a eventos. Admitem ainda, que a convivência com as pessoas do grupo é bem maior
que o convívio no âmbito familiar devido à incompatibilidade de horários.
Em investigação mais aprofundada com famílias, e não apenas com jovens, Ferreira
(2003) investigou as relações familiares que influenciam os modos e as bases para a elaboração
de estratégias para lidar com as dificuldades e os mecanismos de inserção na cidade. A partir dos
relatos de vida, resgatou os percursos, os acessos e bloqueios, desvelando as razões que
garantiram sucesso ou o fracasso dos planos, como acionam suas redes e os mecanismos de
organização das relações dos indivíduos com a cidade, ao longo do tempo.
Perguntado ao jovem se conheceu algum lugar por meio da escola, todos/as citaram
alguns espaços ou atividades como zoológico, parque de diversão, exposição, estações de ciência,
centros de lazer do Sesc teatro, centro cultural, museu, cinema e fábricas. Alguns/mas reportaram
tais vivências como lembranças boas, como lugares dos quais não se esqueceram, no entanto,
reconheceram que são espaços que não passaram a freqüentar, ou aos quais sequer voltaram.
Algumas pessoas fizeram questão de dizer que aquelas visitas esporádicas realizadas por meio da
escola pouco ou nada influenciaram em suas vivências posteriores e relembraram destas ocasiões
com certo desprezo.
Ah teve o Hopi Hari, mas pra mim num... Hopi Hari não, Play Center, mas, pra mim,
num foi muita coisa, nem levo isso, né, nem tenho, nem tenho isso no pensamento.
Assim teve o zoológico, mas, também num é uma coisa, pra mim, que num me ajudou
em nada. Conheci. Conheci e acabou. Num tive alegria nenhuma em ter conhecido.
(Vinícius – L)
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Demonstraram que essas atividades não foram significativas, sendo que alguns/mas
expressam ainda que, só através do grupo, conheceram lugares que realmente tiveram algum
significado. Além disso, grande parte das atividades citadas foram realizadas ainda quando
crianças, nas séries iniciais da escolarização.
Ah, quando eu era criança, né? Parque da Hortência, só lugarzinho besta, entendeu? Eu
nunca fui, depois que eu comecei fazer parte desses grupo né... poesia, rap, num sei que,
que eu conheci lugares mesmo, assim, entendeu? Não que eu... mas, foi através de
grupos né, através de grupos. [...] depois que eu comecei a freqüentar esses grupos que
eu fui mais pra outros lugares, assim... agora, escola assim... nunca! (Aloísio – ME)

Dentre os/as jovens entrevistados/as, quatro estão desempregados/as (os três jovens
integrantes de grupo local e uma de grupo multiespacial) e oito exercem algum tipo de atividade
remunerada, sendo três com carteira assinada, dois autônomos/as e três têm contrato temporário
de trabalho. A maioria não fez amigos em seu emprego ou em trabalhos anteriores. Quem disse
ter amigos no trabalho, não realizava nenhuma atividade com amigos, fora do local de trabalho.
Clarice (L), uma das jovens que estava desempregada quando foi entrevistada, comentou que
“normalmente os amigos do trabalho não ficam, eu faço bastante amizade no trabalho só que,
depois que eu saio, eu não continuo, não são amizades férteis”. Um dos jovens cooperiféricos
costumava freqüentar bares com uma colega de trabalho e uma das jovens C foi a única que disse
fazer muitos amigos por causa do trabalho e saírem juntos para discutir idéias. Essa jovem
considerava central, no seu trabalho, o contato com as pessoas, necessário para que ela
inventasse, a cada dia, algo novo como estilista. Para essa jovem, além de conhecer pessoas, é
possível e necessário também conhecer lugares diferentes no exercício da sua profissão, o que
não acontece com as demais pessoas entrevistadas.
Cinco delas nunca conheceram nenhum lugar por meio do trabalho que tinham quando
foram entrevistados ou anteriores, uma disse que o trabalho só possibilitava conhecer outros
locais porque oferecia as condições materiais para o acesso a determinados lugares, ligando a
influência do trabalho à remuneração. Mas, ao mesmo tempo, o trabalho também aparece como
um fator que dificulta a mobilidade porque os/as “prende” oito horas por dia: “possibilita porque
eu arrumo o dinheiro, né? Mas o trabalho em si não. O trabalho em si é exploração total, né?
Vendedor, se não vender bem né, arriscado perder o emprego, cê sabe” (Álvaro – ME). Para esse
jovem, a vivência da sua condição juvenil e a garantia do mínimo de recursos para o lazer, o
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consumo ou mesmo para o seu deslocamento na cidade, só é possível por meio da remuneração
vinda do trabalho.
Os dois jovens que disseram conhecer muitos locais por causa do emprego trabalhavam
na rua, um deles como officie boy e o outro como motorista. Três conheceram algum lugar por
meio do trabalho (edifícios, cidade do interior), mas, não chegaram a voltar aos lugares. Uma
entrevistada começou a participar de um Fórum que conheceu no trabalho anterior, uma das
exceções que também não passaram a freqüentar os lugares que conheceu.
Ainda em relação ao trabalho, dos oito jovens empregados, três conseguiram o emprego
devido a sua atuação no grupo. O grupo é importante para isso e pode, até mesmo, mudar a
capacidade para procurar emprego (FERREIRA, 2003), devido à movimentação pelos bairros e
em regiões centrais. Dois jovens conseguiram trabalho por meio das relações familiares, outros
dois estavam trabalhando devido à inserção no trabalho anterior. Uma das jovens, que trabalhava
no ramo da moda, descobriu que poderia ganhar dinheiro fazendo algo de que gostava e investiu
no trabalho autônomo de estilista.
Alguns processos de capacitação realizados por jovens em ONGs foram responsáveis pelo
conhecimento de vários locais como Porto Alegre (durante o Fórum Social Mundial), cidades do
interior de Minas Gerais, festas de cultura popular e até mesmo a própria Cooperifa. Quem
participou de algum projeto desenvolvido por ONG, cinco jovens, mencionaram-na como um
fator importante para o conhecimento de lugares e de pessoas que consideraram importantes.
Além disso, a partir dos projetos, conheceram alguns grupos culturais aos quais iniciaram uma
integração: “Foi através dessa ONG que conheci esses outros grupos. Foi uma progressão assim,
de um, indo pra outro, pra outro, pra outro, até chegar nos que eu to hoje.” (Lya – MP)
Apesar da coleta de informações da pesquisa não ter se concentrada nos aspectos de
escola, família, trabalho e o envolvimento com ONGs, houve indícios de que os três primeiros
tiveram pouca influência na circulação de jovens. Em geral, restringem suas atividades familiares
fora de casa, a passeios e a visitas à casa de parentes. Tem poucos amigos no trabalho e, mesmo
quem os têm, não realiza atividades com tais pessoas fora do local de trabalho. Os lugares que
conheceram por meio da escola foram pouco significativos. Por sua vez, a influência dos grupos
no convívio com estas instituições pode ser apontada com facilidade. No caso das ONGs, muitas
delas trabalham com lógicas de mobilidade de jovens, que geralmente tendem a fixá-los em seu
local de origem.
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4.2.1 Eu era radical ao extremo: a influência dos grupos
Por meio das entrevistas observa-se como a construção da rede criada nos grupos interfere
nas formas de se relacionar com a família e com o trabalho.
A maioria das pessoas entrevistadas tem uma boa relação com a família e, em alguns
casos, só é boa porque não moram com o núcleo familiar. No entanto, a boa convivência familiar
teve grande influência da participação no grupo cultural, pois, segundo os depoimentos,
experimentam no grupo novas formas de se relacionar, aprendem a ser mais flexíveis e mais
abertos/as com as pessoas. Adicionado a isso desejar compartilhar com a família os aprendizados
que adquirem no grupo: “Ah, porque você tem... você tem mais, sei lá, você adquire mais
conhecimento com tudo isso, você tem mais coisa pra conversar, mais troca, né?” (Lya – MP)
De uma forma geral, é por meio do grupo que adquirem maior proximidade com outras
pessoas e também começam a ter outras posturas no tratamento com a família:
Eu era mais seco. Eu era o pai da família, né?[...] Eu cobrava muito, né, sorria pouco. E,
desde então, mudou. Hoje, tá melhor. [A que você atribuiu essa mudança?] Ao grupo, ao
grupo de pessoas que eu conheci. Ao conhecimento de pessoas, a tá olhando nos olhos
das pessoas e tá respeitando os limites das pessoas. Como eu tinha te falado, eu era
radical ao extremo. (Luiz – C)

No entanto, o contrário também acontece, de forma que o grupo pode também interferir
negativamente na relação familiar. Houve relatos de que, após a entrada no grupo, conviveram
menos com a família, pois, não tinham mais tempo para ficar em casa, acabaram se afastando dos
parentes e tendo pouco tempo para com eles/as se relacionar: “eu chego, minha mãe ta dormindo,
ela sai ou eu durmo fora de casa porque eu vou voltar muito tarde [...]Eu acho que interfere pra
pior porque eu poderia conviver mais com ela” (Lya – MP).
Muitas famílias também não compreendem o envolvimento no grupo cultural porque,
além de ocupar o tempo e não trazer nenhuma renda para família, participar de um grupo cultural
não foi algo sonhado pelos pais, que têm dificuldades em se acostumar com o caminho escolhido
pelos/as filhos/as.
Porque me via dentro da igreja, só dentro da igreja, meu pai e minha mãe, então, ele
tinha aquele pensamento que era uma coisa pequenininha, que eu ia ficar só dentro do
mundo da igreja e acabou, num ia acontecer nada de mal comigo. Então, quando eu
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passei a fazer parte do mundo do rap, aconteceu várias fatalidade, morreu Preto Góes, aí
veio o Sabotage. Então uma série de pessoas veio falecendo, né, dentro do movimento.
Isso meio que deixou eles abalado e tal, preocupado e tal. Mas, hoje, não. Hoje, eles
sabem com quem eu ando, eles conhece todo mundo do grupo, entendeu? Então, em
relação a isso aí, eles são um pouco até tranqüilo. Agora né, no caso. (Vinícius – L)

Além de todos aqueles fatores, uma das jovens disse ter se afastado da família por ter se
diferenciado dos familiares e que, no grupo, é o único lugar que tem, de fato, liberdade. O grupo
é o local em que “ficam mais abertos” e onde as relações de amizade e maior proximidade se
estabelecem.
Para a maioria, as relações que mantinham na família eram bem diferentes das relações
que mantinham no grupo. Para alguns/mas se diferenciam-se porque, no grupo, mantêm uma
relação mais próxima com o trabalho; para outros, no grupo, as relações são de maior
proximidade e intimidade, é um espaço de maior abertura e envolvimento com os pares: “São
bem diferentes. No grupo você é mais íntimo, você tem mais contato, mais proximidade do que
na família” (Adélia – MP). A jovem é bem ponderada ao falar dessa relação mostrando que “Fica
mais distante e mais próxima. Interfere porque, no grupo, você exercita o que é com mais
liberdade. Você experimenta formas de ser melhor. Aí você tem uma dosagem [para se relacionar
com o outro]”.
Ao contrário disso, alguns/as jovens também percebem semelhança entre as relações
criadas no grupo e as relações estabelecidas no núcleo familiar, considerando as pessoas do grupo
como parte da família ou “minha família”. A relação que se tem no grupo é de respeito e
amizade, assemelhando-se às relações familiares.
Apesar de terem uma escolaridade alta (três jovens estavam cursando nível superior e uma
das jovens já tinha a graduação concluída, os demais tinham ensino médio completo)
considerando os índices médios de escolaridade no Brasil94, a maior parte dos depoimentos
indicou não estar satisfeita com a escolaridade que alcançou. Mesmo quem disse estar
satisfeito/a, complementou expondo que sabem ser insuficiente. Alguns/as que estavam
terminando o curso superior, acreditavam precisar aprender na prática, outros/as, ainda que
demonstrasse certa satisfação, almejavam fazer algum curso como mestrado, um outro curso
94

Segundo indica o relatório “Juventude Mundial 2007” divulgado em dezembro de 2007 pela Organização das
Nações Unidas (ONU) os jovens brasileiros entre 15 e 24 anos passam em média 8,4 anos na escola – entre as
pessoas de 24 a 59 anos, essa média é de 7,5 anos. O mesmo relatório afirma que os países da América Latina
tiveram grandes avanços no campo da educação nos últimos 30 anos, atingindo um índice médio de 95% das
crianças matriculadas no ensino primário.
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superior ou uma graduação. Nenhum dos jovens que têm ensino médio está satisfeito com a
escolarização alcançada, almejam fazer alguma faculdade como direito, história, ciências sociais
ou políticas, letras, música, artes cênicas e moda. Os cursos que escolheram eram ligados à área
das humanidades ou mesmo relacionados à linguagem do grupo cultural, desejo que pode estar
ligado à vontade de se profissionalizar como artistas. Esse estímulo para continuar os estudos,
segundo os/as jovens, vinham do grupo, da Cooperifa ou mesmo da família. “Eu me espelho em
algumas pessoas que já tão fazendo, né? Pessoas que fazem parte do grupo”, “eu tive estímulo de
um grande amigo que conheci na Cooperifa, o professor Rodrigo Ciríaco [formado em história
pela Universidade de São Paulo]”. Outros/as disseram não ter estímulo de ninguém e acreditam
que essa vontade veio surgindo a partir das suas experiências e vivências com pessoas
conhecidas, mas, que, de certa forma, também estão relacionadas aos grupos e às experiências
proporcionadas a partir deste. A própria escolha do curso é um forte indício da influência dos
grupos. O desejo de realizar um curso superior, para Luiz (C), por exemplo, não existia antes da
inserção no grupo:
Antes do grupo, sim, depois do grupo, não. Antes do grupo é, hoje, não. Antes do grupo,
eu achava que faculdade era coisa de play boy, era coisa de elite, eu num pensava nisso.
E eu, depois do grupo, eu percebi que eu tava totalmente errado. Percebi que aquilo me
pertence. Eu tenho que adquiri aquele conhecimento também, nenhum conhecimento é
em vão.

Mesmo manifestando esse desejo alguns/mas jovens, com base na sua concepção do que é
ser jovem, acreditavam que já era muito tarde para voltar a estudar ou para ingressar em um
curso. Não se consideravam mais jovens, relatavam que estavam muito velhos/as para tal
empreitada. Ao mesmo tempo que manifestavam a vontade, acreditavam que não tinham mais
tempo para fazer uma faculdade, no entanto, jogavam com o tempo, projetando para o futuro algo
que, devido o trabalho, não podiam realizar.
Além da influência na satisfação ou não com a escolaridade, um dos jovens também
comenta sobre a modificação de comportamento após a inserção no grupo:
Porque, assim, eu era um cara meio bagunceiro, não sossegava, quando a bomba
explodia, eu era o primeiro a ficar quieto, né? Eu era meio bagunceiro, sempre meio a
meio, né, sempre dividido. Bagunçava bastante, zuava bastante, mas, também quando
era de estudar, eu estudava. Eu tive alguns problemas com falta, né, porque antes eu ia
na escola, assistia a primeira, a segunda aula e a terceira e a quarta eu num assistia.
Então, acontecia isso bastante comigo. Depois que entrei no grupo, num aconteceu mais.
Eu acho que assim minha... que eles falaram, eu vi o comportamento [deles] e vi o
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comportamento do Leo, eu falei “porra, cê num tem que ficar dando bandeira pra todo
mundo, cê é um cara simples, cê é homem, cê é um cara simples, cê tem que ficar de
boa, cê num tem que sossegar”. Eles num dizia isso pra mim, mas, eu lia isso, entende?
Eu olhava pra personalidade deles, eu via isso. (Vinícius- L)

Jovens que passaram a ter uma percepção diferenciada a respeito da necessidade da
escolarização, mas, nem por isso, deixaram de fazer críticas à escola e tinham consciência de que
não é só na instituição escolar que aprendiam algo.
No próprio espaço do sarau, os/as jovens também expressam a sua insatisfação com essas
instituições. Vale ressaltar a fala de um jovem que respondeu o questionário aplicado antes de
iniciar a declamação de sua poesia: “Queria perguntar pra vocês.... Química é importante?
Porque, hoje, eu to matando uma aula de química.” Falas como esta mostram que, quando a
escola não realiza de maneira competente o seu ofício de educar - sob a ótica da diversidade –
os(as) jovens tendem a buscar outros espaços sociais e culturais (religiosos, por exemplo) que
preencham essa lacuna. Estes espaços acabam se tornando lugares mais atrativos e desejáveis do
que a própria escola, com relações que diferem da “forma escolar”95 de socialização.
As entrevistas valorizavam os aprendizados extra-escolares, experiências e conhecimentos
que adquiriram na informalidade. Cabe lembrar, como mostra Carrano (2002), que as relações
com diferentes interlocutores na cidade trazem também algumas exigências e, ainda que jovens
valorizem suas experiências fora do âmbito escolar, sentem necessidade de prosseguir os seus
estudos.
Para alguns/mas jovens o grupo também tem influência direta no trabalho principalmente
no que se refere ao comportamento. Alguns/mas relataram que, no grupo, aprenderam a ser mais
flexíveis e a ter mais cautela com as pessoas, facilitando o relacionamento com elas, como mostra
Bernardo (C): “o grupo também interfere, pois, aprendo a não agredir as pessoas, a ter mais
cautela, calma para tratar os outros”.
Outros/as disseram ter um maior repertório verbal após a entrada no grupo, terem
aprendido conversar e a manter um diálogo em que há algo para oferecer para à outra pessoa,
possibilitando uma efetiva relação de troca: “No grupo você tem mais... sei lá, você adquire mais
conhecimento com tudo isso, você tem mais coisa pra conversar, mais, mais troca, né” (Lya95

Segundo Guy Vincent, Bernard Lahire e Daniel Thin (2001), a partir do século XVI, veio se impondo a “forma
escolar” de relações sociais. O termo é utilizado por eles para designar um conjunto coerente de traços impostos pela
escola. Eles defendem a idéia de que, na França, bem como no Brasil, está ocorrendo uma predominância da forma
escolar nos processos de socialização das crianças e jovens.
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MP). O grupo acaba criando uma autonomia de mobilidade muito grande, com a mudança até
mesmo, no modo de falar de jovens. DaMatta (1985, p. 78) traz algumas indagações:
Mas o que ocorre comigo quando saio de casa para o mundo da rua e das relações
impessoais que ali estão implicadas? O que ocorre comigo quando me transformo em
cidadão? Quando parto para o trabalho e tenho que me converter em indivíduo? [...] O
que se pode dizer é que, na rua, tenho que pensar em estratégias radicalmente diversas.

O trabalho exige um determinado tipo de comportamento, no entanto, a aquisição desses
códigos, que, a meu ver, deveriam ser adquiridos na escola é creditada ao grupo.
Além disso, o grupo também interfere no trabalho no que diz respeito à assiduidade.
Muitas vezes, é necessário faltar ao trabalho para realizar alguma atividade relacionada ao grupo,
mas, o que ocorre com mais freqüência é o contrário, quando o trabalho se torna um impedimento
para a realização das atividades do grupo.
Das 8 pessoas que trabalham, três se disseram satisfeitas com o trabalho que faziam e
duas não se sentiam totalmente realizadas na atividade devido ao público que atendiam, mas
gostavam do trabalho. Os trabalhos que traziam certa satisfação estavam de alguma forma
relacionados com as atividades que jovens desenvolviam nos grupos: arte-educadores,
professores de dança, oficineiros, estilista e cenógrafos. Elisa (C) se satisfazia com o trabalho,
pois, segundo ela, “no meu trabalho, posso misturar um monte de coisa. Eu posso misturar
poesia, eu posso misturar música, posso misturar tudo. Toda diversidade cultural eu posso
misturar no meu trabalho” A grande influência do grupo no mundo do trabalho está não apenas
no fato de se conseguir trabalho por indicação de pessoas do grupo, mas, a própria atividade
desenvolvida no grupo é criadora de instrumentos que possibilitam a inserção no mercado de
trabalho formal ou informal. Três se disseram insatisfeitos com a ocupação que tinham. Em todos
os casos, o trabalho não tinha nenhuma ligação com as atividades do grupo ou com campos de
interesses daqueles jovens, alheio a qualquer atividade desenvolvida no grupo.
Essa insatisfação parece vir de um leque de possibilidades comque o grupo acena. Após
apontadas essas possibilidades, os/as jovens têm o desejo de concretizá-las no trabalho. Assim,
ficam mais exigentes e, a não ser que estejam realmente precisando, passam a não aceitar mais
qualquer trabalho.
Ah, eu quero, quero ser independente, né. Quero, quero sobreviver das minhas
experiências. Que eu tenho várias idéia, né? Tenho várias idéia. Ficar oito horas tendo
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que trabalhar pra uma pessoa é fogo né meu? E ver as pessoa tudo ganhando bem, você
fica... (Álvaro – ME)

Esses/as jovens ambicionam realizar atividades que envolvam o meio cultural. Em geral,
almejam uma realização profissional envolvendo a linguagem do grupo cultural. Pretendem
realizar-se financeiramente como poetas, músicos, dançarinos, atores, “ganhar dinheiro ensaiando
e me apresentando”. Ainda que reconheçam que as possibilidades são poucas para essa realização
e tinham consciência de que são poucos os artistas que se destacam e conseguem sobreviver com
a arte, alguns/mas jovens gostariam de fazer “algo que envolvesse o meio cultural, a cultura”.
Como afirma Paes (2005), rejeitam a instrumentalidade do trabalho e valorizam as satisfações
intrínsecas do qual possam retirar.

No entanto, o desejo de “viver de arte” esbarra

constantemente na garantia de sobrevivência, fazendo com que se viva uma tensão entre a
gratificação imediata e um possível projeto de futuro, como comenta Dayrell (2007). O projeto de
futuro de alguns/mas está claramente descolado de qualquer tipo de trabalho formal. O contrário
também ocorre com a existência de projetos que não coincidem com os rumos que vai tomando a
sua vida profissional. Paes (2005) mostra que “novas concepções do trabalho e do lazer se estão
desenvolvendo. No caso de muitos cibernautas, talvez possamos dizer que estarão descobrindo
um novo rumo: o da compatibilidade do trabalho com o lúdico” (PAES, 2005,p . 19). No caso de
alguns/mas jovens entrevistadosas, o ideal seria que o trabalho pudesse dar algum retorno pessoal
e não somente um retorno financeiro
Apontaram que o trabalho pode também proporcionar aspectos agradáveis como poder
ensinar, e também aspectos ligados à mobilidade como poder fazer uma viagem e também poder
andar pelas ruas da cidade, com mostra Bernardo (C): “O que mais gosto no trabalho é a rua. Eles
sugeriram até a compra de uma moto, mas, eu não quis, pois, com esse trabalho, posso andar pela
rua, é possível parar e ler alguma coisa.”A rua se transformou em um núcleo espacial de
referência de rotina de alguns deles (FRENHSE, 2006) como é, por exemplo, o caso dos
pichadores estudados por Guasco (2005).
De Certeau (1994) comenta sobre o ato de caminhar como sendo este um processo de
apropriação do sistema topográfico pelo pedestre, “uma realização espacial do lugar; enfim,
implica relações entre posições diferenciadas, ou seja, ‘contratos’ pragmáticos sob a forma de
movimentos.”

178

Participar de grupo pode mudar as perspectivas de futuro e essa inserção veio ampliando
os projetos pessoais. No entanto, nem sempre são coesas as relações entre a experiência nos
grupos e o que de levam dessa para outras esferas sociais. Muitas vezes, a influência se dá
contraditoriamente, no caso da relação com família, por exemplo, após a inserção no grupo, ainda
que melhore, há, ao mesmo tempo, um afastamento do universo familiar tanto pela menor
disponibilidade de tempo quanto pelo fato de se diferenciarem de seus familiares e terem
interesses distintos.
O fato de jovens circularem mais e terem uma maior rede de contatos por meio dos grupos
leva-os/as a conseguir alguns trabalhos, ainda que provisórios. Mas, ao mesmo tempo, jovens
aumentam a sua insatisfação e as exigências com determinados tipos de trabalho.
4.3 O grupo cultural e a ampliação das relações com o bairro e o centro
4.3.1 Quem não é visto não é lembrado: as apresentações
Foi possível vislumbrar que os grupos têm influência em vários aspectos da vida dos
jovens. Mas favorecem a transição para os espaços públicos levando a explorar novas
experiências na cidade?
As apresentações feitas por seus grupos são muito importantes para os/as jovens, pois,
além de ser um meio de divulgação do trabalho desenvolvido, também são um momento de
conhecer novos lugares e fazer novos contatos. Apresentar-se fora do seu local de origem e,
acima de tudo, fora da periferia é de grande importância para eles/as, pois, muitos/as sonham em
viver do que fazem e acreditam que, para isso, é necessário haver uma expansão do grupo para
além da região onde vivem, principalmente integrantes de grupos ME e MP.
Os grupos se apresentam em locais variados sendo possível observar, no entanto, certa
peculiaridade nos locais de apresentações. Os grupos multiespaciais, por exemplo, concentram as
suas apresentações nas regiões dos seus participantes, porque compostos por pessoas de várias
regiões. Apresentam-se também em locais mais centrais, não havendo, assim, uma identificação
com esta ou aquela região. Jovens multiparticipantes se apresentam em várias zonas da cidade
mas, principalmente na zona Oeste, local em que está fixada a sede de um dos grupos. Os grupos
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locais se apresentam quase que exclusivamente na região dos componentes do grupo, no caso na
zona sul (Jardim Ângela/Jardim São Luís) como mostra Vinícius (L):
Assim.. a grande maioria dos shows que a gente faz é na favela mesmo. [...]A gente fez
uma em Heliópolis, fizemo em Heliópolis, fizemo aqui no Jardim São Luís, fizemo aqui
no Letícia também, já fizemo no Chácara, já fizemo lá perto do Bandeirante, então,
assim maioria dos show que a gente faz é na favela.

Ainda que os grupos locais se apresentem muito na periferia, têm o desejo de expandir,
como mostra Clarice (L) “a intenção é quanto mais diferente os lugares, melhor, a nossa intenção
é voltar mesmo. Sair e voltar, sair e voltar. É expandir na verdade, nem é sair, é expandir só” e
Vinícius (L):
Depende. Algumas situações dentro da favela e outras fora também. Eu num vou me
limitar a só o pessoal da favela me conhecer, entendeu? Nosso trabalho, eu acho que tem
que ir bem, bem mais longe. Se o cara lá de fora convidar a gente pra ir, a gente tiver que
ir, a gente vai. (Vinícius)

Jovens também citaram as apresentações em locais sem a especificação: escolas, ONGs,
bares, praças, mas, tudo isso na região em que o grupo foi constituído. Os/as cooperiféricos/as
citaram poucos eventos na região em que o grupo se encontra. A maioria dos eventos era na
região central, pois esses tiveram uma grande visibilidade pública. As apresentações foram muito
marcantes para eles/as que citam também as viagens que fizeram na Grande São Paulo e para
cidades do interior.
Jovens integrantes de todos os tipos estudados tiveram a oportunidade de conhecer alguns
lugares através do grupo como centros de lazer do Sesc, teatros, memoriais, CEUs, parques,
institutos, centros culturais, pinacoteca, museu, dentre outros. Por sua vez, participantes de
grupos locais (L) e cooperiféricos/as (C) citaram, em sua maioria, lugares que passaram a
freqüentar. Pelos depoimentos obtidos, os grupos levariam à maior freqüência a espaços dos
quais já tinham conhecimento. Esses locais não foram conhecidos apenas por meio das
apresentações, mas, também pela necessidade de fazer outras coisas pelo grupo como, por
exemplo, a divulgação de alguma atividade, principalmente no caso de grupos que envolvem
linguagens de mídia informatizada. Jovens chegam a vivenciar experiências inusuais, por
exemplo, conhecer um presídio, ir a um programa de televisão e viajaram de avião pela primeira
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vez. Luiz (C), fala da possibilidade que o grupo lhe trouxe de conhecer vários lugares em que,
segundo ele, jamais entraria não fosse pelo grupo:
A maioria desses lugares que eu conheci foi a partir do grupo. Eu não sabia nem da
existência da Casa das Rosas e, mesmo se eu soubesse, o perfil dela ia me inibir a entrar
[...] Porque é muito bonito, é muito destaque e a maioria das coisa é... num é disponível
pra gente. Lá tem inclusive segurança. Talvez se eu não fosse da Cooperifa e fosse lá
num dia normal o segurança ia me olhar atravessado e ia me acompanhar durante todo
meu trajeto.

Luiz, mesmo sabendo da existência de determinados equipamentos não freqüentava e
acredita que não são lugares onde há outros jovens de periferia ressaltando algumas barreiras
simbólicas, já mencionadas por Cecília ao falar dos motivos da não participação de jovens em
diversos espaços da cidade. A propósito:
A imponência de alguns espaços públicos da cidade intimida os jovens das camadas
populares. Assim, eles não se sentem pertencentes àquele local. Alguns depoimentos
como este nos fazem refletir sobre a democratização dos espaços públicos. Para quem
estes espaços foram construídos? Os espaços públicos da cidade são verdadeiramente
democráticos? A arquitetura do local pode influenciar nas relações que ali se
estabelecem? (MAGALHÃES, 2004, p. 33).

As apresentações externas ao bairro ganham uma dimensão importante na medida em que
não são só um momento pra conhecer lugares específicos, mas, também um momento de fazer
contato, conhecer outros grupos e fazer articulações necessárias para conseguir participar de um
“circuito maior” na cidade. A jovem Clarice (L) manifesta uma preocupação constante com a
expansão do grupo e sua visibilidade:
Existe, mais ainda nessa linguagem que ta mais evidente que seria essa da cultura
popular de grupos, a gente vê que ta... tem um aumento aí, tem bastante gente fazendo,
bastante. Tem bastante na periferia, a gente vê muito. Só que são dessa forma, mais...
menor, de uma forma mais de formação de jovem, pequenininho, num tem uma
profissionalização da coisa, num é um grupo profissionalizado, então eles acabam não
tendo visibilidade nesse circuito maior. Mas nesses circuito maior, cê acaba se
destacando, por exemplo, se o governo quer pensar num grupo: “ah eu quero chamar um
grupo que faça maracatu”. Dificilmente ele vai, ele vai chamar esse grupinho ele vai
chamar alguém da Vila Madalena. [bairro, de classe média, da boemia paulistana] Mas,
então, quer dizer, pra você conseguir se apresentar em outros lugares, ter esse circuito
cultural maior da cultura popular, cê tem que se profissionalizar e tem que... num basta
ser um lobo, tem que cacarejar. Tem que ter portfólio, site, cartão, sair mandando pra
todo mundo, tem que ter uma pessoa, senão cê só fica ali mesmo, tem que conhecer os
lugares.
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Para a jovem, conhecer lugares com o grupo é fundamental para o crescimento e expansão
deste, de modo que as apresentações acabam produzindo a inserção do grupo num “circuito
cultural ampliado” em que teriam oportunidade de receber convites para eventos e se
apresentarem cada vez mais em outros lugares.
Conhecer pessoas e, dessa forma, aumentar sua rede de contato é algo identificado por
jovens como proporcionado pelas atividades do grupo. Por meio do grupo, é possível conhecer
outros grupos, estabelecer novas articulações e se inserir-se em um circuito cultural existente na
cidade, o que, de acordo com Clarice, é denominado de circuito do meio artístico. Este envolveria
eventos, palestras, shows, participação em determinados locais de articulação e de vivência de
experiências comuns. Até mesmo uma das jovens cooperiféricas, Elisa, que nunca participou das
atividades do grupo em outros locais, relata que, para ela, este funciona como uma espécie de
intercâmbio.
A noção de circuito (Magnani, 1998) contribui para o debate da noção de território trazida
por jovens. Esses/as entendem que o território é constituído, algumas vezes, por circuitos de
lazer, black e, muitas vezes, os circuitos se conectam. Pelo fato de jovens integrarem mais de um,
costumeiramente acabam se encontrando em circuitos comuns.
Alguns/mas jovens ressaltaram que há lugares que conheceram com o grupo, mas , aos
quais não chegaram a voltar por não terem se identificado

com os locais. Ainda assim,

consideram que a presença nesses lugares é importante para expor suas opiniões.
Apesar de nem sempre passarem a freqüentar os locais em que ocorrem as apresentações,
a grande maioria vê de forma positiva o fato de se apresentarem em lugares diferentes do que eles
conhecem, pois, nesses espaços, se sentem valorizados/as e reconhecidos/as até mesmo porque se
apresentam para um novo público. E ainda que fiquem, por vezes, apreensivos/as ou
desconfortáveis, vêem essa expansão como algo fortalecedor do grupo e das experiências vividas.
Além disso, há uma satisfação pessoal por fazerem o que sempre sonharam e descrevem essa
experiência como um momento de felicidade: “Eu acho que é uma, minha felicidade mesmo é
quando eu estou em cima do palco”.
A angústia e a tensão pelo fato de se sentirem avaliados/as nas apresentações fora é
compensada quando as pessoas, ao término, vão cumprimentá-los/as e acabam também
conhecendo pessoas e ampliando sua rede de contatos. Talvez por isso, para alguns quanto mais
diversificados os lugares, melhor.
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Somando a idéia de Clarice, que fala sobre a necessidade de integrar um “circuito maior”,
Aloísio (ME) também menciona a importância das apresentações levando em conta essa inserção
na cidade para a expansão do grupo e sua visibilidade:
Quem num é visto num é lembrado. Com certeza, né, mano, cê tá se apresentando em
outros lugares aí um lá te viu, já te convida pra ir pra outro, que cê nunca imaginou que
existia mas existe, aí você vai e assim vai indo quando você vê, conhece tantos lugares.
Caramba, eu num sabia que isso existia, né? Então se você num mostrar a cara, num vai
te conhecer, num vai te convidar, cê num vai explorar.

Os/as jovens, como nos lembra Dayrell (2007), “querem uma visibilidade, ser “alguém”
num contexto que os torna ‘invisíveis’, ‘ninguém’ na multidão. Eles querem ter um lugar na
cidade, usufruir dela, transformando o espaço urbano em um valor de uso.” A própria
necessidade de serem vistos/as faz com que freqüentem esse circuito. Segundo Almeida (1996),
os grupos se esforçam para transitar e se fazer presentes em outros territórios e é essa ocupação
de outros espaços que possibilita a visibilidade do grupo.
Acerca desse aspecto, de acordo Frenhse (2006), estar na rua também tem um significado
cerimonial. Os movimentos corporais, as interações ocorridas e os comportamentos são seguidos
dos olhares de terceiros. Há aí, em certo ponto, uma exibição para o outro.
4.3.2 As pessoas não tem informação, não tem costume: outros jovens e os espaços restritos
Os equipamentos mais citados que, segundo os/as jovens, não são utilizados por jovens de
periferia se localizam em sua maioria na região central: bibliotecas, centros culturais, galerias,
praças, casas noturnas, teatros, museus, ONGs, centros de lazer do Sesc, quadras, CEUs e a
Pinacoteca do Estado. Alguns/mas jovens apontaram que, muitas vezes, os seus vizinhos, jovens
da periferia, não têm sequer conhecimento da existência daqueles lugares, outros não se sentem a
vontade naqueles locais. Os equipamentos citados não fazem parte do cotidiano de muitos/as
jovens, seja por falta de informação ou de costume seja porque não há um direcionamento para
que façam uso desses locais. Ao contrário, existem obstáculos que dificultam o uso, barreiras
estas que são quebradas quando fazem parte de algum grupo.
Então, existem sim espaços públicos em lugares considerados nobres, né, que, assim,
todas as pessoas poderiam freqüentar, mas, as pessoas não freqüenta, é como se tivesse,
como se existisse, né, uma barreira invisível. Num tá escrito em nenhum lugar: você não
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pode entrar! Mas a pessoa não se sente bem é... sente como se fosse invasor de
propriedade alheia. (Cecília – ME)

Percebe-se notadamente a ligação que jovens fazem entre conseguir ter acesso a espaços
que outros/as jovens não conseguem e o envolvimento com algum grupo cultural ou mesmo com
alguma linguagem desse tipo de grupo. A freqüência a espaços como o das bibliotecas é
diretamente ligada ao envolvimento com aquelas linguagens, pois, exigem outros hábitos de
leitura. Além desse exemplo, há outros costumes adquiridos no grupo que obrigam jovens a
conhecer outros lugares como a freqüência a galerias para comprar ou apenas “ficar por dentro”
das produções e tendências do rap, a participação em fóruns e debates não só sobre o tema mas
também ligados a causas sociais de modo geral.
Apesar das barreiras, o grupo, de alguma forma, ajuda que o integra a fazer uso dos
espaços, que, em geral, não são freqüentados por outros/as jovens provenientes da periferia.
Alguns/mas deles/as notam que jovens da sua região não têm conhecimento do que acontece na
sua quebrada e, por isso, “preferem” ir para lugares fora do bairro, mesmo tendo mais gastos com
transporte e outras despesas. Os jovens têm, segundo eles, uma falsa idéia de que o seu bairro é
perigoso, sendo necessário realizar todas as atividades fora, como mostra Aloísio (ME).
Ah tem as outras praças que tem, até mesmo os CEUs, casas até noturna. Eu sei que tem
na quebrada, muitos num prefere ir devido... o cara prefere pagar cinqüenta real aqui no
Dolores do que freqüentar quebrada porque, ali, eles acham que as mesmas pessoas...
que é mais perigoso, ele acha que é muito mais perigos aqui do que lá. Então, tem muita
gente que mora lá no bairro que você encontra mais com freqüência aqui na Vila
Madalena do que na própria quebrada entendeu? Curioso isso.

Após a entrada no grupo, ou a partir do envolvimento com determinada linguagem
artística como o rap, o teatro ou a cultura popular, jovens começam a tomar conhecimento da
existência de alguns equipamentos. Passaram a ir a locais públicos e gratuitos da cidade, sendo
que o grupo tornou-se fonte de informação sobre acontecimentos e lugares, como mostra Adélia
(MP):
Tem muita coisa de graça no Teatro Municipal, tem no Centro Cultural São Paulo, na
Galeria Olido, mas as pessoas não têm informação, não têm costume, num têm o hábito
e aí acabam não indo e também talvez não faça parte da rotina, do projeto de vida da
pessoa ir assistir uma peça de teatro também. É mais pra quem tá envolvido.
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Assim como falam da vida de jovens do seu bairro, também falam de jovens de uma
maneira geral, que caracterizam por ter suas atividades limitadas e por não disporem de
informações suficientes para freqüentar vários lugares que são utilizados por jovens.
4.3.3 Ao mesmo tempo que reduz, aumenta: ampliação das relações e abertura dos espaços
As relações no bairro se alargam após a entrada no grupo cultural por vários motivos:
a) tornam-se referência para jovens que vivem em seu “pedaço”, fonte de orgulho para jovens
entrevistados/as. Ao ganharem visibilidade, tornam-se um espelho para o outro e passam a
oferecer outro padrão de comportamento, o que parece ser algo positivo num ambiente repleto de
referências negativas como o mundo do tráfico ilegal e da criminalidade em geral. Até mesmo a
residência de alguns/mas deles/as tornam-se referência para a comunidade. Suas casas, equipadas
com computador, discos de diversos cantores ou mesmo bibliotecas comunitárias tornam-se, nos
dizeres de Carrano (2003, p. 130) um espaço “semi público”. Ao mesmo tempo em que são
propriedades particulares, o uso que se faz desses espaços é público frente à incapacidade do
poder público para dotar a cidade de espaços adequados para a prática de atividades culturais e de
lazer; b) conhecem mais pessoas e as relações no bairro também são expandidas na medida em
que esses jovens aumentam sua rede de contatos, como mostra Adélia: “Amplia... você quer que
as pessoas vejam. A comunicação sai pelos poros e você se relaciona mais com as pessoas”; c)
Ocorre também que os/as jovens falam da comunidade em suas produções e, além disso, trazem
para o seu bairro alguns produtos resultados do trabalho do grupo como jornais. Mas, também há
outro lado, colocado por Cecília: “Ao mesmo tempo que reduz aumenta também, porque reduzia
o tempo que eu ficava com meus amigos, mas, aí eu chegava com o jornal e aí, ao mesmo tempo
que eu tava longe eu tava perto.” As demandas do grupo reduzem o tempo de permanência tanto
em casa quanto com amigos, causando certo distanciamento das relações estabelecidas no bairro.
Às vezes, pessoas do bairro não têm interesse no trabalho realizado pelo grupo, que acaba se
apresentando mais fora do bairro. Uma das jovens MP disse nunca ter se apresentado no próprio
bairro e que os moradores são totalmente alheios às atividades por ela realizadas: “Ah num muda
nada na minha relação com meu bairro porque eu nunca apresentei nada no meu bairro, então,
muita gente nem sabe o que eu faço” (Lya). O mesmo é relatado por um jovem L que mostra-se
ainda mais frustrado com a “repulsa” da comunidade.
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Ao falar do envolvimento estabelecido fora do bairro a maioria dos/as jovens concorda
que o grupo cultural amplia essas relações, pois, com o grupo não ficam limitados/as à periferia e
são chamados/as para se apresentarem em outros lugares. Além de expandir a rede de contato de
jovens pela cidade, também amplia os espaços que conhecem, pois, “você quer fazer mais coisas,
você passa a ir a mais lugares, conhece mais pessoas. Você quer mais contato com as pessoas”,
como relata Adélia (MP).
O circuito daqueles/as jovens passa a ser composto por lugares diversificados o que
levaria a um maior conhecimento e reconhecimento deles/as em outros meios que se distanciam
do seu local de origem. Passam a ser conhecidos/as num determinado circuito cultural, começam
a estabelecer parcerias com outros grupos também participantes daquele circuito, o que é visto
como algo fundamental:
Esses dias eu fui na Flap, lá na Roosevelt e o pessoal falou muito comigo: “Ah, cê é lá
da Cooperifa”, tal. O pessoal gosta muito da Cooperifa [...] Eu acho que amplia sim. O
pessoal que conhece sempre vem falar comigo, outro dia, um rapaz lá em Santo André
veio falar comigo, que me viu com a camisa da Cooperifa. Veio falar comigo [...] eu
achei bacana isso. (Bernardo – C)

Ser reconhecido em locais públicos é um grande orgulho para aqueles/as jovens. Com
isso, sentem-se importantes e vêem também o trabalho do grupo reconhecido. A utilização de
marcas de distinção, no caso, uma camiseta ou boné com o símbolo do grupo, também foi
fundamental para que ocorresse tal identificação.
Circular em outros lugares, estabelecer contatos com um maior número de pessoas, ao
ampliar o universo de experiências daqueles/as jovens, gera aprendizagens significativas para
eles/as como, por exemplo, “aprender a falar”, o que pode ser sintetizado pela declaração de
Álvaro (ME):
Amplia, cê vai lidando com vários outros tipos de pessoa, vários outros tipo de espaço
físico, você vai... vai tendo várias experiências, né meu? Cê vai aprendendo a lidar com
negócios, né? Cê vai aprendendo a conversar. Então amplia, amplia. Mesmo cê falar, cê
vai ter que conversar com muita gente. Cê quer promover um evento, cê tem que
conversar com os político...

Aprender a conversar, a se expressar, nas diversas situações que lhes são impostas no
contato com pessoas mais distantes é algo muito relevante para aqueles/as jovens, não só quanto
à convivência no grupo, mas, também quanto à manutenção e ampliação das relações no trabalho,
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na família e em outras instâncias sociais. As experiências propiciadas nas relações estabelecidas
fora do bairro fazem com que aprendam a lidar com diversas situações.
Uma das jovens L disse que a tendência, ao participar do grupo, é ficar mais centrada em
suas atividades no bairro, no entanto, ela tenta equilibrar as necessidades do grupo com a sua
necessidade de sair um pouco da sua região e freqüentar ambientes fora do bairro.
De acordo com Mário (MP), além da ampliação da área física de circulação, há uma
mudança na forma de perceber a cidade e se inteirar dos seus espaços: “Eu acho que na cidade
também, eu vejo com uma outra.... com uma visão mais... eu vejo a cidade como [dizem] “ah, a
cidade só tem coisa ruim”. Não. Eu vejo a cidade mais, né, com os lados culturais, os pontos
culturais.”
A ampliação da circulação daqueles/as jovens tanto nos bairros quanto no centro não se dá
de forma aleatória e aberta. Eles/as freqüentam lugares específicos, que se inscrevem em um
circuito dos grupos culturais e envolvem o uso de bibliotecas, ONGs, centros culturais, algumas
praças públicas e salas de cinema, dentre outros equipamentos que recorrentemente foram
mencionados nas entrevistas. No entanto, nesta pesquisa, não foi possível identificar com
precisão esses lugares e o público que os freqüenta.
O grupo cultural se configura como meio especial pelo qual jovens se introduzem na
esfera pública e, como comenta Dayrell (2007), é por meio da produção do grupo que são
recriadas possibilidades de entrada no mundo cultural além da figura do espectador passivo
4.3.4 A circulação de jovens: cotidiano e ampliação dos espaços por meio do grupo
4.3.4.1 Eu não fazia nada de muito interessante: o cotidiano antes do grupo
Como era sua rotina antes da entrada no grupo? Como circulavam? Que lugares
freqüentavam? Onde costumavam ir? Todos/as os/as jovens respondem em tom de monotonia a
estas indagações. Relataram rotinas enfadonhas e uma circulação restrita aos limites do bairro e
às redes familiares. Nas entrevistas, frases muito comuns foram: “Não fazia nada” ou “não fazia
nada de muito interessante” ou “não tinha envolvimento com nada”. Os elementos casa, escola,
trabalho, televisão e balada sofreram apenas poucas variações. Além dessas atividades, foram
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mencionados esparsamente trabalhos domésticos, leitura, “ficar na rua”, ouvir música, dançar,
visitar familiares, praticar esporte e freqüentar a igreja.
Por meio dos mapas feitos pelos/as próprios/as jovens (Apêndice D96), nos quais
representaram o seu cotidiano antes da entrada no grupo cultural, é possível observar o vazio nas
práticas e na utilização dos ambientes da cidade97, (Figura 1).
Os comentários de jovens referindo-se aos traçados nos mapas mostraram uma
mobilidade restrita pela cidade. Atividades de lazer como ir à praia com os familiares, idas raras
ao teatro, participação em algum evento direcionado ao público do hip hop, ocorriam em sua
maioria aos finais de semana, o que também se depreende da observação dos seus mapas (Figura
2).
Além de “não fazer nada”, outras frases muito recorrentes foram: “não fazia nada para ajudar
ninguém” ou “não fazia nada para me ajudar”. O peso dessa apatia, muitas vezes, foi associado à
televisão e às músicas. Alguns/as jovens fizeram alusão a certa “alienação” que lhes seria
provocada pela televisão, vista com repulsa por eles.

96

No apêndice 4 foram anexados os mapas de todos/as os/as jovens entrevistados, totalizando 48 mapas.
Os mapas de todos os jovens mostram uma utilização precária do espaço urbano em termos de extensão territorial
e variedade de lugares, no entanto, selecionei alguns para facilitar a leitura do trabalho, que são suficientes para
demonstrar a assertiva.
97
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Figura 1 – Mapa de Álvaro (ME), Lya (MP) e Vinícius (L): trajeto habitual, durante a
semana, antes da entrada no grupo.

Descrição dos mapas:
Álvaro (ME): Aqui ó, acho que eu to mostrando aqui né, meu todo dia né, meu? Era ficar naquela
monotonia né? Sempre na comunidade, sempre na comunidade e às vezes minha diversão da hora
é ir pra longe pra casa de um tio e tal me divertir.
Lya (MP): Eu só descia a minha rua pra ir pra escola... todos os dias.
Vinícius (L): Que eu sempre fazia era de São Luís pra Santo Amaro, da igreja né e da igreja
voltava pra casa que era São Luis. O que eu fazia todo dia era de casa pro trabalho, do trabalho
pra casa, de casa pra escola e da escola pra casa.
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Figura 2 – Mapa de Álvaro (ME), Lya (MP) e Vinícius (L): trajeto habitual, do final de
semana, antes da entrada no grupo.

Descrição dos mapas:
Álvaro (ME): Ó então, aqui você pega ficar na comunidade Peru visitar meu pai quando esteve
preso e eu tive um irmão que faleceu que foi também enterrado em Perus. E cachoeirinha também
tem um hospital, também tem um cemitério, tem alguns parente que foram enterrado lá vô, tios e
tal e aqui... Vila Guilherme, é Vila Gustavo que é onde meu pai ficou preso outro tempo aí. E
Casa Verde aqui tinha umas quermesse da hora e era tudo perto, dava pra ir andando uma meia
hora, tava bom né meu. Aqui é Cachoeirinha que eu falei, o cemitério e o hospital né que eu num
falei. Hospital e tal.
Lya (MP): No sábado eu ia ou pra casa da minha tia, ou pra casa da minha madrinha que é mais
ou menos perto. Eu ia pra alguma festa junina perto de casa E domingo eu ia pra USP e perdia o
dia inteiro fazendo curso de teatro.
E essa seta maior aqui é a casa da minha família. Eu tô aqui e ia pra cá. Todas essa setinhas são...
casa de família?É. Ou festas do bairro.
Vinícius (L): De casa pra igreja. Eu ia de casa pra igreja lá em Santo Amaro, eu voltava de Santo
Amaro, da igreja, pra casa todo fim de semana.
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4.3.4.2 Eu me locomovo de uma extremidade pra outra: o cotidiano depois da entrada no
grupo
Após a entrada no grupo, a vida também ficou mais agitada e a rotina monótona que
jovens tinham foi trocada por uma intensa ocorrência de demandas e, por isso mesmo, passaram a
se sentir mais respeitados/as e valorizados, como mostra Aloísio (ME):
Depois que entrei no grupo, comecei a freqüentar mais lugares assim, né, conhecer
outras pessoas assim, minha vida ficou mais agitada, fiquei mais requisitado assim. Não
que eu sou importante, mas que pessoas onde eu conhecia fazia questão que eu fosse
onde elas freqüentava também, cê entendeu? “Pô, vem pra cá, vem fazer isso aqui” e tal.
Então, onde o universo foi se expandindo.

Ser requisitado significa, para eles/as ser vistos/as, ser lembrados/as, e ter alguma
utilidade para alguém ou para alguma coisa, mas, sobretudo, é “ter para onde ir”. Fazer parte do
grupo também gerou outras perspectivas e preocupações naqueles/as jovens.
Integrar um grupo tem grande influência na circulação desses jovens pela cidade não só
no que diz respeito à a) amplitude da circulação, mas também na b) forma como circulam, ou
seja, no modo como percebem determinados lugares, c) na maneira como reagem diante das
situações proporcionadas por essa locomoção, d) e na forma como se sentem em lugares não
explorados anteriormente.
No que diz respeito à amplitude do trajeto pela cidade, jovens relataram que, além de
aumentar a rede de amigos que fazem em outros lugares, recebem vários convites, o que não
acontecia anteriormente. Outros/as afirmaram ter passado a se locomover de uma extremidade a
outra da cidade, sendo que, antes só andavam na periferia ou dentro do seu bairro, retratando uma
expansão em termos geográficos: “antigamente eu só andava na periferia, agora vou pra todos os
cantos, sem barreiras” (Mário – MP). Há também os que informaram fazer uma apropriação
maior do seu bairro, em geral, os/as participantes de grupos locais. As barreiras foram sendo
atenuadas e aqueles/as jovens passaram a ter mais opção do que fazer numa cidade tão grande e,
aparentemente, com muitas opções. Em suas novas atividades “têm pra onde ir”, têm um
direcionamento de onde ir e do que fazer nesses lugares:
Tipo assim, sabe quando cê sai pra rua sem... sem lugar pra ir, não que eu num tenha
sim, cê tá entendendo o que to falando? Hoje, eu saio pra rua, eu sei onde que eu tenho
de ir, entendeu? Eu falo: “eu vou ali porque ali eu vou aprender tal curso”, “eu vou ali
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porque, ali, de repente eu vou aprender... e de repente eu passo ate alguma coisa...ouvir”.
“Eu vou ali porque, ali, vai ser progresso pro meu grupo”, “eu vou ali porque, ali, eu vou
conseguir fazer isso”, entendeu? Então, cê já sabe onde cê vai, entendeu? Vamo dizer
que são territórios marcado. Assim, quer dizer, é um mapa, vai aqui que cê vai encontrar
isso, vai aqui que c vai encontrar isso entendeu. E antes de fazer parte do grupo seja
poesia, do rap ou qualquer coisa até do basquete mesmo eu num tinha nem pra onde ir,
entendeu? Pô onde que eu vou, entendeu? Num conheço ninguém, num conheço gente
ali. Então, indo aqui e ali, eu conheci gente pra caramba, gente pra caramba.

A forma como percebem a cidade e como reagem às suas provocações também foi
modificada. Após a inserção no grupo, até mesmo o modo de ver a cidade e suas contradições se
alterou. Passaram a andam pela cidade com uma atenção mais direcionada, transformando tudo o
que vêem em bagagem para suas criações, como mostra Adélia (MP): “Hoje, tenho um olhar
mais aberto. Tudo me inspira. Hoje, eu ando mais antenada! Você quer ver, quer fazer, quer ler
mais. Hoje, eu procuro tudo que pode agregar.”
A visão da cidade se tornou mais aprofundada, a observação da sua paisagem e a
capacidade de criar poesias, músicas de situações citadinas rotineiras. Até mesmo espaços vazios
foram notados de outra forma, mais crítica e criativa.
A maneira de se sentir em determinados lugares também foi alterada. Um dos jovens disse
sentir-se mais à vontade para circular com o seu estilo próprio.
Eu posso circular à vontade, com meu cabelo, cabelo dread, eu não tô ligando se alguém
tá achando bonito ou feio, isso eu aprendi com o grupo, conversando com os meninos,
né? Trocando idéia, vendo as letras deles, que me inspira a acreditar cada vez mais em
mim. (Álvaro - ME)

Álvaro, afirmou lidar de uma outra forma com sua estética e até mesmo na reação que este
jovem tem, caso chame a atenção das pessoas na rua, ou caso seja discriminado. Mostrou não se
irritar mais com tanta facilidade com a reação das pessoas, muitas vezes, reações preconceituosas
que veremos mais detidamente a seguir.
Os relatos também registraram que a forma como passaram a ser vistos/as nas ruas e em
locais públicos é bem diferente de um tempo atrás, ou seja, tornaram-se mais aceitos/as devido à
visibilidade adquirida na sociedade, o que fez com que se sentissem mais confortáveis em alguns
locais. Desse modo, abandonaram o receio de entrar em algumas instituições, fazer uso das suas
dependências ou participar de atividades que, por ventura, sejam oferecidas.
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Hoje, em locais onde existem... essas instituições, eu me sinto mais a vontade em volta
dessas, dessas instituições. Hoje, eu já entro nela sem receio[...] O Itaú Cultural, a
Pinacoteca, algumas escolas. Eu não tenho mais medo de ser abordado, de... de ser
olhado de uma forma diferente? [Antes você tinha]? Sim, pelo fato de ser bonito demais,
de eu achar que não era pra gente, que num tinha sido feito pra gente. (Luiz – C)

Aqueles/as acreditam que muitos lugares não são projetados para que eles/as freqüentem,
mas, ao mesmo tempo, foram tomando consciência de que podem usufruir daqueles espaços
públicos, ou mesmo espaços privados. A modificação da circulação desses jovens antes e após a
entrada no grupo fica evidenciada no que denominei de cartografia da sociabilidade juvenil,
apresentada a seguir.
4.4 Mobilidade peculiar: uma cartografia da sociabilidade juvenil
Com os mapas dos jovens, foi possível identificar particularidades e semelhanças nos usos
e práticas de jovens pela cidade e a pesquisa de campo revelou diferentes configurações de
sociabilidade entre os jovens moradores, que aqui serão descritas.
No momento da análise dos dados, deixei de lado a rigidez dos tipos, até porque eles não
tiveram o objetivo não era buscar generalizações em torno das formas de apropriação da cidade
por jovens. Busquei evidenciar as singularidades de cada grupo atentando também às
semelhanças entre os tipos sem, no entanto, almejar a construção de modelos teóricos
explicativos para as condutas de jovens nessas tipologias.
A partir do exame dos dados coletados nas entrevistas, apresentou-se uma tendência em
cada tipo no que diz respeito às formas de apropriação, ao conhecimento sobre o bairro, à
satisfação com o local de moradia, dentre outros aspectos já explicitados. Em alguns, como, por
exemplo, o pertencimento à Cooperifa, observa-se uma especificidade de cada jovem
independente da sua inserção nessa ou naquela categoria.
Contrapondo a leitura dos mapas com os relatos do que jovens faziam antes da inserção
no grupo e após o envolvimento com este, ficou claro que o grupo influencia nos canais de
comunicação com a cidade de formas variadas.
Os mapas (Apêndice D) são tratados aqui como um “ensaio de uma cartografia da
sociabilidade juvenil”, levando sempre em conta, como indica Carrano (2003, p. 37) que a
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representação (no caso, as representações de jovens) não podem ser vistas como reprodução da
sua realidade, ao contrário, longe de serem cópias isentas, estão afetadas pelas intenções e valores
da comunicação em que são produzidas. Nessa atividade, cada jovem buscou representar em
quatro mapas o seu cotidiano antes e após a entrada no grupo, tanto no fim quanto no meio da
semana. Deve-se considerar os limites do próprio manejo com o mapa e a capacidade de cada um
em se expressar graficamente, enfim, sua habilidade gráfica.
Merece destaque o fato de, nos mapas entregues a jovens, constarem as delimitações por
distritos e não por bairros e, como alerta Koga (2003), a divisão da cidade de São Paulo em
distritos é diferente da apropriação pela população. Os distritos são unidades administrativas e,
atualmente, ainda passa a ser difundida na cidade a cultura dos distritos, que, até pouco tempo,
era desconhecida da maioria dos moradores. Carrano também nos lembra que “os limites entre as
unidades territoriais são sempre difíceis de se estabelecer, geralmente a estrutura de representação
simbólica não corresponde àquelas definidas pela administração do território” (2002, p.168).
Outro dado que é preciso levar em conta é que a noção de centralidade, por exemplo, faz parte do
imaginário daqueles jovens. O que é o centro, o que é periferia? Creio que mais importante do
que definir essas categorias é saber que participação têm na totalidade da cidade.
A apresentação da sociabilidade juvenil por meio dos mapas foi um elemento facilitador,
uma forma mais esclarecedora de mostrar a realidade vivida, pelo menos em parte, possível de
ser visualizada graficamente por meio da linguagem cartográfica. Os desenhos feitos por jovens
representando a sua movimentação pela cidade, ainda que analisados de forma ainda pouca
aprofundada, suscitam possibilidades de reflexões sobre a mobilidade de jovens evidenciando um
desejo de cidade: menos repartida e mais acessível.
Alguns aspectos puderam ser observados por meio da leitura dos mapas como: a)
familiaridade com o mapa/precisão das localidades, b) diferenças e semelhanças entre fim e meio
da semana c) diferenças e semelhanças entre o trajeto anterior ao envolvimento com grupos e
posterior, levando em conta a variedade dos locais e as distâncias percorridas/amplitude do
trajeto, d) semelhanças entre os grupos. Os/as jovens também explicitaram sua visão sobre os
mapas construídos e fizeram comparações com jovens residentes em seu bairro.
A maioria dos/as jovens teve pouca familiaridade com o mapa sendo que, em alguns
deles, foi possível identificar mais dificuldade em manusear o material ou mesmo no
entendimento da proposta. Alguns/as jovens tiveram mais dificuldades em localizar distritos ou
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mesmo locais na região central da cidade, fato que nos diz sobre uma circulação restrita na
cidade, já que aqueles/as que apresentaram mais dificuldades demonstraram uma circulação mais
limitada pela cidade que outros/as jovens. Mesmo com algumas limitações na localização de
bairros ou alguns lugares, ou com a falta de precisão de alguns locais apontados por eles/as
todos/as representaram nos mapas os locais que costumam freqüentar, as atividades semanais que
realizam com freqüência, apontando ainda locais que freqüentam esporadicamente.
No que diz respeito ao cotidiano de jovens no meio e no final de semana, percebe-se que,
antes ou após a entrada no grupo, o final de semana é o momento em que o tempo é marcado pela
realização de atividades de lazer. Ocorre também, principalmente antes da entrada no grupo
cultural, que o final de semana é o único momento em que estas atividades se realizam (Figura 3).
No final de semana, jovens se dispersam por um espaço geográfico maior, podendo dispor
de maior tempo neste trânsito, principalmente após a entrada nos grupos. Assim, podem ir a
lugares que demandam maior tempo de locomoção. Para quem mora na zona sul, por exemplo, a
possibilidade real de participar de alguma atividade na zona leste ou mesmo na zona norte se dá
apenas no final de semana, bem como eventos ou passeios ao interior do estado. Livres dos
compromissos de trabalho, ou dos ensaios intensos advindos da participação em muitos grupos, o
final de semana é vivenciado com mais liberdade que o meio da semana.
A diferença na circulação dos jovens no momento anterior e posterior à entrada em
grupo(s) cultural(is) também é evidenciada por meio dos mapas. Tanto no que diz respeito à
amplitude do trajeto quanto no que se refere à quantidade de lugares visitados, são notadamente
mais expressivos os mapas que representam a vida de jovens após a entrada no/s grupo/s.
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Figura 3 – Mapas de Adélia (MP): trajeto habitual, antes da entrada no grupo.

O mapa a esquerda se refere ao trajeto da jovem no meio da semana e o mapa a direita se
refere ao seu trajeto no final de semana.
Descrição dos mapas:
Meio da semana: Esse todo dia é da minha casa pro meu trabalho e da minha casa para o
cursinho. E o raramente eu ia no Sesc e alguma apresentação.
Fim se semana: Todo sábado eu ia pro cursinho. É... as vezes eu ia na rede Sesc, principalmente
em Santo Amaro, na República, na Sé.. na galeria... Galeria Olido. Moema que eu coloquei o
Parque do Ibirapuera e muitas vezes eu ia pra balada... em Pinheiros.
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Todos/as os/as jovens, independente do tipo de grupo do qual fazem parte, têm sua
circulação ampliada após a inserção no grupo, de forma que é possível dizer que os grupos têm
um papel fundamental nessa mudança, não só no cotidiano de jovens, mas, também na
configuração da sociabilidade juvenil, como pode ser observado nas Figuras 4 e 5.
Percebe-se que o número de lugares que jovens passaram a freqüentar após a entrada no
grupo é bem superior ao número de lugares freqüentados anteriormente. Houve, assim, uma
diversificação de lugares e também de localização destes, que se encontra espalhados pela cidade
e, de forma mais ou menos freqüente, se intensificam na região central.
Algumas características na apropriação do espaço da cidade também podem ser notadas.
O extremo da zona sul e o extremo da zona leste são pouco ou quase nunca visitados:
A minha mobilidade não é tão grande, por exemplo, eu não consigo... eu não sei bem o
que tem na zona leste, zona norte... se me soltar lá, eu tô perdida! E eu acredito que
talvez tenha até grupos que fazem a mesma coisa que a gente que eu não conheço. E, no
caso, a gente tá perdendo... grupos culturais interessantes.... Então, eu acho que ainda
pretendo aumentar essa minha mobilidade no sentido de formar uma rede nesse circuito
aí. (Clarice – L)

Na região sul, até mesmo jovens que ali residem não transitam em boa parte de sua área.
A maioria de jovens tem a maioria das suas atividades limitada à zona em que reside, fazendo
algumas incursões na região central e, ainda com algumas limitações, foram se ampliando os
espaços freqüentados.
No entanto, a relação entre grupo cultural e ampliação de circuitos e trajetos juvenis não é
tão simples. Houve uma modificação nas rotinas e na sociabilidade juvenil característica dos
grupos dentro de cada tipologia. Vale ressaltar que a circulação de jovens e as diferenças dentro
de cada tipo são caracterizadas por meio da representação gráfica, que foi uma forma de
representar o cotidiano de jovens. Este recurso, aliado aos depoimentos, não só sobre os mapas,
possibilitou visualizar as transformações.
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Figura 4 – Mapas de Cecília (ME), Bernardo (C): trajeto habitual, no meio da semana,
antes e pós a entrada no grupo
Cecília – antes do grupo

Cecília – depois do grupo

Bernardo – antes do grupo

Bernardo – depois do grupo
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Figura 5 – Mapas de Cecília (ME) e Bernardo (C): trajeto habitual, no final de semana,
antes e após a entrada no grupo
Cecília – antes do grupo

Cecília – depois do grupo

Bernardo – antes do grupo

Bernardo – depois do grupo
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Verifica-se entre jovens pesquisados/as a existência de modalidades de apropriação que
podemos dividir em três modos: 1) apropriação predominante do bairro e da região de moradia,
2) apropriação predominante do centro e outros bairros e 3) apropriação mista de centro e bairro.
Integrantes de grupos locais detêm maior conhecimento da sua região e, após a inserção
no grupo começam a descobrir o que têm em seu bairro, mas, ao mesmo tempo, tendem a ficar
presos/as nos limites da sua região e fazem uma apropriação mais restrita do centro da cidade
comparado-se com outros/as jovens. No caso de jovens multiparticipantes, a variabilidade de
lugares é bem ampla. No que diz respeito à amplitude do trajeto, no entanto, após a entrada no
grupo, perdem uma ligação que tinham com o bairro e o centro passa a ser um lugar bem mais
freqüentado, desfazendo-se, assim, de raízes locais, se estas existiam. Jovens participantes de
grupos multiespaciais também têm uma ligação menor com o bairro e uma variedade maior de
lugares são freqüentados fora deste. Dentro das categorias, há jovens que conseguem mesclar as
suas atividades tanto no centro quanto no bairro, como podemos observar nos mapas das Figuras
6, 7, 8 e 9.
Abaixo, é possível observar como jovens se distribuem dentro das modalidades de
apropriação.
A. Jovens que realizam suas atividades predominantemente no bairro e na região.
- Carlos (L)
- Vinícius (L)
- Luiz (C)
B. Jovens que realizam suas atividades predominantemente na região central.
- Cecília(ME)
- Álvaro (ME)
- Adélia (MP)
- Lya (MP)
- Bernardo (C)
C. Jovens que conseguem mesclar as atividades realizadas no bairro e no centro.
- Clarice (L)
- Mário (MP)
- Kênia (ME)
- Elisa (C)

200

Figura 6 – Mapa de Carlos (L), antes e após a entrada no grupo cultural
Carlos – antes do grupo

Carlos – depois do grupo
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Figura 7 – Mapa de Cecília (ME), antes e após a entrada no grupo cultural
Cecília – antes do grupo

Cecília – depois do grupo
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Figura 8 – Mapa de Adélia (MP), antes e após a entrada no grupo cultural
Adélia – antes do grupo

Adélia – depois do grupo
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Figura 9 – Mapa de Clarice (L), antes e após a entrada no grupo cultural
Clarice – antes do grupo

Clarice – depois do grupo

204

A partir desta distribuição, os tipos inicialmente construídos se reafirmaram. Na observação
dos mapas (Figuras 6, 7, 8 e 9) em que estão representados, respectivamente, mapas de um jovem
de grupo local, uma jovem de grupo multiespacial, uma jovem multiparticipante e uma das
jovens que mescla suas atividades entre bairro e centro, nota-se que: participantes de grupos
locais (Figura 6) centram suas atividades predominantemente em sua região, jovens
multiparticipantes ou integrantes de grupos multiespaciais (Figura 7 e 8) realizam suas atividades
em regiões centrais da cidade. Dentre os/as jovens que alternam suas atividades, ora realizadas
no centro, ora no bairro (Figura 9), encontram-se jovens de todos os tipos. Mesmo pertencendo a
um dos tpos (L, ME, MP e C), há especificidades em cada um e também a influência de várias
instâncias que interferem em sua sociabilidade, como, por exemplo, a família. É preciso
considerar também a participação anterior em outros grupos, pois, no momento da construção da
tipologia, não levei em conta sua experiência anterior em grupos, ou seja, sua trajetória em outros
grupos culturais. Jovens cooperiféricos/as, por exemplo, além de ter formas diferenciadas de
envolvimento no grupo, têm envolvimento em projetos paralelos e, por isso, estão distribuídos
nas três modalidades de apropriação acima citadas.
Aqueles/as jovens que conseguem transitar tanto no bairro quanto no centro têm outras
experiências marcantes em outras instâncias socializadoras: Mário (MP) tem um envolvimento
com o candomblé desde a infância e sua participação na casa de cultura do bairro ocorreu durante
muito tempo, assim, por mais que a participação em grupos variados o leve para o envolvimento
em atividades fora do seu local de origem, essas experiências anteriores ainda têm um peso muito
grande em sua vida, ao contrário de outros jovens multiparticipantes. Aloísio (ME) tem saído
bem mais do bairro, estimulado pela participação no grupo, no entanto, tem uma experiência
anterior com esporte, que também o mantém no bairro. Clarice (L), antes de se envolver com o
grupo, realizava todas as suas atividades no centro e desconhecia as atividades que ocorriam em
sua região. Após a entrada no grupo, passou a realizar muitas atividades no bairro, mas, apesar da
mudança na rotina e no seu circuito, agora envolvendo também o bairro, ainda participa de
atividades no centro, sendo a universidade outro fator que faz com que a jovem diversifique suas
atividades. No caso de Clarice, o acesso ao ensino superior tem garantido para essa jovem da
periferia explodir a margem de circulação na cidade que ela tinha antes disso. Clarice descreve o
seu trajeto durante a semana, expresso na Figura 9, da seguinte forma:
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Depois do grupo, de segunda a sexta-feira, a minha circulação continuou sendo pra
faculdade. De casa pra Faculdade, mas, também depois da faculdade, à noite, ou alguns
dias que eu não vinha pra cá (faculdade). Eu vou pro bairro, pro bairro vizinho onde tem
a sede do grupo onde a gente ensaia. Eu comecei a freqüentar outros espaços culturais
que tem na semana, como a Cooperifa, dentro do bairro também. Reunião também de
alguma ONG. Que é tudo dentro do bairro. Comecei a circular mais dentro do bairro. E
continuo também indo com menos freqüência pro... às vezes, dia de quarta-feira que
cinema é mais barato, às vezes, eu vou lá em algum cinema no centro.. quando tem
alguma mostra de cinema...

A jovem aproveita algumas atividades existentes no seu bairro, mas, ainda assim, sente
necessidade de buscar outras fora.
No trabalho de campo ou mesmo nas entrevistas, não foi possível aprofundar e abordar esse
outro lado de cada jovem, ou seja, como a dinâmica cotidiana interage com essas formas de estar
juntos, para além da experiência nos grupos culturais.
Pode-se observar no mapa de Álvaro, outro jovem ME, (Figura 10) que aquele jovem
passou a ter o centro como ponto de partida para outros lugares, até mesmo por causa do trabalho.
Os mapas da jovem Lya (MP), Figura 11, são exemplares de uma circulação que
anteriormente ocorria no bairro, principalmente no final de semana, mas, após o ingresso no
grupo, não aparece nenhuma atividade no seu bairro. Sua participação local, mesmo que restrita a
visitas em casas de parentes e quermesses, desapareceu totalmente após a entrada no grupo.
Apesar de haver, nos grupos locais, uma tendência à ampliação do circuito de jovens dentro
do bairro não é possível dizer que há uma modalidade de contensão proposital destes jovens no
espaço do bairro, como aponta Nakano (1995), apenas é possível notar que as atividades do grupo
se estruturam em ações locais. Assim como nos grupos ME e MP, é possível verificar um modo
aberto na dimensão da circulação pela cidade.
Nakano (1995) divide os grupos por ela pesquisados em dois blocos: um que engloba grupos
confinados aos limites de instituições como a igreja e a família, voltando-se “para dentro” e não
ultrapassando as barreiras dessas instituições, outro que é composto por grupos que têm suas
atividades voltadas “para fora” de forma que não ficam enclausurados no bairro e suas
instituições socializadoras. Pode ser feito um paralelo entre os grupos que se voltam para dentro e
os grupos locais, pois, em ambos, há uma tendência de permanência no bairro. Assim como traçar
uma semelhança entre aqueles que se voltam para fora e os grupos multiespaciais, em que há uma
propensão a uma maior dispersão espacial. Diógenes (2003) também identifica e distingue formas
de experimentação da cidade no âmbito dos percursos juvenis.
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Nakano ainda mostra que é a partir desses agrupamentos (formas associativas) que jovens
ocupam a cidade, no caso da sua pesquisa, ou como jogadores de futebol, ou como membros de
escola de samba. No caso de jovens entrevistados, como cantores, dançarinos, rapper’s, dentre
outros.
Na observação da mobilidade daqueles/as jovens, é evidenciada uma participação ativa
em diversos campos que se articulam em torno da produção do grupo, dos contatos que têm que
estabelecer, das criações e das preocupações com a valorização da cultura (na maioria das vezes,
a cultura negra) da melhoria das condições de vida da população e de suas próprias expectativas
profissionais, com mostra Carrano (2002).
Ao analisar os mapas de jovens pensando no que falam sobre o seu cotidiano,
contrapondo sua representação gráfica com o discurso oral detectei que algumas atividades que
mencionaram realizar no tempo livre como ir ao cinema, assistir a uma peça de teatro ou mesmo
a freqüência a bibliotecas, na maioria das vezes, não aparece nas suas representação gráficas.
Nos comentários de jovens sobre os seus mapas, mostraram-se surpresos/as quando
compararam aqueles que se referem à sua vida antes da entrada com aqueles que se referem ao
seu cotidiano após a entrada no grupo. Apesar de “nunca ter pensado sobre isso” cada jovem
percebeu mudanças importante em sua rotina e criticaram o modo como circulavam no tempo
anterior à entrada no grupo: “Acho ridículo isso! Esse até que ficou um pouco mais dentro do...
da vida de uma pessoa que pelo menos quer vencer na vida. Agora, aquilo ali!.” (Vinícius – L)
Falaram de uma “mudança gigantesca” em seus trajetos como algo positivo, e observaram
com orgulho como “evoluíram” e “cresceram” após a entrada no grupo e comentaram: “Cada dia
eu tô melhorando mais” ou “Eu circulava pouco demais e fui crescendo, né?”.
A causa dessas mudanças em sua sociabilidade é dada ao grupo, à Cooperifa, ao
envolvimento com a linguagem ou com a poesia.
O Cooperifa te leva pro teatro, o teatro te leva pra outro teatro que vai apresentar um
projeto. Do projeto cê vai dar uma... fazer uma ... vai fazer uma palestra no
Paraisópoles... do Paraisópoles cê vai... é meio que uma rede, né? Muito gigantesca,
imensa, entendeu? (Carlos – L)
O rap ele me levou a conhecer maiores lugares, né! O grupo com a rapaziada, a poesia
me levou, né, meu? E se, hoje, eu consigo trocar uma idéia, é graças a isso. E isso daqui
[aponta para os mapas que representam sua vida antes da entrada no grupo] é você ficar
na mesmice, né, meu? Tem gente que vive cinqüenta anos aqui. Às vezes, vai na casa de
um parente, se não vai ficar a semana toda indo numa quermesse e quebradas e várias
coisas repetidas e num tem solução pra aquilo. Ou então vai ficar em casa sempre vendo
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televisão. E aqui você vai ficar encontrar solução às vezes, porque às vezes vai encontrar
solução pra cá ó, entendeu? Aqui, você vai lidar com vários tipos de cultura, né, meu
várias personalidades que vai influenciar na sua personalidade também, que, aí, traz um
barato da hora pra comunidade que você mora. (Aloísio – ME)

Os/as jovens explicitaram como uma das vantagens em fazer parte de um grupo, o fato de
conhecer outros lugares, evidenciando a falta de conhecimento de espaços e pessoas antes da
entrada no grupo. Antes, não tinham contatos, não conheciam pessoas nem tinham pra onde ir e,
nos dizeres da jovem Adélia (MP), “antes, eu não era alguém. Eu não tinha nada pra fazer.
Depois do grupo, me tornei algo. Arrumei muitas coisas...”
Como mostram Almeida e Tracy (2003), ser alguém, ou seja, se tornar um ser humano
respeitado, é também se movimentar, ser conhecido/a e ter algo para fazer.
Pô, é vivo meu território, né? Então... antes, eu era, era muito meu bairro num. Eu num
digo que era também falta de informação, era bem também falta de recursos e falta de
contatos, né? Porque cê sair do seu bairro é fácil, agora, ter pra onde ir é que é o
problema, a grande questão. E, hoje, olhando, eu tenho bastante lugar pra isso, né?
(Cecília – ME)

Uma das jovens se surpreendeu com a representação do seu cotidiano por meio dos mapas
e “reclamou” da agitação que é a sua vida e de como a vida é corrida:
Ah, eu não sei. Às vezes, eu fico louca com essa circulação assim. De tá em um lugar e
tá em outro e pegar ônibus. Eu acho que.... sei lá, é tudo longe da minha casa e tudo tem
que andar muito de um lugar pra outro assim. [Você preferia que fosse de outro jeito?]
Não. Não preferia. Não preferia, eu acho ótimo porque eu conheço outros lugares, outras
pessoas e tô em atividades, mas, às vezes, cansa pelo congestionamento que tem em São
Paulo, pelo tempo que a gente passa dentro do ônibus, mas, de resto, eu adoro a vida que
eu tenho. (Lya – MP)

Todos/as os/as jovens relataram que os jovens que moram no seu bairro tendem a circular
de forma semelhante aos primeiros mapas feitos por eles/as. Segundo alguns/mas, observando os
mapas, é mais visível ainda a mesmice em que vivem jovens da sua região e falaram da
importância dessa circulação mais ampla na cidade, sua influência no modo de vida e novamente
mencionaram a ampliação do repertório, relacionando este a ampliação da circulação.
E, hoje, eu acredito que é muito importante essa circulação. Que a partir de quando cê
conhece mais pessoas muda a sua visão de mundo né? Seu pensamento é mais global,
num é tanto... cê trabalha mais com as... com, assim os seus exemplos se tornam mais
diversificados, né? Quando cê vai dar um exemplo de alguma coisa, cê num é tão
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restrito, só o seu mundinho ali, só você, meia dúzia de amigos e os familiares conhecem.
Cê tem mais conteúdo, cê sabe conversar com mais pessoas também. (Elizanda – ME)

Na circulação explicitada por jovens, os grupos culturais podem interferir em seus
circuitos potencializando sua mobilidade pela cidade. Ainda que a representação se distancie do
vivido, pode ser uma forma de interpretação daquela apropriação. Participar de grupos passou a
ser um modo diferente de estar na cena pública, ainda que de forma particular para cada jovem.
4.5 Interdições na mobilidade: moradia, raça-etnia e outros fatores
A maioria dentre jovens entrevistados/as tem sua mobilidade, por vezes, interditada pela
falta de dinheiro. A distância dos lugares e o transporte, aliados ao tempo disponível, também são
fatores que levaram jovena a circular menos. Além disso, há a violência, no entanto, esta é citada
apenas por dois deles.
Todos estes fatores, principalmente a condução, impedem que jovens integrem,
sozinhos/as, um circuito de lazer da cidade. Para ir a shows, por exemplo, é preciso negociar com
algum amigo para irem juntos, seja para dormir na casa deste colega, se não houver condução em
seu bairro pela madrugada, seja para ficarem juntos no terminal de ônibus e esperar o primeiro
carro pra voltar para casa, principalmente no caso das mulheres.
Ao lado dessas estratégias desenvolvidas por jovens, há o movimento pelo passe livre em
várias capitais brasileiras, um campo tenso de disputas, em que se luta tanto no meio da semana,
quanto no final de semana, para sustentar esse desejo de circulação que a cidade está interditando
todos os dias.
Pelo fator financeiro não deixam apenas de ir a shows, peças de teatro, viagens que têm
um custo elevado, mas, também, se privam de ir até mesmo a locais próximos quando têm que
pagar uma condução. Alguns/mas relataram que já deixaram de sair de casa e até mesmo de ir à
Cooperifa, ou a lançamentos de livros por não terem o dinheiro da passagem de ônibus.
Uma das jovens, moradora de Piraporinha (zona sul), diz ter vontade de ir ao Centro
Cultural da Juventude, localizado na zona norte da cidade, mas, por causa da distância e pelo fato
de ter que pegar vários ônibus, ainda não foi.
Devido à violência, deixaram de ir a festas que ocorrem em regiões centrais da cidade e
shows nas ruas do centro, em geral, festas com grande público. Um exemplo disto, citado por

209

uma das jovens, foi a II Virada Cultural, em 2006, que ocorreu logo após os ataques do Primeiro
Comando da Capital (PCC) na cidade98.
O trabalho, outrora considerado como um fator que dificulta a freqüência de jovens a
atividades realizadas principalmente no centro, é colocado ora como fator de impedimento da
mobilidade de jovens, ora é visto como ponto positivo, na medida em que possibilita as condições
financeiras para a existência de uma circulação mais ampliada pelo espaço urbano.
Clarice (L), diz que sente dificuldades para se locomover para os bairros vizinhos.
Segundo ela, o transporte é facilitado apenas do bairro para o centro e, já entre os bairros da
periferia, isso não ocorre.
Um dos jovens sente-se muitas vezes interditado ao andar pelos bairros nobres da cidade.
Segundo Luiz (C), “nos bairros nobre, o meu tipo de roupa já é motivo pro segurança me
acompanhar com o olho durante todo o trajeto. Eu já tive problema em Moema por causa disso,
mas, nas periferias, não.”
As ruas mais nobres da cidade não são projetadas para a movimentação de pedestres, mas
para os automóveis. A circulação de pessoas a pé acaba se tornando uma experiência
desagradável. Como mostra Caldeira (2000, p. 314), os espaços são construídos intencionalmente
para produzir esse efeito e as ruas são dominadas por vigilantes particulares instalados em
guaritas, casas com cães latindo para pedestres e outros dispositivos que bloqueiam a circulação,
como a ausência de calçadas. Andar em áreas nobres torna-se um estigma e sem dúvida, os/as
poucos/as pedestres são pobres e suspeitos/as quando não tem os sinais de classe considerados
adequados.
Circular pela cidade não apenas sobre a interferência do trabalho, da violência, do
transporte, da distância e do tempo despendidos e das questões econômicas. Antes da entrada em
um grupo cultural estes fatores fazem intersecção com o local de moradia e a raça-etnia.
Vários/as jovens declaram que, antes da entrada nos grupos, deixaram de freqüentar
algum lugar por serem negros/as ou por serem morador/as de periferia. Alguns deles, ao falarem
da questão racial, descreveram o constrangimento que tinham ao fazer um simples passeio pelo
shopping, ir a um restaurante ou em festas noturnas. Alguns lugares deixaram até mesmo de
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serem freqüentados, pois, segundo eles/as, não foram feitos voltados para eles/as e, por isso, não
se sentiam bem naqueles locais. Uma das jovens já quis parar de freqüentar a escola por sofrer
muito preconceito racial.
Uma das jovens disse que a questão étnico-racial não tinha muita interferência em sua
circulação pela cidade, mas, ressaltou que, por causa da “classe social”, já deixou de ir a vários
lugares como museus, teatros e outros locais, que, para ela, pareciam inacessíveis, relacionando,
assim, essas situações à origem de classe social. Outros/as relacionam o preconceito a
características tais como a cor da pele, como Clarice comentou nunca ter sofrido discriminação
racial por ser “mais clara” e não ter o marcado fenótipo das pessoas negras. Muitos/as jovens
fazem essa ligação entre ser negro/a e ser morador/a de periferia, na maioria das vezes, fazendo
algumas confusões e misturando a questão racial com a social e a de local de moradia agregando
essa tríade, assim, acreditam que se são negros/as, logo, são pobres e moradores/as da periferia.
No momento que cê entra ali, num tá explícito, num tá caracterizado que você é
moradora de periferia, mas, acho que carrega todos esses rótulos: “ah, é negra, logo,
deve morar na periferia, logo, não tem dinheiro, logo não tem estudo, logo só tá aqui pra
curiar, né? Vou ver só preço. Sabe é... é estranho isso. Porque uma coisa tá muito...
acaba tando muito ligado assim e acaba... a gente acaba carregando muito rótulo, muitos
rótulos, né? (Cecília – ME)

No que diz respeito à circulação e à interferência do local de moradia, jovens declararam
dificuldades colocadas pelo local onde moram. Uma delas disse não se sentir bem em
determinados locais, que exigem um determinado padrão de comportamento, no entanto, não
deixa de freqüentar por este motivo. Outra jovem comentou sobre lugares que não freqüentava
por acreditar que não seria bem aceita pelas pessoas. Um dos jovens relatou que, por ser morador
da periferia, não teve acesso a diversos lugares como, por exemplo, os centros de lazer do Sesc, e
por motivos mais financeiros do que de local de moradia, deixou de ter acesso a viagens como,
por exemplo, ir à praia. Outro jovem disse que não deixou de freqüentar algum lugar por ser
morador da periferia e sim por não se identificar com o lugar, no entanto, não cita os motivos
dessa ausência de identificação. O restante dos/as jovens não fez uma relação direta entre deixar
de freqüentar algum lugar e ser morador da periferia e uma delas disse não saber identificar se é
devido à questão racial ou social que não se sente aceita.
Ao falarem disso, pensando no momento em que já faziam parte de um grupo cultural,
jovens foram taxativos ao dizer que freqüentam qualquer lugar, mostrando que as barreiras do
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local de moradia e da raça-etnia, se não foram superadas, foram, ao menos, atenuadas. Uma das
jovens disse que, mesmo sabendo da possibilidade de sofrer algum preconceito, circulava em
todos os lugares, pois, passou a lidar melhor com a situação. Um deles ressaltou que, após a
entrada no grupo, começou a freqüentar todos os lugares sem medo, até mesmo porque, em
alguns espaços, iam primeiro levados pelo grupo “porque a maioria dos lugares eu vou com o
grupo, e o grupo tem carta branca em qualquer lugar e, uma vez eu estando lá, eu acabo
conhecendo o procedimento daquele lugar, vendo que aquele lugar é aberto pra toda e qualquer
pessoa” (Luiz – C). Por meio do grupo, jovens aprendem regras de conduta necessárias para
freqüentar alguns espaços sociais podendo transitar entre seus códigos.
Elisa (C) ressalta que, após a entrada no grupo, passou a ter um interesse maior pela
periferia.
Eu comecei a... não por morar na periferia, mas, depois que eu comecei a freqüentar a
Cooperifa, eu comecei a sentir mais interesse pela periferia. Eu acho que isso, a
curiosidade de saber: “pô, que que tá rolando aqui, que que ta rolando lá? E na zona
leste, que que tá rolando? Será que ta rolando a mesma coisa que ta rolando aqui?”

A questão da identificação com o lugar ainda permanece, mas, de uma forma distinta,
pois, ao invés de deixarem de ir a determinados lugares com os quais se identificam, jovens
passam a ir nesses lugares para marcar a sua presença e mostrar que também têm direito a ocupar
aqueles espaços. Embora não queiram ou não se sintam bem, argumentam que precisam “passar
para os outros” as idéias do grupo e o que eles têm a divulgar.
Uma das jovens ressaltou a importância de se apresentar nos lugares fazendo referência ao
nome do seu bairro.
Antes, eu falava que morava na região de Santo Amaro porque tem gente que não
conhece. Aí se a pessoa conhecer: “mas, onde, perto do Borba Gato?”, por exemplo. Eu:
“não, mais pra trás”. “Ah perto do, sei lá, do Socorro”. Eu “não , mais pra trás”. Aí, eu ia
especificando até chegar no meu bairro. Hoje em dia, eu já falo na lata, aí se a pessoa
não conhece pelo nome do bairro aí eu dou algumas: “ah Parque Santo Antônio, ah, ali
depois da Marginal”, aí eu dou uma referência. [Porque que mudou?] Porque eu acho
que as pessoas... se eu não me localizar direito no espaço, se eu falar “ah da região....”,
eu acho que as pessoas num... vão continuar sem saber e já que ela não sabe... então. Se
tiver curiosidade, se quiser me visitar, enfim. Aí, eu já falo direto onde eu moro. É
importante eu acho sim. Hoje em dia, talvez eu me, eu assuma mais isso. Não que, antes,
eu não assumia, mas, eu achava que não tinha necessidade de falar exatamente onde eu
morava. Falava da região, hoje, eu acho que é melhor falar exatamente onde eu moro.
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É possível, por meio das falas daqueles/as jovens, relacionar à circulação urbana o local
de moradia e a questão racial, pois, percebem a existência do preconceito racial no Brasil e
também a discriminação existente de acordo com o local de moradia. Deixam muito evidente a
existência dos preconceitos ao falarem da discriminação que sofrem devido a sua raça-etnia e por
morar em determinadas regiões da cidade. O preconceito racial, bem como a discriminação
referente ao local de moradia, muitas vezes se dá de forma implícita na vida desses/as jovens,
podendo passar despercebido por alguns/mas deles/as que ficam confusos ao pensarem sobre o
assunto: “não que tenha levado como preconceito”, “não lembro, mas acho que não era” ou “não
sei se chegou a ser preconceito”.
Sobre o local de moradia, narraram situações como não ser selecionado para uma vaga de
emprego, a reação de espanto de algumas pessoas quando declaram o nome do bairro onde
vivem, a discriminação vivenciada dentro do bairro quando as pessoas que não são daquele
“pedaço” passam por perto, a ligação que os outros fazem entre morador de periferia e pessoas
maldosas e de má índole, dentre outras situações.
A falarem sobre a discriminação sofrida, dois dos jovens entrevistados, destacaram que
moradores/as da periferia não passa despercebidos/as pela cidade em diversas situações.
Porque quem mora na periferia assim, as pessoas sabe, entendeu? Que mora. O jeito de
se vestir... Cê vai trocar uma idéia, assim... só você sabe que você é de lá, você cheira, cê
cheira maloca, cê entendeu? Cê cheira. O jeito de falar, se vestir, não que cê, às vezes c
chega falando na gíria. Alguns lugares, os lugares que nem aqui, eu falo do jeito que eu
quiser entendeu? Fico à vontade. Mas, numa entrevista, cê vai lá.., cê fala a língua dos
cara entendeu, mas mesmo você ali conversando, de jaleco e tal, o pessoal olha e sabe
que cê é de lá entendeu? (Aloísio – ME)

Segundo eles, ainda que não exista um fenótipo dos moradores de periferia, as pessoas
sabem quando alguém é proveniente da periferia pelo jeito de falar, de se vestir e de se comportar
e, muitas vezes, podem sofrer discriminação até mesmo sem saber, por exemplo, quando
procuram um emprego. A maioria deles/as mencionou que a busca por emprego seria bem mais
fácil “se morassem em um CEP"99 mais privilegiado.
Porque as pessoas, ainda mais hoje em dia, elas tão preconceituosa na... nas entrelinhas,
né. Quando você vem pra Paulista, você sente, você sente a neurose nos olhos das
pessoas, as pessoas te olham. As pessoas têm um olhar, um olhar ruim, né, meu? Porque
elas sabem que você veio da periferia também, você sebe que elas num é da periferia.
Então você vai catar metrô pra ir pra Itaquera, as mulher vão ficar com medo, os policial
99
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vão... Já tomei enquadro pra caramba no centro da cidade. Já tomei vários enquadro,
vindo do trampo, cansado. Os cara... querer falar um monte pra você e tal, as mulher fica
tudo com medo. Num é fácil não, pra vir de lá aqui, é várias experiência né, meu? Várias
coisa acontecendo. (Álvaro – ME)

Nas palavras de Frenhse (2006), “isso acontece pois o corpo humano não se comunica
apenas através das palavras mas, também, do idioma corporal (GOFFMAN apud FRENHSE,
2006)100” que carrega indícios de regras de conduta. O idioma corporal daqueles/as jovens, ou
seja, aparência, atos, trajes, movimentação, gestos e ornamentos os/as denunciam e os/as
distinguem. Ou seja, exibem uma condição que não se confunde com outras. No entanto, apesar
de relatarem situações de discriminação, alguns/mas jovens tendem a desprezar essas ocorrências
demonstrando não se surpreenderem com esses fatos ou minimizando esses acontecimentos, mas,
ainda assim, o bairro onde moram acaba sendo um fator de intensificação na vivência de
situações de preconceito e discriminação.
Diógenes (2003) traz pistas para entender os trajetos urbanos de jovens, sobretudo quando
detecta que jovens de periferia carregam “marcas” definidoras do seu lugar de referência porque
não são apenas jovens em movimento, mas, territórios em movimento. Acredito que não é preciso
se projetar de forma explícita na cidade para ter uma visibilidade.
Apenas um jovem afirmou não ter sofrido preconceito racial e três ficaram indecisos ao
serem questionados sobre o assunto. A indecisão, tanto no que diz respeito ao preconceito racial
quanto em relação com o preconceito com o local de moradia, muitas vezes se dá por não
conseguirem lembrar um evento ou acontecimento específico em que a situação ocorreu ou
duvidarem se realmente o ocorrido foi proposital, como mostra Elisa:
Ah várias vezes, várias. Não, eu num levei como uma atitude preconceituosa. Você fala
onde cê mora, a pessoa fala: “Nossa, mas cê mora lá!”. “É, eu moro lá, moro no São
Luis”. Porque as pessoas já têm exatamente uma opinião formada. Quem não sabe o que
é vai continuar pensando que periferia é um lugar onde só tem bandido. Num vai pensar
que acontece muita coisa. Mas, é uma situação constrangedora [...] Mas, eu nunca tive
como discriminação não. (Elisa – C)

Ao falarem da discriminação sofrida devido à questão étnico-racial, jovens são mais
enfáticos/as, ainda que a discriminação sofrida também seja “sutil”. Muitas vezes, sutil aos olhos
de um observador qualquer, mas, para eles/as é algo que tem um significado muito grande e, por
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isso mesmo, não tem como se proteger. Vale destacar a reação do jovem Vinícius (L) ao falar do
preconceito sofrido: “Por dentro, eu me furava inteiro, né! Mas, não sabia falar. Hoje, é diferente,
hoje, eu vou saber falar.”
Percebe-se que racismo velado deixa esses jovens sem recurso para se defender, pois,
como se pode observar em algumas falas, é difícil até mesmo registrar, por meio da linguagem, o
sofrimento. Muitas vezes, jovens têm a memória afetiva da situação, mas, não houve registro
cognitivo e, com isso, se recuam diante de um opressor e, na maioria das vezes, violentam-se,
porque não podem reverter a dor contra quem os/as agride.
Jovens falam muito em um “racismo nas entrelinhas” e mostram que as situações pelas
quais passam vêm acompanhadas da negação do racismo. Conseguem enxergar a dimensão
estrutural e institucional do racismo e o preconceito é retratado em diversas situações e lugares
como no emprego, nos mercados, nas lojas, shoppings, na escola e nas ruas.
Carrano também recolheu vários depoimentos de jovens participantes de “galeras” que
declararam sentir-se discriminados em determinados espaços públicos e privados mostrando que
“no espaço do shopping é comum que a segurança acompanhe com maior proximidade a
movimentação daqueles que se parecem com funkeiros” (2002, p. 60). Percebe-se que alguns
espaços são projetados para que haja uma sociabilidade seletiva em que os olhares vigilantes são
o suficiente para afastar aqueles que ali não são desejados.
Nos últimos anos, houve um profundo recuo do mito da democracia racial brasileira.
Sabe-se, hoje, a partir de trabalhos (PAIXÃO, 2003; LOBATO; SANTOS, 2003; SANTOS;
SILVA, 2005) que utilizam dados produzidos e divulgados pelo IBGE e DIEESE, dentre outras
agências, que o Brasil não é um país isento de preconceito racial. Neste trabalho, indicam-se
sinais da existência do racismo (ainda que, como disseram jovens, um racismo nas entrelinhas) e
exemplos de que a participação de jovens nos espaços dos grupos culturais também contribui
para a afirmação de identidades positivas de jovens de periferia.
No entanto, em alguns casos, o racismo é mais ostensivo e se revela através de
xingamentos e da agressividade:
Meu ex-namorado morava em Ribeirão Preto, Ribeirão Preto é uma cidade muito
preconceituosa e uma vez, uma vez a gente tava no carro aí um menino foi pedir
dinheiro e meu ex-namorado tava dirigindo e eu no, no passageiro. Aí, o menino foi
pedir dinheiro e eu tava de black, aí, ele olhou pra mim. “Ai!” E o menino levou um
susto, assim ele gritou, mas num foi... foi espontâneo mesmo e eu fiquei super. E eu nem
queria sair na rua lá porque eu me sentia muito mal, sabe? Porque todo mundo, tem dia
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que você não liga, mas, tem dia que cê num tá a fim que todo mundo fica olhando pra
sua cara e ficar rindo e várias coisas, sabe? (Lya – MP)

O preconceito sofrido causa, assim, um recolhimento ao mundo doméstico, pois, em
algumas situações, a jovem prefere deixar de sair e ficar em casa para não ter que lidar o tempo
todo com o preconceito, ainda que isso seja rotineiro na sua vida.
Lidar com o preconceito racial não é fácil para esses/as jovens, no entanto, afirmaram que,
antes da entrada no grupo, lidavam com situações discriminatórias de forma bem distinta.
Sentiam-se humilhados/as, tristes, puniam-se por passar por algumas situações, outros preferiam
não dar muita importância para o fato, ou fingir que nada estava acontecendo para não se deixar
abalar. No entanto, muito saliente é o fato de não ter como se defender. Alguns jovens relataram
que não sabiam como reagir, o que fazer, o que falar, ou seja, não tinham um resposta para
combater determinados atos de racismo.
Após a entrada no grupo, jovens enfatizaram lidar bem melhor com aquelas situações.
Alguns buscam ignorar e, até mesmo, ridicularizar aquela ocorrência, outros, disseram ter
aprendido a dar uma resposta, poderem discutir, dialogar, enfim, saber o que fazer. Uma das
jovens ainda ressaltou que a situação permaneceu difícil e, que quando há discriminação, a única
pessoa que presencia os atos de racismo, sendo difícil lidar com essas sutilezas.
É situações difíceis de lidar porque é uma coisa que você... como que cê vai falar “ah cê
tá me discriminando”. Porque... sabe? É uma situação muito difícil de você lidar e é uma
coisa que não tem testemunha, você é testemunha ocular dessa situação assim, sabe? É
uma situação assim que você num... é difícil lidar com isso. Eu acho que por isso é que
as pessoas questiona tanto se realmente no Brasil existe racismo. Por isso. É sutilezas, as
sutilezas que... tem muita, tem coisas que são tão íntimas que a pessoa: “ah não,
complexo seu. Imagina que isso foi um ato de discriminação. Complexo seu de
inferioridade”, né? E eu já ouvi isso na faculdade. (Cecília – ME)

O grupo ajuda jovens em vários aspectos. Conhecer um pouco mais sobre a cultura do
povo negro ou mesmo se reconhecer enquanto negro/a é uma das contribuições que vêm do
grupo. Este é importante não só no que tange a melhoria da auto-estima e o fortalecimento de
uma identidade racial, mas, também na construção de um repertório mais amplo, passa a ser
acionado nas diversas situações, inclusive para combater o racismo.
Porque a gente acaba trocando, conversando e trocando, verbalizando, ressignificando
essas coisas assim. A partir de, quando um traz, fala isso ou quando cê vê, por exemplo,
tem pessoas no grupo que são mais sofridas nesse sentido, que já sofreram mais
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preconceito. E aí cê vê a história delas você vê que... então, no grupo acaba acontecendo
mesmo esse fortalecimento, cê acaba partilhando das experiências dos outros, vê como é
que eles saíram disso. Tem mais argumentos, né? (Clarice - L)

Aprender a falar, a dialogar, não ser agressivo, mas, também “nunca abaixar a cabeça” é
outro aprendizado alcançado através do grupo. Neste são discutidas questões relacionadas ao
preconceito e ao racismo, o que faz com que, como informou um dos jovens, as pessoas se
fortalecem no grupo e, individualmente, para combater determinadas situações não só referentes
ao preconceito racial, mas, também à discriminação quanto ao local de moradia.
Ao abordar esta questão das possíveis contribuições do grupo na forma de lidar com
discriminação racial, uma das jovens, apontou a importância da inserção no movimento hip hop,
explicando que o grupo (de comunicação e mídia) não ajudou muito neste aspecto, mas, o
“movimento” sim.
Em alguns grupos, não são apenas discutidas questões que envolvam a temática, mas,
também expressa em si aspectos próprios da vida de pessoas negras ou de minorias étnico-raciais.
Fazem isso através das letras, das músicas, do som e das poesias e, no caso de alguns grupos, o
próprio nome, já sugere que há uma abordagem direta da questão como Denegrir, Umojá e
Abieiê. Além do nome, o grupo trabalha com temas afins: estética negra, como o negro se vê e é
visto e como é estigmatizado na sociedade. Alguns esclareceram, no entanto, que, ainda que essa
temática seja abordada, não é a prioridade do grupo como, por exemplo, no grupo Becos e Vielas.
Um dos jovens cooperiféricos também mostra que o grupo tem um projeto para poesia e que,
apesar da existência de uma literatura afro e da existência de várias poesias sobre a temática, o
foco da Cooperifa é a poesia de uma forma geral, a produção poética, principalmente a produção
de uma literatura periférica.
Alguns grupos expressam mais do que questões referentes a uma etnia específica,
trabalham aspectos da vida de moradores da periferia como um todo. No entanto, como há grande
componente de pessoas negras entre moradores das regiões de periferia, no Brasil. Falar do negro
acaba sendo uma conseqüência. De acordo com jovens entrevistados, os aspectos da vida de
moradores de periferia são expressos em todos os grupos. Por meio dos versos, letras, cenas,
poesias, espetáculos e de várias manifestações, o cotidiano de quem mora na periferia é sempre
retratado. Os nomes dos grupos: Becos e vielas, Versão Popular, Cooperifa também explicitam
que o mote do grupo gira em torno do cotidiano incluindo eles próprios, em diferentes ângulos,
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como mostra Luiz (C): “A maioria dos freqüentadores são pessoas comuns: pedreiros, taxista,
aposentado, que já foi... já foi vigilante. Então, são pessoas comuns falando do seu cotidiano.”
4.6 Formas de pertencimento: vínculos com a Cooperifa e a mobilidade entre grupos
Fazer parte da Cooperifa tem significados distintos para cada jovem. A relação com a
Cooperifa se dá a partir de círculos concêntricos onde há vários níveis de envolvimento. Há um
núcleo central estável que é composto pelos seus fundadores e pelos seus integrantes, ou seja, por
aqueles que, de fato, se sentem pertencentes à Cooperifa. Na parte mais distante do centro do
círculo, estão jovens que freqüentaram o sarau e não chegaram a voltar ou mesmo aqueles/as que
nunca participaram do sarau, mas, que, às quartas-feiras, estão presentes na frente do bar.

Núcleo: integrantes do grupo, aqueles que participam
de todas as suas atividades e da organização de
eventos;
Círculo 1: jovens que são assíduos ao sarau realizado
às quartas-feiras no bar do Zé Batidão;
Círculo 2: jovens que freqüentam o sarau, mas que o
vêem somente como ponto de encontro;
Círculo 3: jovens que freqüentam o sarau de forma
pouca assídua;

C-1
C-2
C-3
C-4

Círculo 4: jovens que vão até o bar, mas, não chegam
a entrar no local onde ocorre o sarau.

Neste trabalho, todos/as os/as jovens entrevistados/as compartilham da experiência no
sarau e são muito assíduos/as, no entanto, cada um/a tem um envolvimento específico com o
grupo. Até mesmo jovens denominados/as de cooperiféricos/as, nomeação feita pelo grupo,
interage com a Cooperifa de forma variada.
Os jovens Luiz (C) e Bernardo (C) fazem parte do núcleo estável da Cooperifa, participam
das decisões e da organização do sarau. Esses jovens, em geral, são os primeiros a chegar no bar
e acompanham todas as atividades do sarau do começo ao fim. Um deles vem se tornando um dos
mestres de cerimônia do sarau:
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Nós conhecemos um ao outro. Num é só um lugar que a gente se encontra toda quarta
pra recitar poesia, não. Antes de começar, existe um bate-papo, eu que colho o nome do
pessoal. Então, sempre eu dou uma paradinha, e tem ali uns 3, 5 minutos onde eu to
conhecendo ali aquela pessoa, ela tá me conhecendo e, depois que termina, a gente se
senta e conversa, e bebe e fala da vida. Então, é um lugar de conhecimento, onde cada
um se conhece e passa a respeitar a diferença do outro. (Luiz – C)

Luiz relata que os membros do grupo se encontram de três a quatro vezes por semana
participando de atividades que, de alguma forma, são mobilizadas pelo grupo, como o sarau rap,
realizado na Ação Educativa, e o sarau nas escolas. Atendem também a demanda de algumas
ONGs, mostrando uma dedicação integral ao grupo, de forma que a sua vida e rotina é alterada
conforme as atividades da Cooperifa: “Hoje, eu num tenho uma rotina. Cada quarta-feira é
diferente, cada terça-feira é diferente quando nós vamos numa escola. Cada final de semana,
quando nós vamos numa outra cidade, é diferente.”
Assim como Luiz, Bernardo se considera um integrante do grupo e se identifica muito
mais quando se referem a ele como um cooperiférico do que como um jovem morador do
Heliópolis. Além disso, disse participar de todas as atividades realizadas pela Cooperifa.
Mas, Elisa (também uma jovem cooperiférica) não participa das atividades promovidas
pelo grupo, apenas do sarau às quartas-feiras: “minha relação com o Cooperifa é... ah não sei. Vai
bem de escolher um poema legal pra ler aqui, vem de ligar pras pessoas que são do Cooperifa, de
ter esse convívio fora do Cooperifa, sabe?” A jovem acrescenta ainda que nunca foi “com eles”
para lugar nenhum, referindo-se ao grupo como algo do qual não faz parte e apenas como um
local que freqüenta.
As jovens Clarice (L), Adélia (MP) e Lya (MP) têm a Cooperifa como um ponto de
encontro, um espaço de lazer e integram o grupo num circuito mais abrangente, ou seja, para elas,
a Cooperifa é um ponto dentro do circuito cultural alternativo.
Eu vejo que tem um circuito cultural. Tipo, tem o Panelafro, tem a Cooperifa às quartas,
tem o cinema também que tem três grupos que trabalham na região. Eu acompanho mais
o Cine Beco que é... tem uma exibição uma vez por mês, então, eu vou. [...] Então, eu
acompanho também, então, os espaços que são ONG esses espaços alternativos, bares e
os projetos que têm atividade cultural mais contínua, eu acompanho. (Clarice – L)
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As jovens, com destaque para Adélia e Lya, participam do sarau com menos freqüência
devido ao volume de ensaios em outros grupos culturais. Outro fator que as levou a um
afastamento do grupo foi a identificação de alguns pontos que consideram negativos.
Álvaro (ME) tem a Cooperifa como um dos lugares que freqüenta e é bastante indeciso
quanto ao seu pertencimento ou não ao grupo. Refere-se à Cooperifa como “um grupo que existe
e tá lá há cinco anos”, mencionando o grupo sempre como “eles” e não como “nós”, apesar de
sentir que faz parte da história do grupo, já que freqüenta o bar todas as quartas-feiras e declama
suas poesias.
O cara me considera integrante porque eu tô lá às quartas, eu já estive mais presente
quando era apresentação pra fora. [...] E, hoje, por falta de tempo, eu num... assim, tá
junto com as pessoas, mas, eu acredito que é um grupo, o Sérgio Vaz.[E você faz parte
do grupo?] Eles tão levando pra frente a parada, entendeu? E muita gente vai... num sei
te falar se eu faço parte, aí tem que perguntar pra eles se eu faço parte do grupo.
(Álvaro)

Para esse jovem, fazer parte da Cooperifa deve ser um reconhecimento que deve vir do
outro e, mesmo sendo um freqüentador assíduo e participante de algumas atividades do grupo
realizadas fora do bar, esse jovem não participa das decisões ou de elaboração de ações.
Aloísio (ME), apesar de um pouco afastado da Cooperifa devido ao trabalho, sente-se um
dos membros do grupo porque esteve presente na Cooperifa desde o início da sua formação.
Além disso, entre as pessoas entrevistadas, Aloísio é o único que primeiro conheceu a Cooperifa
e depois começou a se envolver com outros grupos culturais. Assim, para esse jovem, a
Cooperifa é a “raiz de tudo”:
É porque foi através do Cooperifa também que rolava os rap, os MC, declama sua
música, né? Que é uma poesia também. E foi a partir daí da Cooperifa também. A
Cooperifa foi uma base, né de tudo assim, foi o, vamo se dizer, um empurrão assim, vai,
que é agora, entendeu? A Cooperifa mudou minha vida, entendeu? Quando eu falo...
sério assim, sempre falei, é como se tivesse nascido de novo, entendeu? Abriu a minha...
a minha mente assim, as minhas idéia mudou, minha postura mudou, entendeu? Meu
comportamento mudou. Eu conheci a Cooperifa num momento assim que eu tava meio
cabisbaixo assim né meu? Eu tava pra baixo, eu tava meio desanimado de tudo, só
pensando em... só besteira. E foi como se eu tivesse entrado numa igreja assim, sabe. O
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pastor tava falando as palavra lá[...] Mudou minha vida, meu! Hoje, se eu to aqui,
primeiramente a Deus, só que também a Cooperifa me contribuiu muito. (Aloísio – ME)

Quem tem um maior envolvimento com o grupo a partir das produções da Cooperifa, ou
seja, o CD e o livro lançado101. Dentre os que produziram alguma poesia divulgada nesses
suportes, estão Luiz, Aloísio, Mário, Cecília, Carlos e Vinícius.
Mário (MP), ainda que seja um freqüentador assíduo do sarau, não parece assumir muitos
compromissos com a Cooperifa e, sobre as apresentações do grupo em outros locais, o jovem diz:
“Às vezes, quando tem alguma apresentação que dá pra eu ir, aí, eu vou levar poesia lá em outro
ambiente”. O jovem, apesar do envolvimento com a poesia, não tem o grupo como uma
prioridade.
Já Cecília (ME), Carlos (L) e Vinícius (L) se dedicam ao grupo, preparando-se para
apresentações fora e participando da maioria das atividades.
Ainda que tenha um significado para cada um, a Cooperifa é um grupo muito importante
na vida de todos/as eles/as estabelecendo-se como espaço de sociabilidade, com uma dinâmica
social de aproximações laterais, de interlocução de jovens, mesmo se configurando, para alguns,
apenas como um point. Várias áreas da periferia se encontram naquela e o bar passa a integrar um
circuito de jovens na cidade.
Como um ponto dentro desse circuito, a Cooperifa não restringe a participação de jovens
em outros grupos e espaços. Ao contrário, ela incita essa participação, apesar de, a maioria
primeiro ter se integrado a outros grupos e, por meio destes, terem conhecido a Cooperifa.
Devido à rotatividade de participação em grupos culturais, encaixar cada jovem em um
tipo não foi tarefa fácil, visto que já havia passado algum tempo da aplicação do questionário,
momento em que responderam duas questões sobre participação em grupos culturais. Na
observação direta, verifiquei que alguns dos grupos dos quais disseram participar já não existiam
mais ou, quem foi entrevistado não fazia mais parte do grupo que declarara. Procurei fazer um
novo contato com alguns/mas deles/as para, em seguida, agrupá-los/as em tipos. No entanto, no
momento da entrevista, tive informações para remanejar a composição de cada tipo.
O jovem Aloísio, que integrava o Periafricania102, acabou, por motivos pessoais,
deixando o grupo e passou a integrar o Denegrir. A jovem Elisa, que integrava uma banda de
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O rastilho da pólvora: antologia poética do sarau da Cooperifa. São Paulo: Gráfica Sumago, 2004.
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música, acabou saindo do grupo e passou a fazer parte apenas da Cooperifa. Alguns outros
jovens, que seriam entrevistados acabaram não compondo este conjunto devido a modificações
de reclassificação das pessoas nos tipos feitas no momento das entrevistas.
Este fato já aponta para uma forma bastante fluida de participação em grupos culturais
por jovens para a existência de uma mobilidade entre grupos. A participação não exige uma
fidelidade ou um compromisso por determinado tempo. Também não é exigida uma dedicação
exclusiva a um só grupo. Quando se inicia o envolvimento com grupos, passa-se a integrar e
estabelecer uma rede de contatos com outros grupos, abrindo novas possibilidades de
agremiação.
Dos doze jovens entrevistados, oito já haviam integrado outro grupo. No entanto, a
mobilidade existente não é resultante de relações fugazes, e os rompimentos nem sempre são
definitivos. Os/as jovens têm a todo momento novas necessidades de comunicação, de
autonomia, de entretenimento e trocas que nem sempre são as mesmas em todos os momentos da
sua vida. Os próprios grupos dos quais fazem parte não são fechados, permitindo, assim, a
dispersão seguida de novas agregações.
Sposito (2000) mostra que Scherer-Warren (1998), analisando as tendências das teorias
contemporâneas sobre os movimentos sociais, aponta o caráter disperso das práticas sociais,
autônomas entre si, mas, abertas ao intercâmbio e à cooperação:
Por outro lado, ocorre o desenvolvimento de formas múltiplas de participação onde o
sujeito interage em vários grupos sem uma adesão integral e total a apenas um, embora
seja possível identificar uma forma de pertencimento que se torna às vezes dominante.
Essas práticas configuram o que alguns autores têm estudado como formas novas de
engajamento político e social em oposição à idéia de uma militância total (Barthélèmy,
1994). Mais ainda, qualquer aspecto da vida que envolva a ação coletiva não se desliga
de uma busca de realização pessoal (SPOSITO,

2000, p. 88).

Com base nas idéias de Touraine, Sposito ressalta ainda que “tanto a dimensão coletiva
como a individual se integram em uma mesma configuração que incide sobre as individualidades,
pois o ator coletivo e o sujeito se constroem juntos (Touraine, 1997)” (SPOSITO, 2000: 88).
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O Periafricania é um grupo de rap composto por moradores de Taboão da Serra que se conheceram na Cooperifa.
O grupo foi formado em 2005 no sarau da Cooperifa e já fez várias apresentações em escolas, presídios e outros
locais públicos.
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Jovens permanecem nos grupos enquanto estes respondem aos seus problemas (que
podem variar em torno das muitas dimensões do sujeito) e quando o grupo atende, naquele
momento específico, aos interesses juvenis. A partir do primeiro encontro com grupos, jovens
começam a estabelecer contatos e passam a integrar um novo meio social composto de vários
outros grupos e, após o contato com estes, vão fazendo suas escolhas entre um ou outro. Assim,
aderem a um grupo cultural hoje e, amanhã, pode ser outro, e, depois, outro, sem causar, no
entanto, maiores constrangimentos.
Podemos retomar, aqui, a idéia de reversibilidade, proposta por Paes (2005), pois, há um
constante vaivém presente no caso da participação em grupos culturais. A idéia do “io-iô”103
traduz com clareza a relação inconstante de jovens com os grupos. O envolvimento com grupos e
seus modos de deslocamento são, assim, marcados pela transitoriedade, de forma que as escolhas
de jovens são múltiplas e reversíveis.
Naqueles grupos culturais, não há uma exigência que obriga a participar exclusivamente
de um determinado grupo ou pertencer a apenas uma linguagem. A experimentação, posta para a
vivência da condição juvenil, permite um duplo, ou múltiplos, pertencimentos. Paes,
considerando as trajetórias complexas e não-lineares de jovens, propõe pensarmos numa
cartografia de suas redes sociais e subjetivas.
Neste trabalho, foi possível vislumbrar essa rede de contatos, observar como os/as jovens
se apropriam do espaço da cidade, antes e após a inserção em um grupo cultural e como cada um
destes potencializa de modo diversificado a integração do jovem à determinadas redes de
sociabilidade.
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A trajetória io-iô é uma metáfora do brinquedo que sobe e desce elaborada por Paes (2005), que a utiliza para
falar das trajetórias do trabalho juvenil: “os jovens sentem a sua vida marcada por crescentes inconstâncias,
flutuações, descontinuidades, reversibilidade, movimentos autênticos de vaivém (PAES, 2005, p. 58).

