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RESUMO   

 
SOUZA, Wesllen Cosme de. “Tirando um lazer”: práticas, conflitos e sociabilidade de 
jovens moradores do bairro Matagal na periferia de Cotia (SP). 104f. Dissertação 
(Mestrado em Antropologia Social) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021.  
 

O presente estudo é resultado de pesquisa etnográfica a respeito da construção da 

sociabilidade e do lazer entre jovens moradores das periferias de Cotia, cidade da 

Região Metropolitana de São Paulo. Esta dissertação procurou desvendar e analisar: 

os caminhos percorridos por estes na construção do lazer; as práticas de lazer em 

torno de pontos centrais como o bar, o futebol e o baile, e a construção da 

sociabilidade entre eles; a circulação e a produção do lazer em diferentes espaços e 

relações que se estabelecem entre jovens, instituições públicas e sociedade, a partir 

dessas práticas. Essa temática sempre esteve presente na minha condição de 

morador da cidade e agora é retomada, analiticamente, no mestrado. De início, o 

universo escolhido foi o bairro Matagal e os jovens que circulavam em três pontos 

fixos de lazer: o bar, o baile e a “bola” (campos de futebol de várzea). Entretanto, 

durante o trabalho de campo, ampliei os limites da investigação ao perceber que as 

circulações desses jovens pela cidade extrapolavam os lugares inicialmente 

propostos. Desse modo, esta etnografia foi constituída a partir do circular pela 

cidade e dos rolês pela urbe, tendo percorrido a cidade em companhia deles em 

inúmeros eventos. A circulação é uma dimensão fundamental para se “tirar um 

lazer”, conforme expressão usada com regularidade pelos jovens de Cotia. A 

circulação é, portanto, princípio fundamental do rolê, na produção e extração de 

lazer entre esses jovens negros e periféricos em diferentes locais e práticas. Essa 

mobilização promove conflitos e atritos, mas congrega jovens que se tornam amigos 

e solidários no enfrentamento de ações cerceadoras dessas práticas.  

 

Palavras-chave: lazer; periferia; conflito; cidade; circulação. 
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ABSTRACT 

 
SOUZA, Wesllen Cosme de. “Taking a leisure time”: practices, conflicts and 
sociability of young residents of the Matagal neighborhood on the outskirts of Cotia 
(SP). 104f. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 
 
The present study is the result of an ethnographic research on the construction of 
sociability and leisure among young people living on the outskirts of Cotia, a city in 
the Metropolitan Region of São Paulo. This dissertation sought to analyze: the paths 
taken by them in the construction of leisure; leisure practices around central points 
such as the bar, soccer games and the dance hall, and the construction of sociability 
between them; the circulation and production of leisure in different spaces and 
relationships established between young people, public institutions and society, 
based on these practices. This theme has always been present in my condition as a 
resident of the city and is now analytically taken up again in this master's degree. 
Initially, the chosen universe was the Matagal neighborhood and the young people 
who circulated in three fixed leisure spots: the bar, the dance hall and the “ball” 
(amateur soccer fields). However, during the fieldwork, I expanded the limits of the 
investigation by realizing that the circulation of these young people around the city 
went beyond the places initially proposed. In this way, this ethnography was formed 
from circulating around the city, having traveled in their company to numerous 
events. Circulation is a fundamental dimension for “taking a leisurely time”, as the 
expression regularly used by young people in Cotia. Circulation is, therefore, a 
fundamental principle of the “rolê”, in the production and extraction of leisure among 
these young black and peripheral people in different places and practices. This 
mobilization promotes conflicts and friction, but brings together young people who 
become friends and supportive against actions that restrict these practices. 
 

 
Keywords:  leisure; periphery; conflict; city; circulation. 
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INTRODUÇÃO: FAZENDO A CIDADE DO ZERO 

 

 

Um mano me disse que quando chegou aqui 

Tudo era mato e só se lembra de tiro, aí 

Racionais MC’s (1997)1 

 

Historicamente, Cotia, uma das mais antigas cidades do estado de São Paulo, 

era um ponto de passagem, próximo ao aldeamento de Akuti, no Caiapiá, que, mais 

tarde, passou a se chamar Cuty e depois Acutia. 

 
[...] sua origem remete aos bandeirantes Fernão Dias Paes Leme e 
Gaspar de Godói Moreira, que teriam fundado a primordial capela em 
louvor a Nossa Senhora de Monte Serrate. A localidade consolidou-
se definitivamente quando começaram as viagens entre São Paulo e 
a vila de Sorocaba, como uma pequena povoação de estrada. A 
versão mais lembrada para a origem do nome advém dos mamíferos 
roedores (kutis), considerados animais de estimação pelos 
indígenas. No início do século XVIII, sua localização se consolidou 
junto à Capela de Nossa Senhora de Monte Serrate. Em 2 de abril de 
1856, foi elevada à categoria de Vila. Em 19 de dezembro de 1906, 
pela lei estadual 1038, foi elevada à condição de cidade, com a 
denominação Cotia (COTIA, 2021, não paginado). 
 

Esta pesquisa se desenvolve nesse espaço geográfico e histórico – um novo 

lugar a ser construído do zero –, antes um povoado, que surge como um ponto de 

parada para viajantes, hoje, uma cidade que tem a circulação de pessoas como 

fundamento de sua história. Circular, concentrar e dispersar são coisas presentes no 

decorrer da trajetória da espécie humana. Construímos cidades com milhares, e até 

milhões, de pessoas, mas sempre começando de maneira semelhante: fazendo a 

cidade do zero2. Seja no pequeno povoado de Akuti, ou em qualquer outro lugar, as 

cidades são lugares feitas por pessoas. Com circulação, concentração e diásporas 

constantes, sempre construídas do zero, porque a capacidade humana de 

transformar a paisagem é imensa. 

Desse modo, para além de prédios, ruas e praças, o estudo da cidade exige 

um olhar atento, por vezes viabilizado pela etnografia, a qual, por meio da 
                                                
1 Trecho da música “Periferia é periferia”, do álbum Sobrevivendo no Inferno, Racionais MC´s. Sobre 
o álbum, ler Oliveira (2018).  
2 Fazer a cidade do zero significa destacar uma especificidade de Cotia, construída na perspectiva de 
dentro para fora, isto é, da periferia para o centro da metrópole, invertendo a ordem que geralmente é 
a regra, uma vez que não existia um centro econômico na cidade.  
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aproximação com agentes, compreende a produção da cidade a exemplo desta 

pesquisa, que procurou contato com um grupo de jovens periféricos3 para conhecer 

seus deslocamentos, leituras e o que fazem nos espaços nos quais estão inseridos. 

O povoado vira vila e a vila vira cidade, mas, ainda sim, construídos por 

pessoas que fazem da margem o seu centro, extraindo do lugar a materialidade 

necessária para sobreviver e viver e tirando o abrigo, o alimento e o lazer, apesar 

das condições adversas. A dinâmica social emerge de lugares diversos, portanto, a 

escolha de alguns locais, que tenham significado para os interlocutores, foi o 

primeiro passo no desenvolvimento desta pesquisa, saindo da tríade da 

sociabilidade masculina4 do bairro – bar, bola e baile – para o deslocamento pela 

cidade, com objetivo de percorrer os mais diferentes trechos e lugares. Construindo 

a cidade nos trajetos feitos pelas pessoas, da periferia ao centro, ou melhor, 

construindo nas margens, suas centralidades, fazendo a sua cidade a partir dos 

seus deslocamentos, tendo em vista que, para nossos interlocutores, a periferia é o 

centro.  

 

A quebrada: na periferia de uma cidade periférica 

 

“Quando cheguei aqui, era tudo mato”. Esta é uma frase presente no 

imaginário de muitos moradores de diversas periferias paulistas, encontrável em 

músicas, piadas, memes e nas diversas rodas de conversas por bares e ruas, para 

ressaltar o tempo de moradia de cada um/a em um determinado lugar; também está 

presente entre moradores desta pesquisa desenvolvida no bairro Matagal5, uma das 

localidades limítrofes da cidade de Cotia.  

Segundo informações, obtidas pela consulta ao acervo (documentos e fotos) 

da Sociedade Amigos de Bairro (SAB) de Cotia, dados apontam que o bairro é 

formado por vinte e cinco ruas e conta com, aproximadamente, quatro mil 

moradores. O relevo irregular é repleto de subidas e descidas íngremes, com casas 

apinhadas. Há trilhos que ligam as ruas e passam por baixo das linhas de 

                                                
3 Sobre o conceito de sujeito periférico, ver D’Andrea (2013).  
4 Neste trabalho, minha opção foi focar na sociabilidade masculina. Isso não significa que as 
mulheres não estejam presentes nos lugares aqui observados, mas exigiria um trabalho de ampliação 
da observação com outras estratégias, devido à complexidade do tema e ao tempo disponível, isto é, 
além de minhas possibilidades. 
5 Trata-se de nome fictício, para não expor os interlocutores da pesquisa. 
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transmissão de alta tensão da companhia de energia que cruza o lugar. A localidade 

é dividida em duas partes, I e II, separadas pelo rio que corta a região. Ambas têm 

características diferentes: a parte de cima (I) tem ruas mais largas e concentra todos 

os equipamentos públicos, como: posto de saúde, escola, creche e quadra, além do 

acesso ao transporte público; a parte de baixo (II) é mais carente, não conta com 

nenhum aparelho público, apenas um campo de futebol, feito pela intervenção dos 

próprios moradores, suas ruas são mais estreitas e a vulnerabilidade social dos 

residentes é mais latente6.  

Na origem, o bairro contou com a presença expressiva de migrantes 

nordestinos, mineiros e seus descendentes, considerados os desbravadores do 

lugar. 

Segundo dados obtidos, também a partir do acervo da SAB e reforçado por 

relatos locais, o começo do loteamento remonta o início da década de 1980, e foi 

durante essa década e na seguinte, que moradores – em torno da SAB local, com 

um forte protagonismo das mulheres, que, em geral, ficavam na cidade, enquanto 

seus maridos iam trabalhar na capital — mobilizaram-se pela obtenção de 

infraestrutura urbana básica (água, luz, esgoto, asfalto, transporte público, etc.). 

Desse modo, acabaram por desenvolver uma forma de construção da própria 

cidadania (DURHAM, 1984).  

Após um longo processo de disputas e conflitos, obteve-se a instalação de 

equipamentos públicos de educação e saúde, além da infraestrutura básica 

reclamada, inicialmente, tendo o bairro se consolidado como área periférica e sem 

terrenos baldios; por volta de meados da década de 1990, iniciou-se o processo de 

verticalização.  

Esse breve trajeto pelas periferias e sua dinâmica social, que a partir da 

chegada de migrantes nacionais acabam fazendo a cidade do zero, é de certa forma 

parecido com grande parte das periferias paulistanas, em que o crescimento 

econômico e a ocupação populacional dos arredores da capital se mostram 

presentes, nas décadas de 1950 e 1960 (BONDUKI, 1998). Nesse período, a cidade 

começa a ampliar suas fronteiras, para além dos bairros operários próximos ao 

centro de São Paulo, como Bom Retiro, Mooca e Brás, e vai se dirigindo aos 

                                                
6 Sobre fronteiras urbanas simbólicas, ver Rubino (2006).  
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extremos da cidade e para as cidades vizinhas, onde, por fim, surge nosso local de 

pesquisa: um bairro da cidade de Cotia.  

 

Vivendo na quebrada: periferias, crime e juventudes 

 

Após situar a quebrada7, tanto no tempo, quanto no espaço, para 

contextualizar o local de desenvolvimento da pesquisa, é importante apresentar 

alguns temas relevantes, como periferia, crime e juventude. Primeiramente, vale 

destacar que o trabalho de campo foi feito em uma cidade na periferia da metrópole, 

e justamente por ser próxima à capital e ter opções baratas de moradia, sua 

população mais que triplicou em 30 anos8. Atraindo muitos migrantes, lembrando 

que a cidade é desde sua origem um local de viajantes. Essas pessoas que 

chegavam para construir uma vida nova, em busca de oportunidades e, muitas 

vezes, fugindo de condições adversas, também tinham o desafio de construir um 

local de moradia novo, iniciando, basicamente, do “nada”, apenas com as pessoas e 

as “ruas de terra”, que fizeram um lugar a partir de um não lugar (AGIER, 2011, p. 

64).   

Em outras palavras, tratava-se de periferias9, em que são “[...] lugares onde 

as pessoas chegaram antes da cidade”, como bem ilustra Cymbalista (2006, p. 

44)10.  

Além disso, as esferas econômica, cultural e política desenvolvem-se de 

maneiras múltiplas e em diferentes temporalidades, como um verdadeiro caldeirão, 

pois esses espaços formados por pessoas oriundas de diferentes localidades 

acabam por dar origem a múltiplas periferias, um plural de modos de vida. Dentro 

                                                
7 É um termo que corresponde ao local de moradia e vivência, que pode ser um bairro, um distrito ou, 
até mesmo, uma cidade, dependendo com quem se fala. Se for um morador da mesma cidade, então, 
a quebrada é o bairro, mas se forem pessoas de outra cidade ou outro morador da mesma cidade, 
fora do local de moradia, o reconhecimento é feito pela cidade; assim, a ideia de quebrada diz 
respeito ao município.  
8  Segundo dados do IBGE à população de Cotia passa de 30 mil habitantes, em 1970, para 100 mil, 
em 1990. Disponível em: 
<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/cotia/pesquisa/43/30281?ano=1980&tipo=grafico>. Acesso em: 
30 mar. 2020; hoje, segundo projeções, a cidade teria por volta de 244 mil habitantes. Disponível em: 
<https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/sp/cotia.html>. Acesso em: 30 mar. 2020. 
9 Prefere-se o conceito de periferias diante da heterogeneidade sociocultural e espacial que esse 
conceito pode abrigar (RITTER; FIRKOWSKI, 2009). Ver, também, Frúgoli Jr. (2005, p. 143-144). 
10 Para aprofundar, ver as importantes referências de Lúcio Kowarick (1980), José de Souza Martins 
(1994) e Nabil Bonduki (1998).  
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desse contexto, é importante entender e enfrentar o desafio conceitual e contextual 

dinâmico para compreender as periferias e seus moradores. Para Kowarick (1980, p. 

31), a periferia teria origem na lógica do crescimento econômico e da especulação 

imobiliária, constituindo-se como “[...] o aglomerado distante do centro onde passa a 

residir a crescente mão-de-obra necessária para girar a maquinaria econômica”.  

As dinâmicas sociais locais, para além das questões econômicas, são de 

grande importância para a antropologia já na década de 1980 (MAGNANI, 1984; 

DURHAM, 1984). Outros autores, como Feltran (2011), por exemplo, mostram a 

transição e as transformações de valores do poder político nas periferias, no 

decorrer dos anos 1990, nas quais o enfoque predominante passa, geralmente, do 

morador e trabalhador (na figura do/a líder comunitário/a) para o criminoso e o 

traficante, com o gradativo fortalecimento do crime.  

Tal fortalecimento acontece, justamente a partir do período pós-destituição de 

Fernando Collor de Mello (que presidiu o país entre 1990 e 1992), quando houve a 

implementação de políticas neoliberais, conjuntamente com políticas penais mais 

duras, que criaram condições para o aumento da população carcerária no Brasil, 

principalmente no Estado de São Paulo11. Dados de 2014, do Ministério da Justiça 

(MJ), mostram o aumento crescente da população carcerária no Brasil, que, entre 

janeiro de 1992 e junho de 2013, cresceu em 403,5%. Essa relação entre o 

neoliberalismo e as políticas criminais, segundo Mendes (2015, p.55) acaba por se 

tornar mais agressiva, culminando no aumento da população carcerária e, também, 

na criminalização da pobreza (WACQUANT, 2008).   

É importante frisar essa mudança, para entender o surgimento da 

organização criminosa em presídios paulistas, pois é peça fundamental nas relações 

estabelecidas no campo em que foi desenvolvida esta pesquisa. O primeiro 

Comando da Capital (PCC) nasce dentro desse contexto, daí a necessidade dessas 

breves considerações.   

Nessa direção, outro ponto que é preciso ainda destacar diz respeito à noção 

de juventude, que, para Pereira (2012), em diálogo com diversas abordagens, se 

trata de uma construção sociocultural, bastante diversificada e que não pode ser 

definida isoladamente, mas a partir de suas múltiplas relações e contextos sociais.  

                                                
11 É importante lembrar que o massacre do Carandiru ocorreu, em outubro de 1992; sobre os 
desdobramentos que levaram ao surgimento do PCC, ver Feltran (2018, p. 176-208) e sobre os 
impactos no mundo cultural, ver Oliveira (2018, p. 19-20). 
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Vale destacar que o objetivo desta pesquisa é, basicamente, reconstituir 

redes de sociabilidade e de lazer criadas por jovens moradores de um bairro da 

periferia de Cotia (Região Metropolitana de São Paulo), com atenção especial à 

relação entre tais agrupamentos juvenis masculinos e a criminalidade. A 

problemática observada na pesquisa consistiu em trazer à tona as redes, os trajetos 

e as formas de sociabilidade desses jovens, dentro e fora do bairro. Os âmbitos de 

enfoque do futebol (bola), baile e bar são entendidos como fios condutores para 

compreender o modo de circular de tais agentes pelos diversos espaços da cidade. 

Além disso, o presente estudo busca tornar visíveis os conflitos, as tensões e 

rearranjos que as movimentações desses jovens podem causar, sobretudo durante 

os trajetos percorridos por vários espaços.  

Partindo dessa multiplicidade, pretende-se contextualizar e situar o presente 

objeto de estudo: são jovens moradores da periferia de uma cidade periférica, em 

sua maioria, do sexo masculino, na faixa etária de 16 a 26 anos, em sua maioria, 

negros, desempregados ou em trabalhos esporádicos no bairro ou nas 

proximidades, geralmente em serviços precarizados (terceirizados), informais (como 

cobrador de lotação, ajudante de pedreiro, vendedor, etc.), ou até mesmo, ilegais 

(tráfico, contrabando, etc.)12, que se utilizam das suas redes de sociabilidade, 

criadas a partir de pontos específicos do bairro; muitos, inclusive, se valem do 

futebol de final de semana ou dos bares para alguma informação para inserção no 

mercado de trabalho, seja ele formal, precarizado, informal ou até mesmo ilegal13. 

Como a cidade de Cotia está de certa forma na periferia da metrópole, e o bairro 

foco desta pesquisa na periferia dessa cidade, pode-se falar, a princípio, de uma 

pesquisa sobre uma periferia da periferia.  

Em geral, esses jovens não vão trabalhar fora e permanecem no bairro, 

circulando e movimentando o local. Tal movimentação acaba por criar dinâmicas 

sociais, dentro e no entorno do bairro. Trata-se de uma ideia oposta à de uma 

“cidade dormitório”, em que a mesma não representaria nada além de um lugar para 

dormir e descansar, pois, como esta pesquisa busca demonstrar, há muitas 

dinâmicas, conflitos e movimentos no bairro e, consequentemente, na cidade. 

 

                                                
12 Sobre esse universo ilegal, ver, dentre vários estudos relevantes, Hirata (2018). 
13 Sobre busca de informação a respeito de emprego em locais de sociabilidade popular, ver 
Machado da Silva (2016 [1969]). 
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Lazer e amizade na quebrada 

 

Rodar pião, empinar pipa, ó tempos de criança; 

Brincar de polícia e ladrão, pow, pow no matagal; 

Dar mergulho na lagoa em dias de sol; 

Bater uma bola com os camaradas no campo ou na rua; 

Tomar puxão de orelha "moleque não brinca mais na chuva"; 

Esse era o conselho que a minha coroa tanto me dava; 

Periferia tem o lado bom e eu não enxergava 

Grupo Consciência14                               

 

Quando se fala de lazer, é importante perceber a polissemia e as dinâmicas 

desse termo, em que, a depender do contexto ou da situação, suscita distintos 

entendimentos, além de trazer carga emocional e afetiva de práticas passadas e 

presentes. Trata-se, assim, de um termo situacional, pois pode ser configurado 

conforme o momento de sua prática e o significado para o grupo ou agrupamento 

que o produz. Observo que isso acontece frequentemente, de modo relacional, com 

meus interlocutores: um grupo fica sentado nos bancos em torno da quadra 

esportiva, acessando as redes sociais, o que é considerado por eles um modo de 

“tirar” o seu lazer, enquanto para outro grupo, que usa a quadra para jogar futebol, o 

lazer é a própria prática da atividade esportiva; estes quando olham para os 

primeiros, sentados, não consideram aquilo necessariamente como lazer.  

Desse modo, percebe-se que o lazer, seus usos e suas configurações vão 

depender da situação social (GLUCKMAN, 2011 [1963], AGIER, 2011 e FRÚGOLI 

JR., 2007, p. 36-44), sendo esse entendimento variável, que pode mudar diante de 

situações distintas. Assim, há uma produção contínua do processo de construção e 

extração do lazer, que não se limita a um momento estático. Trata-se de uma 

categoria em constantes mudanças, de acordo com o conjunto de arranjos 

elaborados pelas dinâmicas situacionais.  

Desse modo, o presente trabalho adota a ideia do lazer que vai para além de 

certa ideia canônica15, entendendo-o como algo inventivo que se utiliza de 

contrausos de espaços (LEITE, 2004), que pode criar conflitos, afastando-se de 

                                                
14  Trecho da música “Periferia tem seu lado bom”, do álbum Entre a adolescência e o crime.  
15 O lazer é visto, de forma genérica, como o tempo de folga, ou a simples oposição ao tempo de 
trabalho. 
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certa ideia institucional, em que o lazer apenas constitui oposição ao trabalho, ou 

seja, um tempo de folga com espaços circunscritos para ocorrer. Não tomaremos o 

lazer como uma categoria unívoca, com a proposta de um entrelaçamento com as 

diferentes dimensões da vida, como o trabalho, a amizade e o crime, buscando, 

desse modo, categorias inter-relacionadas. 

Assim, para melhor compreensão do fenômeno é importante entender a quem 

a pergunta “o que é lazer” é dirigida. Essa relação situacional do que é considerado 

lazer fica evidente em um episódio contado por Magnani (2018, p. 13)16: 

  

Um escritor, com o projeto do novo livro em andamento, aceitou o 
convite para passar uma temporada no sítio de seu amigo, o que foi 
visto como uma boa oportunidade de avançar com a escrita. Uma 
vez lá instalado e com algumas ideias em mente, deu uma volta 
pelas imediações e, diante da convidativa rede na varanda, não 
resistiu: acomodou-se nela e logo alguns dos personagens foram 
tomando forma. O caseiro que ali passava, comentou: 
–– Descansando, hein, professor? 
–– Não. Trabalhando! 
Transcorrido algum tempo, com o primeiro capítulo já estruturado, o 
autor resolveu dar outra volta e viu uma enxada encostada na cerca 
da horta: não se fez de rogado, empunhou a ferramenta e pôs-se, 
concentrado, mas um tanto canhestramente, a capinar o canteiro em 
frente. O caseiro, de volta da sua lida, arriscou, de novo: 
–– Trabalhando, hein, professor? 
–– Não. Descansando! 

 

A partir desse ponto, surge a conexão entre o que meus interlocutores veem e 

o que tenho apreendido. Assim, emergem as categorias de análise do presente 

trabalho: o lazer como um processo dinâmico e entrelaçado com as diferentes 

esferas da vida social, um ato criativo para extrair o mesmo em condições adversas. 

Desse modo, para exemplificar, pode-se fazer uma analogia com a ideia proposta 

por Michel Agier (2011, p. 31-44), ao falar sobre o estudo das cidades, em que 

afirma que a questão não é o que é a cidade, mas como se faz a cidade. O mesmo 

vale para a pesquisa desta dissertação: não o que é, mas como se faz o lazer, do 

ponto de vista desses jovens moradores. 

Logo, esses jovens moradores da periferia de uma cidade periférica, dentro 

das suas dinâmicas de relação em suas redes de sociabilidade (AGIER, 2011, p. 77-

87), acabam por criar meios de se divertir e “tirar o seu lazer”, expressão usada 

                                                
16 Autor, por sinal, de estudo referencial sobre o conceito de lazer na antropologia urbana (MAGNANI, 
1984). 
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pelos jovens. Extraem de outros locais, que não foram planejados para esse fim 

suas práticas de diversão e, muitas vezes, criam conflitos; de modo geral, isso é 

distinto do lazer mercadológico que pode ser observado entre as classes médias e 

altas. Por consequência, muitos entretenimentos no Matagal e nos bairros vizinhos 

precisam ser tirados de diferentes lugares para serem usufruídos. Do mesmo modo 

que seus antepassados fizeram a cidade de onde não se tinha nada, ao fazerem 

daquelas ruas de terra com muito mato um bairro, guardadas as devidas proporções, 

os jovens aqui pesquisados também têm que extrair seus meios de lazer de onde 

não se tem, ou seja, em condições adversas, tirando de lugares os meios para criar 

o seu lazer.  

Assim, tem-se um conjunto de práticas que, de certa forma, constituem uma 

continuidade da criação do bairro; portanto, essa criação só pode ser compreendida, 

como afirma Michel Agier (2011), na ótica dos citadinos, pois a construção do bairro, 

da cidade e, consequentemente, do lazer se dá a partir do movimento e do olhar 

daqueles que vivenciam a cidade, ou seja, o sentido da prática se dá pelas pessoas 

que ali vivem.  

No caso do Matagal, filhos e netos das pessoas que “chegaram quando tudo 

era mato” e tiveram que fazer a cidade do zero tiram seu lazer, ora do terreno que 

vira campo de futebol, da madeira jogada fora que vira carrinho de rolimã e da 

sacola do mercado que se torna a rabiola para a pipa, dentre outras possibilidades. 

Esses são alguns dos muitos exemplos observados nesta pesquisa. A capacidade 

de criação, extração e construção dos moradores desses bairros se refletem no lazer 

e na sociabilidade entre eles. Nessa perspectiva, como afirma Frúgoli Jr. (2007, p. 

7), “[...] a figura do citadino [...] ocupa espaços urbanos, desloca-se por seus 

diversos territórios e estabelece relações de proximidade e distância com outros 

citadinos, em contextos específicos e situados”. 

 

A etnografia 

 

Por se tratar de pesquisa com base na antropologia, a prática da etnografia 

constitui algo fundamental, pois o fazer etnográfico pode viabilizar o acesso às 

experiências dos interlocutores em seu cotidiano, para que se possa ter contato com 

as situações vividas por eles e os discursos produzidos. Desse modo, partimos de 

pontos específicos (o futebol local e os bares do bairro), e através dessas 
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observações etnográficas, passamos a seguir e buscar compreender as redes de 

sociabilidade, que criam ligações para além dos domínios do bar e do futebol. Como 

defende Agier (2011), apenas a etnografia permite ao antropólogo produzir um 

conhecimento da cidade. E por fim, com um olhar de perto e de dentro (MAGNANI, 

2002), observando situações, discursos e movimentos feitos pelos interlocutores, é 

possível compreender como constroem a cidade, e, consequentemente, produzem o 

lazer.  

O lazer tem forte relação com a produção de vínculos sociais, principalmente 

na ideia de amizade. A prática de lazer – principalmente quando envolve o esforço 

conjunto na produção das condições das atividades que antecedem o ato – ganha 

um enorme significado, pois o construir junto fortalece os laços. Como, por exemplo, 

a necessidade de construir as traves que serão usadas no jogo do futebol, a 

confecção de pipas ou ainda o ensaio para apresentação de música ou dança. O 

processo que antecede a prática do lazer já é considerado parte integrante dessa 

atividade, principalmente, quando a participação do outro é fundamental. Os relatos 

de atividades de lazer quase sempre trazem consigo relações de amizade. Sendo 

assim, o lazer tem dimensões além da diversão imediata, mas traz desde sua 

preparação um elemento de vinculação social: a amizade.  

Por fim, vale discorrer sobre alguns conceitos centrais para a compreensão 

das práticas de lazer produzidas no bairro, observadas na periferia de Cotia, e como 

se dá o fazer da cidade e a extração de lazer. Um conjunto de conceitos utilizados 

por Michel Agier, que remonta a antropólogos e sociólogos da Escola de Manchester 

e da Escola de Chicago (FRÚGOLI JR., 2007), serão utilizados em diferentes 

momentos nesta dissertação. São eles: citadino, situações sociais, movimentos, 

conflitos e rede de sociabilidade.  

A ideia do citadino, aquele que faz a cidade a partir das suas vivências, se 

encaixa significativamente no caso dos jovens do bairro Matagal, pois a cidade dos 

jovens que buscam o lazer é construída por trajetos e rede de sociabilidade, de onde 

surgem os contrausos dos espaços e, consequentemente, os conflitos. Assim, 

movimentos que os citadinos fazem pela cidade e ocupações, e significados que dão 

aos lugares acabam por criar a “cidade familiar” (AGIER, 2011, p. 103-116) para 

eles. E criar a cidade ou tirar um lazer pressupõe conflitos, como já afirmado, pois se 

parte de usos e entendimentos distintos do mesmo espaço, o que leva ao choque 
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entre diferentes concepções de modos de usar os lugares. Por consequência, a 

extração de lazer é inerente ao conflito e à própria disputa de significados.  

O conceito de rede de sociabilidade se constitui a partir de um ponto e 

contexto específico, uma espécie de núcleo inicial específico e localizado, no caso 

da presente pesquisa, o bar e o futebol de várzea. A partir deles produzem-se 

relações cotidianas, que abrangem outras esferas da vida. Assim, no bar criam-se 

redes que têm relação com a amizade, com o trabalho e também com o lazer. Tal 

rede é composta por diferentes formas de sociabilidade, desde a reciprocidade com 

aquele que consegue uma vaga de emprego, até o encontro com amigos de infância 

e vizinhos com base na lealdade e na confiança. Dessa forma, as relações que 

partem de um contexto singular se articulam com outras esferas e acabam por criar 

redes maiores e mais complexas, com ampliação e alargamento das redes. E assim, 

pode ocorrer a ligação entre diferentes redes, de locais diferentes, logo, permitindo 

uma visão mais ampla e totalizante do universo urbano. 

 

Estrutura da dissertação 

 

No Capítulo 1, são apresentados os pontos de partida da pesquisa e como 

esses lugares, através da etnografia, nortearam o trabalho de campo e ampliaram as 

perspectivas de compreensão para além deles. Isso demonstra que as práticas de 

lazer, rompem não somente os limites do bairro e têm a necessidade de uma 

circulação constante, mas também, os contrausos dos espaços, que, por sua vez, 

acabam promovendo conflitos, que tendem a gerar novas circulações pela cidade. 

Os jogos de futebol e os bares são locais densos de sociabilidade, bem como pontos 

de encontros e indicativos de novos caminhos em busca de serem vistos na cidade.  

No Capítulo 2, serão abordados os caminhos que meus interlocutores fazem 

em busca de estabelecer lugares para o seu lazer, e que para isso acabam por fazer 

diferentes usos e contrausos da cidade. É justamente esse processo de circulação 

urbana que faz com que os interlocutores conheçam a cidade a partir de suas 

vivências e experiências e delas tirem o lazer, dos locais mais diferentes, num 

movimento que gera conflitos e mediações. Extrair lazer de locais não planejados 

acaba por gerar tensões e conflitos. Por escolher caminhar junto aos meus 

interlocutores, o olhar de perto e dentro que a antropologia proporciona é de grande 
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importância para o desenvolvimento da pesquisa e a compreensão do fenômeno da 

prática de lazer por jovens na periferia de Cotia. 

O Capítulo 3 apresenta a análise em torno da expressão: tirar um lazer, como 

ato de extração, ou seja, tirar algo de dentro de algo, logo, o lazer na periferia não é 

simplesmente um objeto de consumo, mas constitui-se em algo que tem que ser 

extraído para só depois ser usufruído. É justamente esse processo de usos e 

contrausos, bem como de conflitos gerados pelos agentes em busca de produzir seu 

lazer que reside a centralidade deste trabalho. Nesse último capítulo, essa ideia vai 

ganhar corpo, partindo do bar, da bola e do baile na construção da cidade e dela 

extraírem as diferentes práticas de sociabilidade e lazer.  

A Conclusão apresenta a análise desenvolvida a partir da centralidade da 

produção do lazer e da circulação, que ocorrem de forma abundante nas periferias 

de Cotia, com a ressalva de que essas práticas, predominantemente masculinas, 

exigem ser preparadas, inventadas e extraídas em contextos adversos, para que 

efetivamente aconteçam, com base nos conflitos que esses processos geram, 

amplamente observados e reconstituídos nesta dissertação. 
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CAPÍTULO 1 — PONTOS DE PARTIDA: BAR, BOLA E BAILE 

 
O objetivo central deste capítulo é mostrar como o ato de circular pela cidade 

acaba por criar uma dinâmica de usos da mesma, sob a possibilidade de ocasionar 

conflitos. Isso ocorre, por exemplo, entre adeptos da Igreja Católica e jovens no 

rolezinho, na praça do bairro; no uso de quadras escolares fora do horário; nos 

bailes realizados nas ruas; na busca de espaço para tirar um lazer, o que resulta, 

portanto, em atritos com diferentes atores sociais durante o percurso desses jovens 

pela cidade.  

A pesquisa aqui apresentada partiu de três pontos distintos, porém 

interligados, que demonstram modos de tirar um lazer: o bar como local central na 

sociabilidade do bairro, que se relaciona com a bola (futebol), pois as sedes dos 

times estão localizadas, em grande parte, no entorno do campo, com troféus e fotos 

do time expostos em suas paredes e, por fim, o baile, que se conecta ao futebol, 

uma vez que após os jogos ocorre uma espécie de continuidade da festa já 

promovida no campo.  

A partir dessa perspectiva e dessas relações, este estudo seguiu com ênfase 

nos caminhos trilhados pelos próprios interlocutores, com destaque para Xis, nome 

fictício de um garoto negro de 19 anos com fama de bom jogador, trabalhador em 

bicos, tanto os formais, quanto os informais e ilegais, camisa nove (centroavante) do 

time do bairro e um frequentador de bares e tabacarias17 da quebrada, além de um 

dos entusiastas dos rolezinhos organizados no bairro, que costumar seguir rumo à 

Praça da Matriz, no centro da cidade. A decisão de seguir esses jovens fez com que 

o campo se ampliasse, pois a movimentação deles pela cidade revelou a ampliação 

de suas redes de sociabilidade para além do bairro; isso porque o futebol não se 

limita às fronteiras do bairro e a extração do lazer não se restringe aos bailes e aos 

rolês locais. Desse modo, circular na cidade e seguir as movimentações com meus 

interlocutores nos jogos e nos rolezinhos foram os caminhos encontrados para 

                                                
17 Diferentemente de locais de venda e consumo de artigos de tabaco, as tabacarias são 
estabelecimentos que surgem nas periferias de Cotia, muito parecidas com bares, uma mescla de bar 
com baile funk, além de mesas de sinuca, balcão para venda de bebidas e espaço para 
apresentações musicais em algumas delas. A única semelhança com o estabelecimento original 
voltado à venda de insumos do tabaco talvez seja o consumo de narguilé. Assim, devido à repressão 
aos bailes e à necessidade de criar um novo espaço de sociabilidade, surgem tais  tabacarias, que 
trazem elementos do bar e do baile e criam um novo lugar.  
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compreender melhor as práticas de extração de lazer e a criação dos arranjos de 

sociabilidade. 

 

1.1 Entrando em campo  

 

O uso da etnografia constitui um desafio tradicional na antropologia, que 

engloba o papel do pesquisador num campo a princípio estranho, em que seja 

necessário se familiarizar ou, ao contrário, em que seja preciso obter certo 

estranhamento (VELHO, 1978). A Antropologia Urbana teve de enfrentar o 

distanciamento e o estranhamento, pois estudar a cidade exige esforço intelectual e 

ajuste de foco para perceber que o “outro” não diz respeito apenas àqueles 

pertencentes às tribos que vivem em continentes distantes, conforme Magnani: 

 
Este ajuste de foco – graças ao qual não se necessita ir muito longe 
para encontrar o “outro” – terminou revelando uma realidade que 
aparentemente nada fica a dever ao exotismo que tanto espantava 
os europeus em contato com os povos “primitivos”: basta uma 
caminhada pelos grandes centros urbanos e logo entra-se em 
contato com uma imensa diversidade de personagens, 
comportamentos, hábitos, crenças, valores (MAGNANI, 1996, p. 3, 
grifo do autor). 

 

Desse modo, minha entrada em campo se deu pela proximidade da realidade 

e dos interlocutores, mas, de início, exigiu esforço para estranhar o familiar, como 

demonstrou Velho (1978), o que guarda forte relação com minha categoria de 

entrada e vivências durante a etnografia. O fato de ser homem, negro e morador do 

bairro há 30 anos me propiciou caminhos, que um pesquisador de fora, e mesmo se 

fosse de outro gênero ou raça, não faria, ou melhor, possivelmente criaria 

estratégias distintas para a etnografia. Assim, para entrar em campo, utilizei-me de 

experiências compartilhadas como morador, valendo-me de certa familiaridade, para 

ser aceito entre os interlocutores.  

Apesar de eu ter circulado pouco na quebrada nos últimos anos, minha 

presença continua notada e lembrada. Essa lembrança ficou evidente em duas 

situações dignas de nota, que ocorreram, ainda, no primeiro semestre de 2019. A 

primeira se deu quando conversei com um dos meus principais interlocutores, o Xis 

(já mencionado). Fui à quadra da escola municipal, onde ocorria o futebol noturno 

para comentar sobre esta pesquisa e indagar se eu poderia acompanhar a rotina e 
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os caminhos dele pela quebrada, além de explicar a questão do triângulo bar, bola e 

baile, escolhido por mim para ser o fio condutor para iniciar a pesquisa. Xis tinha o 

semblante sério, com uma pequena bolsa embaixo do braço, que aparentemente 

trazia um tênis para o jogo de futebol e vestia camisa branca do clube de futebol 

espanhol Real Madrid. Surpreso, ouvi a resposta que eu não esperava, cheia de 

gestos e gírias: “Oh, parça, claro que você pode colar com nóis, você compartilha do 

mesmo veneno. Já tomou vários enquadros que tô ligado, a gente observa tudo 

daqui. E sabemos que você é pela ordem e pode colar sem problemas”. Assim, 

percebi que, muitas vezes, o etnógrafo está sendo observado e nem percebe.  

A segunda situação aconteceu quando fui à inauguração da tabacaria 

Mistério, na entrada do bairro. Estava observando o movimento em companhia do 

DJ da festa, um amigo de longa data, quando o dono veio me cumprimentar. Pensei 

que esse gesto fosse por estar com amigo e, também, por ser um potencial cliente, 

porém ele me perguntou se eu me lembrava dele. Ao responder que não, ele se 

apresentou. Lembrei-me que ele era dono de uma casa de shows no centro de 

Cotia, e que eu o ajudara com uma aparelhagem de som. Passados mais de sete 

anos, ele ainda se lembrava desse fato; isso foi mais um ponto positivo de acesso ao 

campo.  

Esses dois episódios exemplificam certa facilidade de entrada e revela que 

estar próximo ao objeto de estudo, numa espécie de alteridade mínima (PEIRANO, 

1999, p. 3), pode ser um fator agregador em expedições ao campo. Essa condição 

me permitiu desenvolver uma pesquisa de maneira aprofundada, como espero 

mostrar ao longo desta dissertação: uma abordagem de perto e de dentro 

(MAGNANI, 2002), observando o deslocamento e o cotidiano desses jovens, com a 

possibilidade de seguir seus caminhos pela cidade e perceber como eles fazem a 

cidade (AGIER, 2011 p. 55), a partir da circulação, de usos de espaços e de conflitos 

decorrentes. 

 

1.2 Bola, bar e baile: início da observação 

 

A pesquisa teve início a partir da observação, como já dito, de três lugares 

específicos – o bar, o campo (bola) e as festas de rua (baile) – considerados 

espaços promissores para compreender as diversas formas de sociabilidade 

masculina criadas pelos jovens moradores do já citado bairro periférico e seus 
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arredores; constituíram, portanto, pontos de partida que conduziram a investigação a 

diferentes locais.  

Já no começo da etnografia, percebeu-se a diminuição dos bailes (eventos 

importantes durante o pré-campo), devido à política de segurança conhecida como 

“Operação Pancadão”18, aplicada pela Polícia Militar (PM) no combate aos bailes de 

rua. Isso fez com que um dos principais espaços a ser estudado fosse 

temporariamente abandonado como foco de estudo, embora esses acontecimentos 

tivessem aberto a possibilidade do surgimento de outros, como as chamadas 

tabacarias. Vou tratá-las como um tipo de bar (bar tabacaria), pois apesar das 

diferenças com os bares, ainda existem muitas semelhanças. As tabacarias 

reproduzem as lógicas dos bares, mas com maior diferença pela presença de 

público mais jovem, pelas músicas tocadas (predominantemente o funk), pelo 

acesso ao uso de narguilé e por um público feminino maior, tendo em vista que se 

busca suprir o espaço dos bailes que sofreram restrições – locais com forte 

presença de mulheres. Além de ocupar, até certo ponto, o lugar dos bailes, elas 

também disputam espaços com os bares, pois estão espacialmente muito próximas 

deles, tocam música com volume alto e têm um horário mais ampliado (muitas vezes 

virando a madrugada); dessa forma, isso acaba por atrair muitos jovens que antes 

frequentavam apenas os bares.  

As abordagens sobre o campo (bola), com atenção às redes e circulações 

decorrentes foram muito ricas; nesse sentido, caminhei com alguns interlocutores, 

acompanhando-os no bairro e em jogos em outros bairros da cidade, no intuito de ter 

acesso às suas reflexões sobre aquelas práticas, cujas situações observadas 

acabaram por revelar concepções de mundo e de cidade. Essas circulações internas 

e externas ao bairro foram interessantes para se perceber as redes de sociabilidade 

ligadas ao futebol, que emergiram a partir do olhar etnográfico. 

Outro aspecto aberto pela pesquisa foi a observação de encontros nas áreas 

centrais da cidade de Cotia, denominado pelos jovens de rolezinhos – já estudados 

por cientistas sociais, como Pinheiro-Machado e Scalco (2014) e Pereira (2014) – 

convocados por mensagens em redes sociais e que atraem centenas de jovens de 

vários bairros da cidade. Os eventos ocorrem mensal ou quinzenalmente, sem datas 

fixas ou certeza de que irão ocorrer. A estratégia é justamente não haver nada 

                                                
18 Para mais detalhes, ver reportagens da imprensa local (VISÃO OESTE, 2017a e b, 2020).  
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abertamente planejado, pois os organizadores usam da aleatoriedade e da surpresa 

para evitar possível repressão, ocorrendo divulgação apenas no dia anterior ao 

evento. Apesar dessa falta de datas fixas, pude acompanhá-los diversas vezes, das 

mais variadas formas (a pé, de bicicleta, de ônibus ou de carro). Assim, foi possível 

perceber que cada um dos modos de circular abre perspectivas diferentes de 

conhecer e dar significado à cidade.  

E por fim, foi perceptível captar usos da cidade que incluem espaços a 

princípio projetados apenas como de passagem, ou seja, lugares em que o tempo de 

permanência seria breve, como é o caso da praça, da quadra, do campo e até 

mesmo das escadas do ginásio de esporte. Quando os jovens elegem um local 

como espaço de encontro para tirar o seu lazer, eles vão muitas vezes contra a ideia 

institucional do uso, desconsiderando para qual finalidade foi projetado, e 

reinventam-no, criando um espaço de aglomeração não projetado e não institucional 

para sua prática de lazer. Isto costuma gerar conflitos, que são pontos analíticos 

importantes para compreender e analisar as redes de sociabilidades advindas das 

práticas de lazer desses jovens. 

 

1.2.1 Sobre a bola e o baile 

 

Dado o destaque a usos da cidade, serão abordados os dados etnográficos 

dos jogos de futebol e como estes têm relação com o baile, bem como com os 

bares. Estes últimos serão tratados com mais detalhes no próximo item deste 

capítulo, dentro dos pontos de partida da pesquisa para compreender a criação das 

redes de sociabilidade aqui enfocadas. Com minha entrada em campo e o 

desenvolvimento da pesquisa, e tendo em vista que a etnografia é cheia de 

imponderáveis, o baile acabou por ficar em segundo plano, pois ele tem sofrido, 

como já apontado, forte repressão por parte das autoridades policiais, principalmente 

a partir da “Operação Pancadão”19, desenvolvida pela Polícia Militar do Estado de 

                                                
19 Tal operação atua fortemente na Região Metropolitana, e a cidade de Cotia até criou leis para 
conter os bailes de rua locais. Segundo reportagem da imprensa local: “Nos próximos dias serão 
distribuídos informativos ao comércio, indústrias e imóveis particulares. O objetivo é criar a cultura do 
respeito mútuo e não perturbação da ordem. A data da ação ainda não foi divulgada. De acordo com 
a assessoria da prefeitura, ela está em fase final de elaboração. O morador que se sentir incomodado 
com o barulho de algum estabelecimento ou “pancadão” pode fazer denúncia anônima no setor de 
protocolo da Prefeitura. O telefone 153 da Guarda Civil Municipal (GCM) também pode ser acionado. 
A prefeitura de Cotia diz que também vai combater os chamados “pancadões”. O secretário de 
Segurança Pública, Almir Rodrigues, determinou a ação conjunta entre a GCM e a Secretaria de 
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São Paulo. Isso acabou, no caso de Cotia, por impedir sua realização, forçando o 

deslocamento dos jovens para os bares, as tabacarias e os rolezinhos.  

As tabacarias têm se proliferado significativamente pelo Matagal e em outros 

bairros periféricos da cidade de Cotia, e passaram a ser espaços importantes de 

sociabilidade masculina. Apesar dessa nova dinâmica nas tabacarias, as barbearias 

e os bares continuam como centros agregadores e pontos de concentração de 

homens do bairro, além de abrigarem, em alguns casos, sedes de times de futebol 

amador e de encontros pós-jogos, que ocorrem geralmente nas tardes de domingo. 

É importante enfatizar que esta pesquisa não conseguiu aprofundar, pelos 

motivos já expostos, a sociabilidade presente nos bailes, assim, o foco da análise 

aqui, será nos jogos de futebol de várzea da cidade e nos que acontecem no bairro  

Matagal, com uma breve passagem de sua relação com os bailes e os bares. 

A prática amadora de futebol de várzea é um dos meios pelos quais os jovens 

circulam não apenas no bairro, como também, em outros lugares da cidade, onde 

são vistos campos, quadras e locais de treinos (HIRATA, 2005; SPAGGIARI, 2016, 

2019). Será apresentada, também, a diversidade de times existentes, como os 

relacionados a grupos evangélicos, à venda e uso de drogas, a vereadores e ao 

financiamento por parte de pessoas ligadas ao crime (principalmente o tráfico de 

drogas).  

Para iniciar, aponto algo importante na prática do futebol de várzea observado 

no trabalho de campo, isto é, a relação com a torcida (TOLEDO, 2002) e o 

reconhecimento que o status de jogador traz àquele que o detém. Isto é 

interessante, pois o ato de “jogar bola” ultrapassa a prática esportiva em si, criando 

uma relação extracampo que inclui o fato de ser admirado e respeitado. A expressão 

“o cara joga muito” não fica restrita ao momento do jogo, mas cria oportunidades 

financeiras e possibilidades amorosas. Os gestos ao comemorar um gol com a 

torcida, a dedicação do gol a alguém especial, ou mesmo, o número da camisa que 

ele veste são situações carregadas de simbolismo, afinal ser o camisa nove ou dez20 

exige respeito e responsabilidade. Assim a relação entre aquele que joga e aquele 

que torce é de extrema importância para a sociabilidade e o lazer extraído durante 
                                                                                                                                                   
Desenvolvimento Econômico e Trabalho para monitorar os locais que eventualmente promovem os 
bailes. Os estabelecimentos que não tiverem alvará e realizarem essas festas sofrerão sanções 
previstas em lei, de acordo com a assessoria da prefeitura” (VISÃO OESTE, 2017b). 
20 A camisa nove é em geral usada pelo artilheiro da equipe (o que faz mais gols); a camisa dez 
remete a uma simbologia de jogadores excepcionais, em geral atacantes, como (nos casos brasileiros 
de) Pelé, Rivellino, Ademir da Guia, Zico, etc. 
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tais relações, pois a plateia faz parte do espetáculo, e sem ela muitas coisas que 

estão envolvidas perderiam sentido. O fato de jogar no seu campo e estar diante de 

sua torcida significa jogar diante da família, dos amigos e dos vizinhos; naquele 

momento o time está representando todo um bairro. 

Para um entendimento mais amplo é interessante apresentar as observações 

feitas antes e depois dos jogos da prática esportiva. Numa manhã de domingo 

cheguei, por volta das 8h, para assistir o primeiro jogo marcado para as 9h30 e o 

segundo às 11h; os jogos da tarde eram às 13h e às 15h, formando, assim, os 

quatro jogos do dia. Tais jogos não ocorrem todos os domingos no mesmo bairro, 

sendo escolhidos quatro bairros por domingo, completando assim, dezesseis jogos; 

os quatro mais bem classificados vão para as semifinais. As semifinais e a final são 

disputadas no mesmo campo e no mesmo dia, com as semifinais pela manhã e a 

decisão do terceiro lugar e a grande final à tarde, com o encerramento dos jogos. 

Em conversa com Xis, ele me disse que gosta de circular e jogar em 

diferentes lugares, além de descrever os campos com melhores estruturas, os mais 

perigosos, aqueles em que certamente vão acontecer brigas e aqueles considerados 

neutros. Além disso, comentou que a torcida dos dois times tem a mesma 

quantidade, quando o jogo ocorre no campo central. Ele diz que gosta de jogar nos 

campos com mais torcidas e que, assim. pode mostrar seu futebol a mais pessoas; 

segundo ele, algumas mulheres vão ao campo só para vê-lo jogar e, também, pode 

ser notado por outros times, mas disputar as finais é o que todo jogador quer, e ele 

está ali pronto para “dar o sangue” no jogo. 

Ao chegar ao campo do bairro Matagal, no dia da partida, é possível perceber 

uma movimentação diferente no bairro, distinta daqueles dias sem jogos. Os bares 

ao redor abrem mais cedo, pois a concentração de jogadores de alguns times ocorre 

justamente nesses locais. As barracas de vendedores ambulantes são montadas e 

se vende de tudo, desde lanches e bebidas até bolsas e camisas de time21. Os 

carros ocupam as ruas no entorno, as laterais e os barrancos atrás do gol começam 

a encher de pessoas e viram arquibancadas, onde as faixas e bandeiras dos times 

são esticadas. Uma aura domina o domingo em dia de jogos finais, o campo é 

pintado, as traves são montadas e as redes colocadas. Percorro o espaço com o 

Xis, que me apresenta a outros jogadores de diferentes times, comentando as 

                                                
21 Sobre relações entre futebol e comércio ambulante, ver Costa (1989). 
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características de cada equipe e de alguns jogadores, através de termos como 

“perna de pau”, "cavalo" e “cheio de firula”. Vim a conhecer um time formado por 

pessoas ligadas a uma igreja evangélica, outro time com jovens ligados a venda de 

drogas, e ainda um time de amigos que se autoidentifica como apreciadores de 

cerveja. Segundo Xis22, “o time dos crentes, o time dos correria e o time dos 

cachaceiros”, sempre em um tom jocoso ao se referir aos adversários. As camisas 

têm em sua maioria o patrocínio de algum político, que compra e dá os uniformes, 

mas dificilmente está presente, a não ser nas finais ou em algum jogo importante. 

Terminamos a caminhada pelo campo no bar sede do time do Xis; os jogadores têm 

que chegar cedo para acompanhar as orientações na hora marcada, uma vez que o 

jogo da primeira semifinal será deles. Faltar a um jogo importante como esse pode 

acarretar punições por parte da diretoria do time. Tudo pronto para o jogo, então, 

dirijo-me à “arquibancada” para assistir e continuar a observação. 

Apesar da presença majoritária de homens, especialmente na torcida, vale 

ressaltar o modo de torcer das mulheres, percebido com mais empolgação. Deve-se 

ter em vista que elas estão ali não apenas para torcer pelo time, mas por um 

jogador, em particular, que pode ser filho, namorado ou amigo. Assim, percebem-se, 

sem aprofundar o tema, os distintos modos masculino e feminino de torcer. Tudo 

isso envolto de um “proceder”23 regido pela masculinidade, porque entre os homens 

é preciso ter postura para torcer; parece que as mulheres estão livres desse 

proceder, tendo mais liberdade para expressar seus sentimentos. Tanto que durante 

os jogos não são raros os casos de torcedores receberem chamada de atenção, pois 

estariam “torcendo como uma menina”, bem como, se ouve, no campo, que futebol 

não é jogo de “mulherzinha”24. Essa concepção do papel feminino se reflete no jogar 

e no torcer, algo que é marcante ao acompanhar os interlocutores nos jogos de 

futebol de várzea pela cidade de Cotia. Isso fica evidente nos bares em que os times 

se concentram ou vão comemorar as vitórias, nos quais a presença feminina é 

praticamente nula, diferentemente do baile que costumava ocorrer após as partidas. 

                                                
22 Meu interlocutor apresenta os times rivais, levando em conta a vivência e o modo como cada 
equipe se apresenta, inclusive nas nomeações. Ao apresentar os outros times, ele também é, 
reciprocamente, apresentado pelos integrantes das demais equipes. Sua equipe é intitulada o “time 
dos malas”, pois segundo os adversários, o time do Xis “mete muita mala”,  rótulo que eles próprios 
ostentam como confirmação da qualidade do time.  
23 Voltarei ao termo adiante. 
24 Sem entrar aqui, evidentemente, em toda uma literatura voltada ao futebol feminino.  
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Assim o papel da mulher é limitado ao torcer, porém, torcer de uma maneira distinta 

do torcer masculino. 

Tirando a tensão interna, os bate-bocas e algumas jogadas mais fortes, algo 

normal em um jogo decisivo, os jogos transcorreram com certa tranquilidade, sem 

desentendimentos graves ou brigas nas arquibancadas. O time do Xis ganha do time 

“dos crentes” e se classifica para a final, num jogo relativamente fácil, com dois gols 

marcados pelo meu interlocutor, com direito a dedicatória a uma “crush” (fã) que 

estava ali. Segundo ele, ela estava presente apenas para vê-lo jogar, e ele tinha 

prometido um gol para ela, mas acabou fazendo dois, diz isso em tom de 

superioridade. A outra semifinal, entre o time “dos correria” e o time “dos 

cachaceiros”, é um pouco mais quente, inclusive com um princípio de tumulto, com 

direito a ameaças e tentativas de agressões. Entretanto, logo as coisas se acalmam, 

cartões amarelos são distribuídos e o jogo segue, disputado e com muitos gols. O 

time “dos cachaceiros” vence por 4 x 3, e segue para a final. Após os primeiros jogos 

acontecem o intervalo, e todos passam a esperar pelo jogo final que ocorrerá no 

período da tarde. 

Os jogos da tarde começam com a disputa do terceiro lugar, vencida pelo 

“time dos crentes” por 2x1, diante do “time dos correria”, um jogo morno, pois a 

disputa do terceiro lugar, segundo os próprios jogadores, não é tão empolgante, e 

estavam apenas cumprindo tabela, além do cansaço devido ao pouco tempo de 

descanso. Contudo, o que todos esperavam mesmo era o grande jogo final: quem 

seria o vencedor de Itaipava (“cachaceiros”) vs. Trem-bala (em que joga o XIS). O 

campo está bem mais cheio do que na parte da manhã, cerca de duzentas pessoas 

se reúnem no seu entorno e o jogo começa, de forma bem disputada, com grande 

equilíbrio. O primeiro tempo termina com a vitória parcial do Trem-bala por 1x0. No 

segundo tempo, o Itaipava melhora e consegue empatar e virar o jogo, o que faz 

com que o time do Xis tenha que partir para cima. A torcida desse último, bem maior, 

começa a gritar e incentivar o time. E faltando cinco minutos para o encerramento da 

partida, nosso artilheiro Xis faz o gol de empate e leva a decisão para os pênaltis. Na 

cobrança, o Itaipava leva o campeonato, com uma bela atuação do seu goleiro, que 

defendeu duas cobranças de pênalti. Fim de jogo, com início da “festa da cachaça”. 
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Alguns vão para os bares, outros ficam no campo para as festividades da final. E na 

noite quente de domingo, começa a festa no Matagal25. 

Logo após o apito final, o som já é colocado no último volume e muita gente 

entra no campo e ocupa as ruas do entorno. É festa, não só para o time vencedor, 

pois o perdedor também ganha sua premiação em dinheiro, e todos vão aos bares 

sede, para confraternizar com amigos e churrasco. Afinal, após uma disputa tão 

acirrada com a decisão por pênaltis, é merecida a comemoração. O jogo termina, 

por volta das 17h, e na mesma hora já acontece a festa de encerramento, com palco 

montado pela organização do campeonato, apoio de alguns vereadores26 e estrutura 

fornecida pela prefeitura; há apresentação de diversas atrações (roda de samba, 

dupla sertaneja e DJ que toca funk, rap, sertanejo e samba), que acaba 

aproximadamente às 20h. Após a programação oficial, os jovens continuam a festa 

com o baile funk no campo e em duas ruas do entorno. O time campeão, o Itaipava, 

desce para a parte de baixo do bairro (a já citada parte II), onde fica o bar sede, para 

fazer o habitual churrasco, enquanto no campo a festa continua com bebidas, motos 

passando, carros tocando música e pessoas transformando as ruas e o “terrão” do 

campo em pistas de dança.  

Por volta das 23h30, o clima fica tenso: um rapaz com uma fênix tatuada nas 

costas, boné preto, correntes no pescoço e aparentando ter uns 18 anos passa de 

moto avisando que havia diversas viaturas da polícia nas duas entradas do bairro. 

Meu interlocutor Pedro – amigo do time do Xis, o qual nessa hora estava em algum 

canto com a moça à que ele dedicou o gol, mas como ele mesmo disse “sem sorte 

no jogo, mas feliz no amor” –, me diz para me preparar, que “moiô”27. A tensão toma 

conta de todos e o medo é interrompido pelas sirenes e bombas de gás, pois em 

poucos minutos, a polícia aparece por todos os lados e começa a correria. Bombas, 

spray de pimenta, cassetete e muita correria. Pessoas fugindo de carro, a pé e de 

moto. Um cheiro que queima o nariz e dá tontura. Consigo fugir por uma trilha no 

meio da mata que não tinha sido fechada pela polícia. Em alguns minutos, ocorre a 

dispersão e as pessoas correm para o interior do bairro, tentando fugir das bombas e 

                                                
25 Sobre festas na periferia, ver Magnani (1984). 
26 Sobre relações de vereadores com clubes de futebol de várzea em São Paulo, ver Spaggiari (2016, 
p. 117-169). 
27 Gíria que significa situação de risco e que vai ficar complicada; é também analogia empregada nos 
jogos de futebol, quando o campo está escorregadio, como se o chão estivesse molhado (“moiado”), 
por isso é preciso ter cuidado. 
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das agressões. Segundo alguns interlocutores, isso é rotina, e já estão acostumados 

com a atuação da polícia. 

Ações como essas ocorridas durante meu campo na cidade de Cotia são 

rotineiras nas periferias paulistas, como demonstram dados oficiais da Polícia Militar 

(PM) do Estado de São Paulo, com menção ao recente evento que levou à morte de 

diversos jovens na favela de Paraisópolis, na capital paulista: “PM de SP fez mais de 

7,5 mil operações contra pancadões em 2019 e diz que ‘espírito é preventivo’ (G1 

SÃO PAULO, 2019)28. A descrição obtida em campo, as conversas com meus 

interlocutores e essa matéria apontam para essa política repressiva adotada pela 

polícia para impedir os bailes funk no estado de São Paulo e destacam a operação 

da Polícia Militar deflagrada na madrugada no domingo, dia 1/12/2019, que deixou 

nove jovens mortos, em Paraisópolis29. A mesma pode ser compreendida como o 

ápice das tensões e repressões que vêm ocorrendo para impedir e dispersar bailes 

funks de rua, conhecidos como pancadões. Esse aumento da repressão é conhecido 

e tem sido comentado pelos frequentadores, como foi possível observar nitidamente 

durante o trabalho de campo, pois operações parecidas têm ocorrido com os bailes 

de diversas quebradas da cidade, inclusive no bairro onde desenvolvo esta 

pesquisa. Assim, um dia de festa termina com muita violência e certa melancolia. 

Apesar de, segundo relatos e observações durante a pesquisa, ser constante a 

dispersão das festas de rua, isso não se aplica apenas ao funk, pois diversos outros 

momentos de concentração e de lazer desses jovens, também, terminam em atrito e 

dispersão. 

Para além dos conflitos e dos jogos locais, outro ponto importante é a 

circulação dos times pela cidade, pois as partidas fora de seu campo geram uma 

dinâmica própria, em que a cidade acaba por ser dividida pelas referências aos 

campos de futebol, como bem explica Spaggiari (2016 e 2019), enquanto marcas de 

reconhecimento da cidade. Há aqueles campos cuja torcida é desagradável e 

agressiva, e outros em que a torcida é menos vibrante, como existem bairros em que 

times ligados ao crime exercem uma pressão maior com a arbitragem. E isso 

propicia a criação de uma memória sobre cada bairro e o respectivo campo que 

                                                
28 Consta do subtítulo: “Segundo a PM, o objetivo é ocupar espaço antes que os bailes se instalem. 
Neste domingo (1º), nove pessoas morreram após ação em Paraisópolis. Moradores relatam 
truculência”.  
29 Para uma abordagem recente a respeito, ver Santiago (2020). 
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abriga. Quanto mais se circula, mais se conhece a cidade, e consequentemente 

mais conhecido se fica. O jogador que se torna conhecido e pode ser contratado por 

outros times adquire maior visibilidade; além disso, o time se torna mais influente e 

as vendas de camisas aumentam, o que ajuda na receita. Vale uma nota: refiro-me a 

camisas que não são as mesmas usadas nos jogos, mas camisas personificadas 

com frases e desenhos que trazem o nome da equipe e do bairro. São vestimentas 

muito apreciadas por jogadores e torcidas, com distinções nas próprias camisas para 

diferenciar jogadores, diretoria e torcedores; reforça-se a simbologia entre a 

performance esportiva e a plateia, em que as participações são importantes, porém 

delimitadas.  

Ao acompanhar os preparativos, os jogos e o pós-jogo, é interessante 

perceber a importância do ato de circular para haver uma maior extração de lazer. 

Trata-se de prática de algo maior que o jogo, que envolve tempos diferentes e 

mobiliza parte do bairro para participar, com a criação de certo grau de orgulho pelo 

time de futebol local. Assim, o fato de jogar no campo do bairro é muito valorizado, 

mas visitar outros campos e ser reconhecido é algo que meus interlocutores 

buscam, afinal, como eles mesmos dizem: “Quem não é visto, não é lembrado”.  Tal 

afirmativa demonstra que o futebol vai para além de um jogo coletivo, mas carrega 

sonhos individuais e familiares (SPAGGIARI, 2016).  

Por fim, vale destacar a centralidade do bar para os times, em que a sede 

constitui o espaço de concentração e local preferido para comemorações. O papel 

do bar na sociabilidade do bairro será desenvolvido com mais profundidade no 

próximo capítulo, mas, vale destacar aqui como os times de futebol e os bares têm 

uma relação recíproca antiga, e que ainda se mantém forte. 

                               
                             Figura 1– Campo de futebol do bairro Matagal 

 
Foto: Wesllen Souza, feita de um barranco 

usado como arquibancada em dias de jogos (2019).                            
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Figura 2 – Final do campeonato do bairro Matagal 

 
Foto: Wesllen Souza (2019). 

 

 
1.2.2 Sobre o bar  

 

Sexta à noite, ao dar um rolê pela quebrada, percebe-se o grande número de 

bares (botecos)30 abertos e uma abundância de pessoas presentes, em sua quase 

totalidade composta por homens de diversas idades31. O observador menos atento, 

talvez não perceba o fluxo contínuo de pessoas entrando e saindo, pessoas 

descendo dos ônibus e entrando nos bares, outros saindo e indo para casa, depois 

de “tomar uma”. Parte dessa movimentação está ligada ao tráfico de entorpecentes, 

que, em alguns casos, se utilizam dos bares como ponto de venda (HIRATA, 2018).  

Outra parte do movimento se deve ao horário de chegada dos trabalhadores que 

passam na sua “farmácia” para tomar seu “remédio” diário, para fazer uma espécie 

de higiene mental (TOLEDO, 2002, p. 295), antes de chegar em casa, Há 

movimentação, ainda, daqueles que estão ali em busca de algum “bico”. O ambiente 

fica susceptível à música que sai da caixa de som, que se mistura às risadas, às 

conversas, ao barulho dos choques das bolas de sinuca causado por mais uma 

jogada e ao som das buzinas das motos e dos motores dos ônibus. Para completar a 

atmosfera, semelhante à maioria dos bares observados, é interessante perceber os 

cheiros que se misturam à fumaça de cigarro – baseados ou narguilés –, às bebidas 
                                                
30 A depender da localidade, o bar pode receber diferentes nomenclaturas, tais como birosca, buteco. 
boteco, farmácia, botequim, dentre outros termos, que são usualmente utilizados; pode, inclusive, 
determinado bairro ou região utilizar mais de um nome para se referir a ele. No caso desta pesquisa, 
serão utilizados os termos bar e boteco, porque são os mais utilizados pelos próprios moradores do 
bairro.  
31 Para mais uma abordagem sobre a sociabilidade masculina em bares, ver Frúgoli Jr. (2018). 
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e ao suor. Interessante notar que alguns bares têm odores diferentes de outros, 

tendo em vista o público que frequenta, por exemplo, em um bar frequentado por 

trabalhadores, os narguilés e os baseados não são bem-vistos, enquanto em um bar 

ou bar tabacaria, tais usos são até estimulados. Contudo, com o passar do tempo o 

compasso dos sons e dos movimentos vão diminuindo, ficando apenas os 

frequentadores mais assíduos, os bebuns e alguns jovens que têm por objetivos sair 

de rolê para outros locais da cidade32. 

A importância do papel que os bares têm na vida e na história do bairro é 

percebida, tanto nos relatos dos moradores mais antigos, quanto nas observações 

de campo e na dinâmica social recente do bairro. A abundância de bares – toda rua 

tem no mínimo um bar – demonstra a sua utilidade na localidade, sendo que na rua 

principal do bairro, por onde o ônibus passa, há 12 deles. Os bares localizam-se, 

geralmente, nas proximidades, ou na frente dos pontos de ônibus. E, para muitos é 

parada obrigatória, após um dia de trabalho33. 

Os bares também têm funções distintas do que se espera dos mesmos, pois 

nas periferias de Cotia (assim como em muitas outras localidades, evidentemente) 

tais estabelecimentos se adaptam, segundo as necessidades locais. Assim, durante 

a manhã se transformam em uma padaria (bar padaria), outros são mercadinhos 

(bar mercadinho), alguns viram locais para comprar carregadores de celular, 

eletrônicos e afins (bar loja), até mesmo, quitanda (bar quitanda). 

Os bares também são usados como local de reunião de grupos políticos, em 

época de eleição para a Sociedade Amigos de Bairro local, ou para organizar atos 

de reivindicação por alguma melhoria para o bairro; no caso da construção da 

passarela, segundo relatos, partiu do Bar do R, o mais antigo do local, que está 

aberto até hoje, com mais de 30 anos. Além de ter um papel de criação de redes de 

sociabilidade, e por isso também constituem local de procura de empregos, como, 

por exemplo, o bar que fica ao lado do ponto final das lotações: geralmente, é lá que 

os motoristas encontram as pessoas que estão disponíveis para trabalhar no outro 

dia. Assim como no Bar do Chico Preto e no Bar do Grego, que são referências para 

quem trabalha na construção civil e está em busca de trabalho.  

                                                
32 Sobre odores urbanos, ver Le Breton (2020), e sobre paisagens sonoras, Mendonça (2009). 
33 Sobre o pedaço, espaço de sociabilidade marcada pela confluência de equipamentos públicos e 
espaços comerciais, ver Magnani (1984). 
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Desse modo, o ato de ir ao bar faz parte de um emaranhado de relações e 

interesses, passados de geração em geração. Isso está presente em meus 

interlocutores, pois acompanhei Xis em sua busca por uma vaga para trabalhar, 

tanto nas lotações, quanto em obras. Saber aonde ir e como se portar é fundamental 

para estabelecer relações que irão facilitar o encontro de alguma vaga, pois saber 

beber é observado (MACHADO DA SILVA, 2016 [1969])34, mas o que se espera com 

essa apresentação dos bares é desconstruir uma visão limitada e estereotipada de 

que os vê apenas como locais para se beber e jogar sinuca. O bar, nesse sentido, 

constitui uma centralidade que promove encontros que criam laços para além de sua 

estrutura física. Em vista disso, o ato de tirar um lazer através dos bares se confunde 

com outras esferas da vida, como o trabalho, com base em amizades e em outras 

formas de sociabilidade. Isso demonstra, novamente, que não se pode reduzir o 

lazer a uma simples oposição ao tempo do trabalho ou ainda apenas um tempo de 

descanso (MAGNANI, 1984).  

Uma palavra carregada de significado, que está presente em diversos 

momentos da vida dos jovens analisados é o proceder (MARQUES, 2010), certa 

conduta que tem de ser respeitada e que também cria um respeito para aquele que 

segue. Assim como no futebol há modos de torcer (TOLEDO, 2002), ou no baile com 

certo modo de se portar, também no bar existem atitudes reprováveis, que podem 

prejudicar aquele que não as segue. Como já fora contextualizado por Machado da 

Silva (2016 [1969]), existe uma diferenciação entre aquele que “sabe beber” perante 

o “bebum”, que não tem controle e cria situações constrangedoras; segundo meus 

interlocutores, os últimos perdem a postura e falam alto, agarram demais e até 

choram. Assim, aquele que não sabe beber perde o respeito, consequentemente, o 

seu proceder perante os seus iguais e acaba como figura marginalizada no 

ambiente. Não poucas vezes presenciei este ter sua atenção chamada pelas 

“disciplinas”35 do bairro. Expressões como “postura, ladrão!” ou “se controla, carai!” 

são normalmente direcionadas a esses que acabam por beber demais. Tal modo de 

agir acaba por refletir na esfera do trabalho, pois o bebum não consegue indicação 

ou vaga de emprego nas redes de sociabilidade criada nos bares, já que, como diz 

Bigode, um dos mais procurados quando o assunto é vaga de emprego na 

construção civil: “Quem passa à noite bêbado, não acorda cedo, né?!” Essa 

                                                
34 Tema a ser aprofundado adiante. 
35 Isso faz parte do léxico do PCC e será tratado em profundidade no Capítulo 3. 
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exclusão do mundo do trabalho faz com que essa pessoa não tenha dinheiro para 

beber e acabe “ficando sempre na aba” de alguém. Isso rende uma dupla 

marginalização, e tal processo se reflete inclusive no próprio bar, onde este 

dificilmente estará nas mesas ou no balcão, pois são locais destinados ao público 

que paga e tem um respeito maior. Já que como diz o Grego: “Ele vem e já sabemos 

que vai dar trabalho...”. Logo, as relações são permeadas de hierarquia, que dão 

valor maior a alguns frequentadores do que a outros. Outra figura que também sofre 

com um processo de marginalização é o caloteiro, que compra fiado e não paga, ou 

demora a pagar. Apesar disso, a venda a fiado ainda ocorre com bastante 

frequência.  

Por fim, vale destacar o papel do bar na vida dos meus jovens interlocutores, 

por ser um local onde se busca empregos, mas também um ponto de encontro de 

amigos para sair para outros locais da cidade, ou melhor, ir dar um rolê, pois 

diferentemente dos trabalhadores e moradores mais velhos, os jovens criam 

dinâmicas diversas em que a circulação pela cidade ou pelo bairro é algo 

fundamental para o processo de criação do lazer. Desse modo, um bar pode ser um 

point (PEREIRA, 2010a) para os pixadores saírem pela cidade, bem como um local 

de fazer um “esquenta” para os bailes e festas em outros bairros. Enquanto, para a 

geração anterior, o bar representa, sobretudo, um ponto de passagem entre o 

trabalho e a casa, ou seja, um local mais seguro, próximo à moradia e com pessoas 

conhecidas, para os mais jovens esta limitação de movimento não é tão atraente e a 

tendência é que os bares constituam pontos de partida para outros locais. Assim, 

bar, bola e baile são pontos de partida para a circulação pela cidade, e desse modo 

se consegue com mais eficiência se deslocar e tirar um lazer, extrair a diversão, 

mesmo que em situações adversas, e até perigosas, pois os contrausos dos 

espaços acabam por gerar tensões que podem acabar em conflitos.  
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CAPÍTULO 2 – CAMINHOS E USOS DA CIDADE 
 

Nóis só quer um espaço 

Para poder tirar um lazer 

Puxar cortar e raspar 

Minha xre 

Sem ter que correr 

E os homem interromper 

E vim de caô 

Minha moto querer prender pra que 

MC Neguin da BRC (2018)36 

 

2.1  Rolê pela cidade: modos de circular na urbe 

 

Diversas palavras podem ser utilizadas para demonstrar a ideia de pessoas 

em movimento ou deslocamento na cidade, de termos acadêmicos a gírias. 

Considerando o grupo social observado nesta pesquisa, a segunda opção é a mais 

adequada, uma vez que rolê é a expressão que meus interlocutores utilizam para 

exprimir a ideia de circulação. Por isso, foi, aqui, escolhida para representar esse 

fenômeno que é mais complexo do que aparenta, e porta uma carga simbólica 

relevante para o presente trabalho. 

Primeiramente, vale destacar que ela não é uma simples palavra que 

caracteriza o deslocamento pela cidade, mas como toda gíria, traz elementos para 

além de uma simples expressão. Vale ressaltar que a sobrevivência e a proliferação 

das gírias entre os seus falantes dependem da sua importância e no quanto ela 

consegue explicar ações rotineiras de relevância para o grupo social. Desse modo, 

“o rolê” se manteve, ao longo do tempo, e se propagou por diversas áreas, como 

expressão valiosa na comunicação e no imaginário, principalmente, da população 

das periferias das cidades brasileiras. Dessa forma, os termos elaborados por jovens 

moradores de diferentes periferias que podem ganhar espaço na comunicação 

cotidiana de determinada localidade trazem consigo um meio de manifestar a 

                                                
36 Trecho da música “Grau não é crime”, de MC Neguin da BRC. Honda XRE é a marca de moto 
muito cobiçada entre os jovens observados nesta pesquisa; possuir uma dessas é sinal de ser bem-
sucedido. 
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importância de algo para aquela geração, ou diferentes gerações, dependendo da 

longevidade da expressão. Tendo em vista essa relação entre palavra e seu 

significado pelos falantes, apresento um ponto de vista que considero relevante – a 

ser usado na análise da produção de lazer entre meus interlocutores – ou seja, de 

que o lazer tirado ou extraído dos mais diferentes locais exige esforço e movimento. 

Assim, o rolê pode ser considerado uma máquina ou uma ferramenta para a 

extração de lazer, um instrumento para criar pontos de aglomeração, encontro e 

diversão pela cidade. Ele ocorre desde a busca por locais, passando pelo preparo e, 

por fim, a execução das práticas de lazer e sociabilidade. Em vista disso, a 

constante movimentação se dá justamente nas buscas desses locais para poder 

estabelecer espaços de convivência.  

A importância da palavra rolê também pode ser percebida nas variações das 

gírias e expressões correlatas, como fazer um pião e dar um rasante, termos usados 

para caracterizar o ato de circular em busca de diversão. Nesse contexto, em 

contraposição, outra expressão significativa é a ficar de boa, que também é um 

modo de praticar o lazer, sem o esforço que a extração e a circulação exigem. 

Desse modo, às práticas ligadas ao lazer podem ser "tiradas" de maneira ativa 

através do "rolê" ou mais passiva com o ficar de boa – aspectos diferentes do 

mesmo objeto. Isso serve não só para demonstrar que lazer não é um fenômeno 

simples e, nem mesmo, mera oposição ao trabalho, mas para chamar atenção à 

complexidade e ao caráter situacional da observação, muito embora o foco central 

desta pesquisa seja a importância da circulação para o ato de tirar o lazer. Como 

ideia de movimento em busca de diversão, o rolê se dá aos finais de semana, em 

direção a uma atividade recreativa, conforme resultados desta investigação. 

Esse primeiro fenômeno, desencadeado pela circulação em busca de 

espaços, gera um segundo, ou seja, os conflitos decorrentes do deslocamento e da 

disputa de usos de tais locais. Assim, a descrição aprofundada dos caminhos 

realizados pelos jovens, no próprio bairro, no percurso de sair da sua quebrada para 

chegar até o centro da cidade de Cotia, bem como, na concentração em pontos 

comuns no Centro, será a base para o processo analítico desenvolvido no presente 

capítulo. Desse modo, a etnografia permitiu observar três momentos e modos de 

tirar lazer: os usos da quadra local, o deslocamento até o Centro para o rolezinho e a 

utilização de pontos fixos no Centro; há aspectos comuns que se repetem, com certa 

regularidade, em todas essas situações observadas em campo, principalmente, no 
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que se refere à inventividade na criação de práticas e de usos dos espaços e aos 

conflitos gerados no deslocamento e nas práticas.  

Dessa forma, o ato de tirar um lazer, seja na quadra, nos encontros na praça 

ou na pista de skate, reforça o argumento que será aqui defendido: o lazer periférico 

é extraído com criatividade e circulação, e com isso cria atritos. Além disso, o rolê 

apresenta ser algo regular, e tem uma estrutura definida, que se divide em 

preparação (anterior), prática (durante) e conflito e dispersão (posterior). As 

características, as regularidades e a estrutura serão analisadas nos relatos abaixo. 

   

2.1.1.  Quadra ou salão de festas 

 

Relato 1 

 

Preparação: convocação para o Fut 

, 

Os jogos de futebol que ocorrem semanalmente na quadra da escola 

municipal são organizados de forma “espontânea”, sem um dia fixo para acontecer. 

Foi algo observado durante o campo e os fragmentos do relato servirão para 

demonstrar as partes constitutivas e as regularidades envolvidas na extração do 

lazer. O circular, seja dentro ou fora do bairro, cria situações de tensão, também 

observadas em outros momentos da pesquisa. Dito isto, vamos para a análise do 

jogo. Tudo começa com uma convocação via whatsapp por um dos participantes 

assíduos das “peladas”. Caso haja uma boa adesão, o jogo ocorre. Quem faz a 

convocação leva a bola e, geralmente, é o primeiro a chegar. Além de ser o 

responsável por "reservar” a quadra ou negociar, principalmente, com os jogadores 

de basquete, caso ela esteja em uso, bem como, por definir um horário para o início 

do futebol. Assim, antes do jogo começar há um processo de preparação, pois o 

lazer na periferia, muitas vezes, é negociado antes mesmo de acontecer.  

 E foi em uma quarta-feira de outubro de 2019, por volta das 18h30, que 

recebi mensagem do meu interlocutor Xis, pelo whatsapp: “Fut na quadra às 19h, 

quem encosta?” Essa mensagem divulgada é sinal de que já existe o número 

suficiente de jogadores, pois a convocação é feita primeiramente a um grupo mais 

restrito e, depois, vai um chamado mais geral. Assim, pego minhas coisas para 

descer até a quadra e acompanhar os jogos. Saio de casa e já está escurecendo, a 
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iluminação pública está acesa, embora as lâmpadas amarelas não clareiem muito. 

Sigo meu caminho nas ruas asfaltadas do bairro com muitos buracos. Há vários 

carros estacionados nas ruas e em cima das calçadas. Ando pela rua, pois as 

calçadas também estão esburacadas ou com carros, assim tenho que disputar 

espaço com os ônibus e veículos. Vejo crianças brincando numa travessa sem saída 

da ladeira principal, aproveitando a noite quente para brincar de “pega-pega”. Os 

ônibus sobem e descem. Os bares já começam a ter um público maior, 

trabalhadores descem do ônibus e vão direto para o bar, antes de seguir o caminho 

de casa – sendo o bar uma espécie de mediação entre o trabalho e a casa, uma 

espécie de higiene mental para o trabalhador (TOLEDO, 2002, p. 295). Assim, os 

sons de carros, de crianças gritando, de música e de conversas se misturam. 

Pessoas aproveitam para conversar na calçada. Observo o grande número de casas 

com diversos andares; alguns prontos, outros em construção. Essas construções 

gradativamente verticalizadas, de dois ou três andares, se proliferam e dão novos 

contornos ao bairro, que já passou por diversas modificações para se tornar, 

atualmente uma modalidade de periferia consolidada, passando por diferentes 

etapas (MAUTNER, 1999). A noite está quente, o cheiro de esgoto é forte, pois o 

córrego que corta o bairro passa justamente pelo terreno da escola, onde a quadra 

foi construída, mas, ainda, com grande parte não canalizada. Esse trajeto também 

compõe parte da preparação, pois para conseguir praticar o esporte na quadra os 

meus interlocutores, assim como eu, têm que atravessar o bairro até chegar ao local 

onde será desenvolvida a atividade de lazer. 

 

Práticas: futebol e festa 

 

Chego à quadra da escola municipal do bairro, cinco minutos antes das 19h, e 

posso observar a crescente agitação, com a concentração de uns 15 jovens, com 

idades que variam de 15 a 21 anos. Todos empolgados. Os times são escolhidos e o 

jogo começa. Logo surge uma caixa de som portátil e algumas meninas chegam 

para assistir às partidas, o que estimula os garotos a se empenharem mais, e não 

raro, fazerem gols e dedicarem às namoradas ou pretendentes ali presentes. Com o 

passar do tempo mais pessoas vão chegando. Algumas para jogar, outras para 

torcer ou aproveitar a aglomeração de pessoas e tirar um lazer. 
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Na aparência, apenas um jogo de futebol, entretanto, aspectos inerentes às 

dinâmicas e conflitos da sociabilidade do bairro começam a se revelar. Isso significa 

afirmar que o espaço criado com a finalidade da prática esportiva tem outros usos, 

devido à dinâmica das relações sociais, na prática do lazer, em que não se separa a 

atividade esportiva de outros modos de diversão; pelo contrário, se complementam. 

Músicas começam a ser ouvidas, as bebidas aparecem e, de repente, torna-se uma 

festa. A quantidade de jogadores em quadra diminui e, na arquibancada e do lado de 

fora, cresce. A circulação de pessoas aumenta, bem como a frequência no 

movimento de entrada e saída. Logo, o dentro e o fora da quadra se misturam. 

Começam conversas mais acaloradas e o som sobe de volume. A quadra se torna 

um salão de festa.  

 

Conflito e dispersão: fim de jogo 

 

Isso causa atrito com os vizinhos da quadra, os quais acionam a polícia, que, 

por volta das 23h, chega e acaba com a festa. Há uma reclamação geral e os jovens 

tentam argumentar que só estão se divertindo de “boa”, e que não estão 

atrapalhando ninguém. Entretanto, não há muita conversa e a polícia decide 

dispersar os jovens. Cada um segue seu caminho, reclamando da ação dos 

“coxinhas”37 e dos “Zé Povinho”38, sendo que alguns vão para casa e outros 

procuram algum bar ou tabacaria para continuar a noite. Resolvo seguir um grupo 

até um bar perto do ponto final dos ônibus das linhas metropolitanas e municipais, 

onde o assunto continua sendo o futebol, mas isso cai para um segundo plano, 

porque o consumo de bebidas e as músicas (em sua maioria, sertanejo e funk) 

tornam-se ação e tema principal; focam na diversão e no consumo de álcool e assim 

segue a noite. E como eles dizem: “Quem não aguenta, bebe leite, e os corotes39, 

deixa com a gente”. Dessa forma nos despedimos e a noite termina, seguindo cada 

um para a sua casa. 

                                                
37 Nome pejorativo dado aos policiais, os quais, segundo explicação de um dos meus interlocutores, 
estão sempre nas padarias comendo coxinha de graça, em troca da ronda nas imediações daqueles 
estabelecimentos. Tal prática está espraiada pelo Brasil, o que ocasionou tal alcunha, anos atrás. 
38 Nome dado a pessoas que falam da vida alheia ou fazem fofocas e sempre sabem o que acontece 
no bairro; muitas vezes, são os que chamam a polícia, por ocasião de festas e eventos de rua (sobre 
o uso pejorativo do termo na literatura periférica de São Paulo, ver Nascimento, 2009). 
39 Bebida de alto teor alcoólico e baixo custo, muito consumido pelos jovens em bailes e festas. 
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Análise: o conflito é a regra 

 

Nesse relato, elaborado a partir da minha participação em campo, podem ser 

vistos diversos fatores ou aspectos conflitivos, que ocorrem no bairro, antes da 

realização, no percurso ao campo, durante e após o jogo de futebol: 1) Em 

quantidade maior ao número de vagas de garagem, os carros acabam por bloquear 

calçadas, atrapalhando o fluxo e fazendo com que pedestres tenham que andar pela 

rua. As calçadas, portanto, além de malconservadas, ficam lotadas de automóveis. 

2) O crescimento de habitações verticais (sobrados) promove o aumento do número 

de pessoas em um mesmo terreno. 3) O uso da rua como espaço de lazer para as 

crianças. 4) O uso da quadra para além das práticas esportivas. 5) A ausência de 

ação do poder público no bairro, observada na falta de manutenção do asfalto, na 

precária iluminação pública e no escasso tratamento de esgoto, jogado diretamente 

no córrego. 6) Os usos e contrausos, recorrentes dos espaços para a sociabilidade, 

como foi o caso da quadra, relatado acima. Esse conjunto de ações cotidianas 

define certa regularidade, criando situações geradoras de tensão e conflitos, que 

influenciam a dinâmica social do bairro. Vale enfatizar que tal dinâmica, no que lhe 

concerne, favorece o aumento dos conflitos diários, seja pela falta de garagem, pelo 

uso da quadra, das ruas e/ou das calçadas, principalmente em dias de festas e 

bailes. 

Essa complexidade de fatores desencadeia atritos constantes nas relações 

sociais no cotidiano. Desse modo, o conflito é algo permanente nas relações, algo 

estruturante, como afirma Gluckman (2011 [1963], p.24): “[…] Todo sistema social é 

um campo de tensões, cheio de ambivalências, cooperações e lutas contrastantes”. 

Assim, é necessário observar o surgimento de conflitos fundamentais tanto na 

estrutura social quanto nas psiques individuais, presentes em diferentes relações 

sociais. Desse modo, o conflito é algo estruturante que, de certa forma, ordena e 

organiza a dinâmica social. Nesse mesmo sentido, ao falar dos estudos sobre os 

conflitos, Marques (2007, p. 7), afirma que:  

 
[...] apesar de o tema não ser algo novo na Antropologia […] 
conserva-se instigante para todos aqueles que se defrontam com 
campos ou situações sociais em que as tensões não somente se 
evidenciam mais claramente, como parecem também produzir as 
qualidades que os singularizam. 
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Desse modo, o processo de produção do lazer é cercado de conflitos, pois 

extrair algo pressupõe atritos. Todas essas questões, como o já citado caso da 

quadra, os rolezinhos feitos no centro da cidade (ver o próximo relato) e os usos de 

espaços na região central trazem esses movimentos cíclicos de circulação, 

aglomeração e dispersão.  

 
Figura 3 – Convite para os jogos noturnos na quadra da escola 

 
Fonte: Mensagem veiculada no whatsapp (2019).  

 
 

2.1.2 Da periferia ao centro: caminhando, zoando e seguindo a canção40 

 

Relato 2 

 

Neste campo, observei o deslocamento dos meus interlocutores do bairro até 

o centro da cidade, e como já foi dito, o lazer na periferia quase sempre tem que ser 

preparado; não é como comprar um ingresso para um “show”. As etapas citadas no 

primeiro relato e a estrutura também reaparecem, bem como as regularidades no 

conflito e dispersão. Por isso, a importância de participar de todo o processo. Para 

tanto, coloco o despertador para tocar às 7h da manhã em um sábado no mês de 

janeiro de 2019.  

Organizei-me para ir ao “encontro dos malokas” que iria acontecer a partir das 

13h na Praça da Matriz, no centro da cidade de Cotia, mas queria observar os 

preparativos, por isso, combinei de acompanhar meus interlocutores na sua 

preparação para o rolê. Estava bem empolgado, pois seria meu primeiro campo, 
                                                
40 Menção jocosa ao refrão de “Pra não dizer que não falei das flores”, de autoria de Geraldo Vandré 
(1968). 
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após ter sido aprovado no mestrado, o primeiro de 2019, e também seria a primeira 

vez que iria acompanhar meus interlocutores em percurso pela cidade.  Xis, um dos 

meus interlocutores, me chamou (conforme já apontei), após eu ter praticamente me 

convidado, para acompanhar o rolezinho, rumo ao encontro dos “malokas”. Este 

evento tem como centro agregador o estilo de dança chamado passinho do 

romano41, que por ter sido absorvido pelos adeptos do funk, acabou sendo assim 

renomeado, na cidade. Isso dá, igualmente, nome ao encontro, cujos participantes 

saem de diversos bairros da cidade com destino à praça. Nos últimos seis meses, o 

evento tem acontecido geralmente a cada quinze dias, cujo objetivo, segundo os 

interlocutores, é dançar, beber, flertar e se divertir, ou como eles mesmos dizem: 

tirar um lazer.   

Como dito acima, a produção do lazer se estrutura em etapas: a preparação, 

a prática e o conflito e/ou dispersão. Nesse segundo relato também pude 

acompanhar todas as etapas desse processo, desde a preparação até o risco do 

conflito e a volta para o bairro.  

 

Preparação: uma festa à parte 

 

O convite para a participação do evento é feito pelo aplicativo de mensagem 

whatsapp que circula rapidamente pelos grupos de passinho, grupos de escola, de 

times de futebol e de bairros, além do uso de postagens no facebook para a 

divulgação da festa. A divulgação ocorre de dois a três dias antes do encontro. 

Segundo meu interlocutor, os últimos encontros reuniram entre 300 e 450 pessoas. 

Como já foi dito, fiquei empolgado para acompanhar a preparação e o trajeto 

escolhido pelos jovens. e acompanhá-los. 

Para tanto, me arrumo, pego minhas coisas, tomo café e desço para 

encontrar o Xis. O ponto de encontro é perto da quadra da escola municipal do 

bairro. Cheguei lá por volta das 10h30. Ele já estava com mais dois amigos (Luiz e 

Jonatas). Cumprimentei e segui com eles até a casa do Luiz na rua de trás da 

escola, perto da cachoeira. A nossa entrada na casa se deu pela cozinha, como é 

habitual na maioria das casas em que visito, e mesmo quando a entrada se dá pela 

                                                
41  O passinho do romano é uma coreografia que intercala passos frenéticos com imitações de robôs 
em câmera lenta; trata-se de dança realizada ao som de funk, que dificilmente é repetida da mesma 
forma.  
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sala, as interações e conversas ocorrem na cozinha. É a cozinha, portanto, o 

ambiente mais comum da recepção ao se entrar na casa. Vale ressaltar que a casa 

é algo mais íntimo, por isso o convite é feito apenas às pessoas mais próximas do 

grupo. Assim, a preparação é algo restrito aos “chegados”. Isso fica evidente nas 

brincadeiras jocosas que indicam um grau elevado de amizade. Tanto que só é 

zoado quem faz parte do grupo. 

A preparação para um evento já é uma pré-festa, com música e muita zoeira, 

com os apelidos e a jocosidade marcantes durante as interações. As gafes ou 

qualquer falha que destoam da postura de homem hétero já constituem motivo para 

piadas e mais zoeiras. A masculinidade é algo muito presente e valorizada nesse 

universo da pesquisa. O simples fato de alguém falar que vai fazer xixi ao invés de 

mijar já é motivo para risadas e surge mais um apelido – “o Xixi” –, que durante todo 

o dia é lembrado do seu deslize. Essas relações e brincadeiras fortalecem os laços 

sociais entre os participantes, circunscrevendo um grupo fechado para participar da 

pré-festa. Além disso, eles também aproveitam o tempo para "dar um trato no 

penteado", convidar mais pessoas pelo whatsapp e preparar as bebidas que vão 

levar. Essa preparação das bebidas é a parte mais importante, pois é a garantia de 

garantir o consumo durante todo o rolê. Todos levam um pouco para compartilhar e 

nesse processo ocorre a mistura e mesmo a produção de diferentes bebidas. Por 

volta das 11h30 chegam mais três rapazes (Thiago, Eduardo e Neto), que trazem 

mais bebidas alcoólicas (vodka, catuaba e corote). Jonatas mistura a vodca e o 

corote com refrigerante. São colocados em garrafas pet de dois litros e guardados 

nas mochilas. As caixas portáteis de som conectadas, via bluetooth, ao celular e à 

música são tocadas em volume máximo. Há um ensaio improvisado de passinhos, 

sempre permeado de jocosidade e zoeira, em qualquer pequena falha. Ao dar 

12h15, descemos todos para encontrar as outras pessoas, cujo ponto de encontro 

também é a quadra da escola que fica situada bem no meio do bairro – um ponto 

central e de fácil acesso a todos. Chegam três moças, com idade entre 16 a 19 anos 

(Amanda, Beatriz e Cássia). Xis impaciente manda mensagem verificando a 

frequência, mas por fim, como dizem meus interlocutores, “o bonde fechou”, e 

partimos no sentido da Praça da Matriz.  

Desse modo, essa parte do relato evidencia que a diversão já começa antes 

mesmo do rolê, propriamente dito, acontecer, sendo a preparação das bebidas, o 

ensaio e a reunião pré-rolê, ou como eles dizem, o esquenta da festa, também um 
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momento de lazer. Essa primeira etapa, portanto, é importante para que tudo ocorra 

bem durante a prática. É também na preparação que os vínculos de amizade se 

fortalecem. As figuras do amigo de infância, do parça, do mano e do chegado se 

constituem nessa primeira etapa, pois ao sair pela cidade é preciso, antes de mais 

nada, estar acompanhado de pessoas que você confia, tendo em vista que ao 

explorar novos caminhos é importante ter com quem contar. Assim, o lazer também 

propicia e forja a criação de vínculos de amizade, porque o bonde se protege 

durante o rolê. 

 

O percurso faz parte do rolê 

 

Após essa preparação saímos do bairro às 12h30, com o objetivo de chegar 

cedo, para a escolha do melhor local da praça para ficar. Fomos a pé. Iniciamos a 

caminhada subindo pela trilha, que passa sob o rio que corta o bairro e cai na 

cachoeira. Após cruzar a ponte de madeira e subir o escadão, saímos na estrada. 

Ela é uma via central que faz a ligação entre os bairros e o centro da cidade. 

Seguimos no sentido da praça, Luiz tira uma caixa de som e conecta com o celular e 

já começa a tocar funk, e durante todo o percurso a música não para. Desse modo, 

o percurso também é uma festa.  

Assim, apesar de já ter saído do bairro e não ter chegado ao Centro, o rolê já 

está ocorrendo, pois, o percurso é parte fundamental desse processo. Cabe escolher 

as vias com mais movimento, tendo em vista que o objetivo é “ser visto para ser 

lembrado”.  Nesse aspecto, a estrada na qual iniciamos o trajeto é um tronco viário 

importante, pois como já disse, faz a ligação para vários bairros da periferia, por isso 

é muito movimentada, com pontos de ônibus, comércio e calçadas estreitas. 

Chegando no “centrinho” do bairro do Atalaia, abrem-se possibilidades de caminhos 

para chegar ao Centro: descer pela Avenida Lyons e cortar por escadões até chegar 

à praça, ou pela avenida José Barreto passando pela delegacia. Após 

argumentações de prós e contras, escolhemos a avenida da delegacia, pois, apesar 

de mais longo é o caminho mais fácil, porque são apenas descidas; este foi também 

o caminho escolhido pela maioria, já que se pode encontrar pessoas conhecidas, 

conhecer novas e flertar.  

Outro ponto importante é a relação entre a presença das moças no bonde e a 

mudança de comportamento por parte dos rapazes. Essa presença fez, naquele 
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momento, com que as zoeiras continuassem, mas agora de forma diferente, com um 

objetivo de se destacar, sempre reforçando a masculinidade. O tamanho do pênis de 

um dos meninos (Eduardo) é usado como motivo de chacota, pelo fato dele ser o 

único branco e loiro, chamado Alemão, mas também de Bieber (alusão ao cantor 

Justin Bieber), que provavelmente teria o pênis pequeno.  

Toda zoeira é acompanhada de um coro de risadas, provocações e gritos. 

Segundo Thiago, em cada rolê uma pessoa é escolhida para ser pega para loco e se 

torna o centro das zoeiras. Algumas vezes o escolhido “perde a linha” e parte para a 

agressão física. Neste dia o escolhido foi justamente o Alemão, mas ele levou na 

brincadeira, e não perdeu a oportunidade de zoar os outros também. Após um ato 

jocoso de um lado, o outro tenta rebater, seguido também de risadas, gritos e mais 

provocações. Qualquer mínimo detalhe é motivo para chacota. Neto estava com 

uma camisa que tinha um desenho nas costas de dois dados pegando fogo, Alemão 

não perdoa, e já aproveita para passar a atenção para o outro, diz que ele tem dado 

atrás. Parece uma espécie de batalha das zoeiras. Um que é zoado tenta passar 

para outro o foco42. 

A fama de pegador (aquele que conquista várias mulheres), ou não pegador 

(que não tem tanta sorte na conquista), é sempre utilizada como maneira de 

valorizar ou questionar, entre si, suas capacidades. Adjetivos como virjão, cabaço, 

comedor, sujeito homem, bandido são utilizados para se atacar ou se defender 

nesse jogo de ataque e contra-ataque; a zoeira circula no grupo, todos estão sujeitos 

a ela. O uso da mãe e da irmã também é algo frequente, principalmente a referência 

à irmã – a expressão “pergunta para sua irmã” é muito usada. O uso de bebidas 

alcoólicas é presente desde o início, na concentração na quadra e durante todo o 

trajeto. Além das zoeiras sobre a masculinidade, há também as relacionadas ao 

futebol, valorizando o modo de jogo com expressões como “seu perna de pau”, 

“aprende com o pai”, “quebro você”, “fica na sua, só come banco”43, etc.  

Assim, nosso trajeto de cinquenta minutos girou em torno da jocosidade, 

música, consumo de bebidas alcoólicas, muitas piadas e risos. O percurso até o 

Centro constitui uma festa à parte, que se constrói de diferentes maneiras, a partir 

do modo que se escolhe de circular. No caso desse relato, como já dito, o trajeto foi 

feito com uma longa caminhada por vias movimentadas. Tal escolha revela uma 

                                                
42 Sobre a prática da zoeira entre agrupamentos juvenis, ver Pereira (2010b).  
43 Que significa ficar na reserva, sem jogar no time titular. 



51 

 

cidade e um modo de circular, neste caso, a cidade das calçadas, desvendada por 

meus interlocutores, os quais buscam caminhos de encontros que têm por objetivo a 

sociabilidade. Trata-se de uma alternativa que oferece condições de serem vistos e 

esbarrados, a que cria meios de conhecer pessoas e de curtir melhor o rolê.  

 

Prática: chegada à praça 

 

Após todo esse percurso, chegamos à Praça da Matriz às 13h20. A praça é 

composta por um palco, dois banheiros próximos, um grande espaço aberto e 

cimentado, com poucas árvores e sem nenhum banco, por ação recente da 

prefeitura para evitar aglomerações de jovens. Olhando de frente para o palco, do 

lado direito tem um ponto de táxi, atravessando a rua, a Matriz (igreja católica), o 

supermercado Pedroso e mais alguns comércios menores. Do lado esquerdo, uma 

escada que dá acesso a uma parte da praça abaixo do nível da rua, um canto meio 

escondido, a cerca que limita a praça, com alguns coqueiros e árvores em um 

declive acentuado. No fundo, há uma grande árvore e uma rua que fica em frente à 

câmara municipal e dá acesso para o escadão que dá acesso à rua de baixo. 

Quando chegamos à praça ainda tinha pouca gente, e assim pudemos escolher um 

local com sombra e com uma vista mais ampla; ficamos perto do palco, encostados 

na grade de proteção. Formamos uma roda e continuamos a conversa, sempre em 

tom de brincadeira, com as mochilas no centro da roda, além da caixinha de som, 

quando então os meninos começaram a ensaiar alguns passinhos. Desse modo, o 

estar na praça é uma continuação das duas etapas anteriores: a preparação e o 

percurso se misturam com a própria prática.  

Uma coisa que chamou minha atenção foi a semelhança entre os 

participantes, principalmente no modo de se vestir. Cria-se, assim, um grande 

pedaço periférico no centro da cidade (MAGNANI, 1984 e 2002). As vestimentas dos 

jovens presentes – tanto rapazes, quanto moças – revelam certo padrão na 

diversidade existente. A maioria dos meninos está de boné (“bombeta”), camisetas 

de marca ou de equipes de futebol, quase sempre clubes estrangeiros. Alguns 

vestem calças jeans ou bermudas coloridas de tecido sintético. Tênis de marca – 

Nike, Mizuno, Lacoste e Oakley – são os preferidos. Como o evento é durante o dia, 

grande parte dos rapazes usa óculos escuros (lupa), as meninas, camisetas curtas 

coladas ao corpo, a maioria com shorts jeans relativamente curtos e saias. Contudo, 
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outros estilos também são vistos, em camisetas com alusão ao reggae e ao 

movimento hip-hop. Os cortes de cabelo masculino – os denominados chavosos – 

são bem parecidos, raspados dos lados e em outras partes da cabeça com 

desenhos ou traços, além do estilo black power. As meninas, preferencialmente, 

usam cabelos longos, alisados, mas algumas, cacheados. A faixa etária varia entre 

14 e 23 anos, majoritariamente negras/os (pretas/os e parda/os).  

Logo, o pertencimento passa também pelo compartilhamento de símbolos, 

como as marcas de roupas usadas, o que também determina certo status social, 

pois objetos originais de marca detêm mais prestígio do que os considerados 

“paraguaios” ou falsificados. Além disso, o momento que antecede a festa também 

serve para preparar os cabelos e o estilo da roupa; talvez essa preparação em 

conjunto reflita na semelhança no vestuário, sendo essa etapa usada também para 

empréstimo de roupas entre os membros de um grupo.  

Após 40 minutos da nossa chegada, por volta das 14h, a praça já está quase 

cheia, com cerca de 300 pessoas, várias rodas formadas, cada qual com a sua 

caixinha. Vários rapazes de bicicleta circulam no meio da multidão. Algumas 

pessoas participam de várias rodas, enquanto outras ficam apenas na sua. A divisão 

inicial passa pelos conhecidos do bairro, pois estes fizeram o percurso juntos até a 

praça, mas ao passar do tempo, rodas vão se mesclando, entre os conhecidos de 

escola, principalmente, entre aqueles que estudam em escolas centrais, as quais 

concentram jovens de vários bairros. Não existe uma centralidade, um som no palco 

ou alguém com microfone que organize o evento. É algo que acontece 

horizontalmente, pois cada grupo organiza uma roda e começa a dançar. Há alguns 

grupos de dança mais conhecidos que, quando começam a dançar, acabam 

chamando a atenção e atraindo outros para olhar e “competir”, “lançando os seus 

passinhos”; decide-se o vencedor da disputa conforme a empolgação e os gritos do 

público. Os “famosinhos”, geralmente assim conhecidos, têm seguidores na internet, 

torcida e se destacam por criarem passinhos para a obtenção as maiores rodas. A 

dinâmica, porém, não é centralizada, as rodas são feitas, crescem, se mesclam, 

diminuem e se diluem ou se espalham em vários pontos da praça. Apesar de o som 

que dá o ritmo ser o funk, estilo geralmente dançado por mulheres, no caso do 

passinho dos malokas, são os homens que ficam no centro. Isso não impede que as 

mulheres dancem e participem das competições, ou mesmo das suas rodas durante 

o rolê, mas a centralidade consiste nos homens. Às 16h parece ter sido o momento 
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com mais pessoas na praça, cerca de 350, mas também começam a chegar 

algumas viaturas da Guarda Civil Municipal (GCM), o que gera certa apreensão, pois 

eventos anteriores terminaram com dispersão promovida pela própria GCM. 

Entretanto, o evento prossegue, as rodas não param, o som, a dança e a diversão 

continuam.  

Durante o evento aproveitei para circular bastante, às vezes sozinho, às 

vezes acompanhado com os rapazes que vieram comigo. Não circulava com as 

mulheres, pois tinha uma certa restrição, já que homens faziam seus piões (voltas) 

acompanhados de outros homens e mulheres, de outras mulheres, a não ser que 

fossem casais. O flerte ocorre com mulheres de outros grupos e rodas, e 

geralmente, tem que ter alguém conhecido na outra roda, pois caso contrário, pode 

ter atrito. Daí a circulação solitária poder ser compreendida como flerte ou paquera, 

como meio de se desprender da sua roda de origem.  

Na praça, há pontos conhecidos dos frequentadores do evento: o de pegação 

aonde os casais vão, após o flerte dar certo; o escadão ao lado da praça, que dá 

acesso à rua de baixo e ao ponto de ônibus; o ponto mais baixo da praça, com 

escada de acesso; o de venda de drogas, situado ao lado do palco, próximo aos 

banheiros, restando os espaços de circulação. Durante o tempo de permanência, 

alimentos e bebidas (caso já tivessem sido consumidas) podiam ser comprados no 

mercado situado bem em frente à praça.  

 

Dispersão: voltando para o bairro 

 

Às 17h, aproximadamente, como o número de pessoas diminuía e o de 

guardas civis municipais aumentava, decidimos voltar para casa, pois, segundo 

meus interlocutores, às 19h teria missa e a Guarda Civil Municipal por volta das 18h 

atuaria para dispersar os grupos que ali ainda permanecessem; então era melhor ir 

embora antes. Essa percepção não é por acaso, pois o confronto com as forças de 

segurança – conforme várias situações já narradas anteriormente – é algo rotineiro 

em eventos com esse grupo, por isso os meus interlocutores resolveram evitar o 

confronto e retornar ao bairro. Na volta o modo de circular foi distinto, pois voltamos 

de ônibus, e em um número bem maior de pessoas, cerca de 12 homens e 6 

mulheres. Tal qual a vinda, a volta também foi cheia de jocosidade, bagunça e 

zoeira, mas, um pouco menos, pois estávamos cansados. E o circular de ônibus 
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inibe falas mais calorosas, pois o tempo de viagem é menor e também há pessoas 

estranhas, alterando a dinâmica social dos jovens. Saímos da praça e descemos o 

escadão que dá acesso à rua de baixo, onde tem um ponto no sentido bairro, 

podendo ser qualquer ônibus para o Matagal, intermunicipal ou municipal; a ideia era 

conseguir algum motorista conhecido ou que fosse menos rígido para dar carona. 

Esperamos cerca de 40 minutos, porque as duas primeiras tentativas não deram 

muito certo, pois era muita gente para não pagar a passagem, e os motoristas 

falaram que poderia dar problema para eles, mas na terceira vez conseguimos. Um 

ônibus chega dirigido por motorista muito conhecido por dar carona a todos, e muito 

benquisto pelos moradores do bairro – tanto que nunca foi roubado; ao encostar no 

ponto, Neto chega na porta da frente e pede a corona; o motorista abre um sorriso e 

fala para entrar pela porta de trás, e o bonde todo entra no ônibus.  

Durante o caminho de volta a cantoria é ao vivo, já que as caixinhas e alguns 

celulares já tinham se descarregado após quatro horas de rolê. Ainda com copos 

nas mãos, os jovens dançam, cantam, e se gabam por beijar várias meninas e 

ainda, fazem disputas nos passinhos – uma briga de egos que reforça a 

masculinidade e a fama de conquistador. Sobram jocosidades para quem “não 

pegou ninguém”, que se torna então o foco da zoeira, no caso Luiz, “pego para 

louco” e apelidado de “peganingue”44. O percurso de ônibus leva metade do tempo 

que gastamos a pé, cerca de 20 minutos até o ponto final. E diferentemente da ida, 

na volta cada um vai descendo em pontos diferentes. Assim, durante o caminho, vou 

me despedindo um por um, já que serei o último a descer. Pergunto se eles vão para 

outro local, mas Xis diz que todos vão descansar, pois, no dia seguinte tem 

campeonato de futebol, e ele, bem como a maioria dos rapazes joga, muitos deles 

em mais de um time, e assim é preciso acordar cedo. Assim nos despedimos, 

agradeço e encerramos o rolê, embora já combinemos de nos encontrar cedo, no dia 

seguinte, para irmos acompanhar (ou jogar) as partidas do campeonato de domingo. 

 

 

 

 

 

                                                
44 Peganingue é um termo usado para se referir a uma pessoa que não pega ninguém no rolê.  
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Análise: circulação, amizade e zoeira 

 

Após a exposição desse segundo relato é importante pontuar ações 

relevantes, observadas para se analisar o lazer. O circular pela cidade e a 

permanência, mesmo que por pouco tempo, trazem questões relativas aos usos dos 

espaços na cidade, com repercussões nos eventuais conflitos e nas escolhas dos 

trajetos. Assim, observar como um espaço é projetado para ser usado como de 

passagem ou de circulação (AGIER, 2011, p. 89-100), e como isso se inverte no 

contrauso (LEITE, 2004) e se torna um espaço de aglomeração, criando conflitos 

que geralmente terminam com algum enfrentamento. O uso e o contrauso são vistos 

tanto na praça, quanto na quadra. Há uma subversão do uso original e para se 

restabelecer “a ordem” e o uso oficial para o qual aquele local foi projetado surge a 

figura do Estado, quase sempre na presença da autoridade policial, e dependendo 

da situação, na figura dos representantes do crime. Outro ponto interessante é a 

importância das etapas de pré-atividade (preparação e percurso) para efetuar a 

extração de lazer, visto que a preparação é o que fundamenta a diversão futura. Por 

fim, a relação entre amizade e zoeira é fundamental para entender o fenômeno da 

extração de lazer, pois ninguém tira um lazer sozinho. Logo, o fortalecimento da 

amizade através da zoeira também é algo que se repete em diferentes situações e 

se demonstra algo importante na dinâmica social. Circulação, lazer e amizade 

fundamentam o rolê, além da regularidade da criatividade, desde a elaboração das 

“bebidas”, passando pelos passos e também durante a zoeira, como também, o 

possível conflito entre participantes do evento ou diante das forças de segurança. 

Assim, o circular no contexto urbano abre possibilidade de se revelar e construir uma 

cidade para os que nela caminham, mas também faz surgir conflitos entre diferentes 

entendimentos sobre a própria cidade. Isso já estava presente no primeiro relato e 

volta a aparecer novamente. Dessa forma, conflito representa um aspecto marcante 

no processo de criação do lazer. 
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Figura 4 – Rolezinho na Praça da Matriz em Cotia

 
Foto: Wesllen Souza (jan./2019). 

 
 
2.1.3 A cidade dos roqueiros, skatistas e pixadores 
  

Relato 3 

 

Para melhor entender esse processo de aglomeração e dispersão ocorridos 

na região central, utilizei-me de relatos e conversas com dois interlocutores (Jonas, 

roqueiro e Valter, skatista/pixador45), para conseguir trilhar uma espécie de caminho 

das ocupações de espaços (públicos e privados), no centro da cidade, por jovens 

que buscam espaços para a prática de lazer na cidade de Cotia, ocorridos nos 

últimos anos. O estabelecimento de pedaços (MAGNANI, 1984 e 2002) periféricos 

nas regiões centrais não é usualmente bem-vindo, criando-se algo típico de 

situações próprias à extração de lazer: conflito e dispersão. 

 

Preparação: busca por espaços na cidade 

 

Os relatos têm início com a ocupação do estacionamento do hipermercado 

Extra Cotia, às margens da Rodovia Raposo Tavares, no ano de 2010, onde jovens 

se reuniam semanalmente às sextas-feiras para beber, conversar e ouvir música. 

Inicialmente, segundo meus interlocutores, o objetivo era estabelecer um lugar de 

                                                
45 Segundo Pereira (2010a p. 143), adota-se “a grafia da palavra pixação, com ‘x’, e não com ‘ch’, 
conforme rege a ortografia oficial, para respeitar o modo como os pixadores escrevem o termo que 
designa sua prática. Esse modo particular de grafar é apontado por alguns pixadores como uma 
maneira de diferenciar-se do sentido comum atribuído à norma culta da língua: pichação. ‘Pixar’ seria 
diferente de ‘pichar’, pois este último termo designaria qualquer intervenção escrita na paisagem 
urbana, enquanto o primeiro remeteria às práticas desses jovens que deixam inscrições grafadas de 
forma estilizada no espaço urbano”. 
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encontro antes de se sair para a capital ou festas na região. O local também se 

tornou um ponto de encontro de pixadores e skatistas, que ali se reuniam para sair 

de rolê pela cidade e região. Já os roqueiros escolheram o estacionamento do 

mercado para ser o seu ponto fixo de encontro na cidade. Assim, enquanto para 

alguns, o espaço era apenas de passagem, uma preparação para seguir para outros 

locais, para outros agentes, o lugar já constituía o próprio local da prática do lazer. 

Algo interessante que ocorria era a expectativa dos participantes; segundo Jonas 

relata, todos esperavam a sexta para ir ao encontro dos amigos. Para ele, era o 

melhor dia da semana, pois trabalhava muito e na sexta era o seu dia de tirar um 

lazer, vinha de São Paulo e ia direto para o ponto de encontro. Como havia um 

ponto de ônibus na frente e também estava às margens da rodovia, o acesso era 

facilitado. Ele era um dos primeiros a chegar e já começava a organizar as coisas. 

Já para Valter, que usava o espaço para encontrar os amigos antes de sair para 

pixar, o local tinha um significado diferente. Ali, ele trocava “folhinhas”46 e fazia 

novos contatos no mundo da pixação, além de beber e se divertir, antes de sair para 

as suas andanças pela Grande São Paulo. Desse modo, a concentração, naquele 

ponto, tinha objetivos distintos para os diferentes agrupamentos, porém para ambos 

havia um processo de preparação, tendo em vista que era preciso chegar cedo para 

ocupar o espaço, trazer as bebidas e decidir quem seria o responsável pela música 

naquela semana; as apresentações eram quase sempre ao vivo, de maneira rotativa 

e sem muita estrutura realizadas, ali, no chão mesmo, onde se sentavam em roda, 

bebiam e cantavam.  

 

Prática: o point central  

 

Segundo os interlocutores Jonas e Valter, a convergência para um mesmo 

local de grupos distintos adeptos de diversos estilos se deu pela falta de espaços de 

lazer na cidade. A Praça da Matriz estava fechada para reforma, e não havia 

nenhum outro ponto no Centro com um espaço suficiente para todos. Desse modo, o 

estacionamento do hipermercado se tornou um lugar atrativo, e com isso foi ocupado 

por jovens de vários bairros. Os grupos ali presentes apresentavam grande 

                                                
46 São folhas que eles elaboram com as suas pixações, que servem para trocar entre pixadores. É 
como se fosse uma demonstração de conhecimento. Quanto mais conhecido é o pixador, mais 
valorizada é a “folhinha”; ver detalhes em Pereira (2010a). 
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diversidade, destacando-se em maior número os roqueiros, os skatistas e os 

pixadores, além de alguns rappers, minoritariamente. 

Essa mistura pouco usual acabou propiciando ali um point47 dos jovens 

cotianos. Esses relatos que narram a história vivida por meus interlocutores se 

relacionam às minhas observações em campo em muitos aspectos, mas vou me ater 

aqui na estrutura resultante das observações, bem como nas regularidades. Nova 

atenção será dada às etapas que constituem a extração de lazer, pois o antes, o 

durante e o depois são partes constituintes da prática, num complexo que forma a 

extração de lazer. Outro aspecto assinalável são as regularidades que incluem a 

formação de vínculos através da amizade, da circulação e do enfrentamento 

partilhado de conflitos. 

A prática era bem simples: o dia de encontro era fixo, toda sexta-feira, e as 

pessoas começavam a chegar a partir das 18h, pois muitas vinham direto do 

trabalho. Reuniam-se em torno da pessoa que estava cantando com violão e ali 

bebiam, cantavam, contavam piadas e conversavam. Paralelamente, outros grupos 

se formavam, principalmente os pixadores, para organizar o próximo rolê, e os 

skatistas, à procura de algum obstáculo para as manobras.48 Nesse ritmo, o rolê 

acontecia, até o a direção do Extra se incomodar e chamar a polícia para dispersar 

os jovens.49 Para Jonas, o incômodo por parte do estabelecimento foi aumentando à 

medida que crescia a presença de jovens a cada semana, de tal forma que o lugar 

se tornou uma referência para todos os jovens da cidade, convertendo-se, assim, no 

point local, abrangendo cada vez mais pessoas, e reconhecido, segundo eles, como 

o melhor lugar para se ir às sextas-feiras.  

 

Conflito e dispersão: diáspora e busca de novos espaços 

 

Com o aumento de participantes e a consolidação do lugar como um ponto de 

encontro dos jovens da periferia de Cotia no centro da cidade, os conflitos 

aumentaram. O uso do estacionamento, das calçadas e até do ponto de ônibus 

                                                
47 Dentre os significados possíveis “[...] Point é o espaço onde os pixadores se encontram, em um dia 
e horário fixos, para conversar sobre a pixação, estabelecer trocas e combinar novas pixações” 
(PEREIRA, 2010a, p. 143). 
48 Sobre skatistas e usos de espaços urbanos, ver Machado (2011 e 2017). 
49 Para uma abordagem sobre conflitos entre usos juvenis de espaços de lazer em shoppings e 
conflitos com a administração, o que já incluía o termo “zoar”, ver Frúgoli Jr. (1992). 
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começaram a gerar conflitos. Outra coisa que gerou atrito entre o mercado e os 

frequentadores foi o aumento dos furtos nesse estabelecimento, pois entrar para dar 

voltas e comer frutas e doces também fazia parte da festa. O hipermercado, que 

tinha o funcionamento durante 24h, começou a restringir a entrada de pessoas para 

tentar conter os participantes e também houve o aumento dos seguranças. Todavia, 

não foi o suficiente para conter a insatisfação por parte da gerência, e ações 

conjuntas do hipermercado e da Polícia Militar se intensificaram. Rondas frequentes 

e dispersões começaram a ocorrer e, por fim, após um período de conflitos, os 

administradores construíram cercas para impedir o uso do espaço do 

estacionamento e alteraram o horário de funcionamento, obrigando os jovens a 

migrarem para outros locais da cidade.  

Tal diáspora, por assim dizer, fez com que cada grupo seguisse um caminho 

diferente nos seus percursos pela cidade. Os roqueiros foram então para um bar 

próximo dali, que se tornaria um reduto do rock na cidade, enquanto os pixadores e 

os skatistas deslocaram-se para o estacionamento do Ginásio Municipal de 

Esportes, onde também enfrentaram certa resistência do poder público, embora 

tenham se fixado ali, tornando-se o point de encontro e de treino para as manobras. 

Os conflitos não cessaram, por isso o poder público municipal – via Secretaria de 

Esporte e Lazer, que era responsável pelo ginásio onde os skatistas se reuniam – 

conseguiu negociar e acabou por construir, no final de 2012, uma pista pública 

municipal de skate. Entretanto, os jovens skatistas diziam50 que a pista estava fora 

dos padrões e a localização não era boa, Assim, um grupo dissidente manteve-se na 

frente do ginásio municipal por mais algum tempo. Contudo, a guarda municipal, no 

cumprimento de ordem da Prefeitura, resolveu dispersar e impedir a prática de skate 

no entorno do ginásio. Assim, os conflitos e as negociações foram constantes, quase 

sempre terminando com o deslocamento desses jovens. Desse modo, o conflito 

causado pela ocupação de espaços centrais com objetivos das práticas de lazer tem 

um caráter regular, principalmente por parte do governo municipal. Apesar disso, fica 

evidente a presença de mecanismo de adaptação, por meio da criatividade e de 

                                                
50 As falas vinham por meio das associações que representavam os skatistas da cidade: a 
Associação de Skate Granja Viana (ASGV) e a União dos Skatistas de Cotia (USK8C), sendo estas 
publicamente rivais. Enquanto a segunda defendia a pista construída pela prefeitura, a primeira 
criticava a mesma. 
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negociações, como no caso da construção de uma pista como forma de neutralizar o 

conflito, com novas práticas e posições decorrentes (MACHADO, 2011 e 2017). 

Em síntese, a circulação de muitos jovens continua pela cidade, com períodos 

de aglomeração em usos de espaços, e medidas de dispersão após seguidos 

conflitos. Aqui vale destacar a reinauguração da Praça da Matriz, em 2015, depois 

de longa reforma, com novo palco e disponibilidade de internet wi-fi. Isso fez com 

que surgisse um novo ponto de encontro, que atraiu diferentes agrupamentos. 

Assim, os jovens, roqueiros e skatistas começaram a utilizar e frequentar 

constantemente o lugar. Contando com esse público e outros segmentos, tal praça 

se tornou (ou voltou a ser) o ponto de encontro dos jovens da cidade. Entretanto, 

não demorou muito para que atritos com o poder público local e a Igreja Católica 

ressurgissem.  

Isso levou, em suma, a ações para limitar a permanência dos jovens, como a 

retirada dos bancos, a instalação de base móvel policial, a frequente dispersão das 

festas e aglomerações, além do já relatado neste capítulo, o combate aos rolezinhos 

no centro da cidade por parte do poder público.  

O objetivo de refazer o caminho percorrido por meus interlocutores, através 

dos relatos de experiências dos últimos anos, visa demonstrar que esses ciclos 

evidenciam a sequência de conflitos entre o poder público e a circulação e ocupação 

dos jovens moradores da periferia local. Assim, há repetições de ocupação e 

repressão e, consequentemente, uma espécie de diáspora que direciona os jovens 

na procura de novos espaços, iniciando-se um novo ciclo. Isso demonstra que para 

haver extração de lazer, ou seja, para se tirar um lazer, é imprescindível a 

circulação, que gera atritos e conflitos, fomentando ciclos de circulação, 

aglomeração, repressão e diáspora.  

 

2.2 Usos dos espaços, conflitos, disputas e diásporas 

 

A cidade e os diferentes usos dos espaços constituem temas muito estudados 

na Antropologia Urbana, e apesar disso, ainda não se trata de uma abordagem 

esgotada, dado ser algo que se renova, se recria e se mantém. Assim, entender a 

pluralidade de estudos sobre usos da cidade e seus significados e os conceitos que 

daí derivam é de alta relevância.  



61 

 

Durante a pesquisa, percebeu-se a existência de espaços de passagem, 

espécies de pórticos (MAGNANI, 2014)51, bem como de concentração. Há espaços 

projetados para a circulação permanente e outros para a concentração e 

aglomeração de pessoas, incluídos os de uso temporário. É possível distinguir esses 

espaços, bem como os momentos em que essa lógica se inverte e é aceita (para as 

festividades oficiais), sem falar do uso contrário ao projetado (não oficial), que pode 

gerar atritos, disputas e conflitos. Exemplos: o uso da rua para o baile ou da calçada 

para aglomeração, ou mesmo a quadra após o futebol para se ouvir música e beber. 

Em síntese, pretende-se, neste item, mostrar como os atores sociais presentes 

nessa dinâmica social disputam as diversas formas e possibilidades de uso dos 

espaços.  

Os relatos apontados anteriormente procuraram evidenciar que a 

aglomeração de jovens periféricos em diversos espaços, principalmente nas áreas 

centrais da cidade causa incômodo, sobretudo porque alguns locais foram 

projetados para a circulação e não para a aglomeração. Esses jovens veem esses 

espaços como lugar para as práticas de lazer, mesmo que projetados para outros 

fins. A circulação pela cidade cria redes, trajetos e circuitos (MAGNANI, 2002), mas, 

por vezes, causam conflitos e, consequentemente, disputas. Conflitos não são 

sinônimos de desordem ou caos, como já exposto anteriormente, mas, sim, de 

ações que envolvem formas de renovação, reprodução e alternância (MARQUES, 

2007, p. 8). Por consequência, o conflito produz novas formas de sociabilidade, 

como a dispersão e o impedimento à realização dos bailes, que acabam por 

incentivar, no contexto da presente pesquisa, o surgimento e proliferação das 

tabacarias. Dado que os conflitos são constantes nas relações sociais, a cidade 

representa um local privilegiado para se observar essas tensões, dada sua alta 

concentração e circulação de pessoas, coisas e espaços. Essas relações constituem 

as cidades, pois elas são construídas pelos usos que os citadinos dão a elas 

(AGIER, 2011).   

É importante perceber o número de pessoas presentes nesses 

deslocamentos, sozinhas ou agrupadas. Assim, a cidade é criada e disputada por 

esses jovens, tendo a ocupação desses espaços relação direta com a busca pela 

construção de espaços de lazer, como o baile funk na rua, além de diversos usos: do 
                                                
51 Segundo Magnani (2014), pórticos constituem marcos de transição na paisagem, que configuram 
passagens. 
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campo de futebol; da quadra para festas; do shopping center, como um local de 

aglomeração de número elevado de jovens; da Praça Matriz da cidade; do 

hipermercado e suas entradas ou da frente e das escadas do Ginásio de Esportes 

Municipal. 

 

2.3 O crime e o Estado como mediador de conflitos 

 

Outro ponto que aparece em vários âmbitos da vida dos agentes 

pesquisados, e que influencia na construção de uma perspectiva de cidade, é o 

âmbito do crime, em que se regulam e se restringem a circulação e os usos do 

espaço, e, em muitos casos, faz-se a mediação dos conflitos. Se a circulação e o 

uso de espaços constituem fontes permanentes do conflito, mediar e regulá-los são 

ações fundamentais para alguma categoria de resolução, por exemplo, referentes 

aos seguintes casos, observados na pesquisa: agressão em escola de ensino médio 

do bairro; briga entre jogadores de times; eleições para a Sociedade Amigos de 

Bairro (SAB), uso de drogas; volume de som em espaços públicos; proibição do uso 

da quadra, da praça e do campo. Todas essas situações estão ligadas a uma 

espécie de regulamento “paralelo” que vai além da imposição da norma, mas passa 

a permear diversas relações, estando presente, inclusive, na produção de 

moralidade.  

Para isso, é necessário entender o surgimento do Primeiro Comando da 

Capital (PCC) nos presídios paulistas em meados dos anos 1990 e sua expansão 

para além dos muros das cadeias na década de 2000, pois são fenômenos 

assinaláveis para esta pesquisa, já que o mesmo se tornou a força hegemônica no 

controle do tráfico de drogas, na imposição de uma moralidade e na mediação de 

conflitos em muitas periferias do estado de São Paulo. 

Expressões como “o crime não é creme” e “o lado certo da vida errada” 

constituem algumas das expressões usadas por jovens pesquisados. Pude ouvir 

diversas vezes essas frases. Fica evidente a busca para diferenciar “o bom bandido 

ou ladrão” do “mau ladrão” ou, em outras palavras, diferenciar o bandido ou o ladrão 

do nóia52 (FRÚGOLI JR.; SPAGGIARI, 2010), também conhecido como “ladrão de 

                                                
52 O termo nóia é usado para pessoa viciada em droga, e que geralmente é vista como alguém que 
anda sem rumo, completamente desarrumada, suja, com delírios e paranoia. Aqui, essa expressão 
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galinha” ou “pé de chinelo”. O nóia é um termo que rebaixa aquele que o carrega por 

uma falta de proceder53 (MARQUES, 2010), portanto, chamar alguém de nóia 

constitui uma ofensa moral.   

Essas expressões são carregadas de significado, pois, como pude observar 

em campo, ladrão ou bandido é aquele que “corre pelo certo” e não atrasa a vida 

dos moradores. Isso pode evidenciar uma ordem ou uma moral criminosa, que 

transcende o delito. Ladrão e nóia passam a ser termos valorativos de uma 

conduta54 que se opõem, independentemente se são participantes do mundo do 

crime55. Assim, o bandido e o ladrão são aqueles que têm posturas; ser chamado 

ladrão ou de bandido é um elogio para aquele que tem um certo proceder. Diversas 

vezes, presenciei meus interlocutores utilizando-se desses termos: “E aê, ladrão! 

Boa noite pá nóis” ou “E aê, bandido mal! Pela ordem?”, mesmo sabendo que 

aquela pessoa não era adepta de práticas criminosas. Assim, o criminoso se 

estabelece com certa conduta moral perante seus pares, seja nas saudações ou 

durante a conversa para demonstrar que tal pessoa é admirada (ladrão) ou rejeitada 

(nóia). Essa conduta representa uma carga simbólica significativa e evidencia como 

o crime acaba por estabelecer uma moralidade, presente na estipulação valorativa 

de termos do cotidiano. Trata-se de uma forma de produção de moralidade.   

Essa moralidade, colocada como diferenciadora nas relações criminosas, 

ganha status de lei com a ascensão do Primeiro Comando da Capital (PCC) como 

                                                                                                                                                   
será usada para designar aquele que não age com o proceder por estar na nóia, usualmente, 
relacionado à quebra de regras, como a de não roubar na própria quebrada. 
53 Adalton Marques (2010, p. 315, grifos do autor) diz que: “[...] No interior das prisões, o ‘proceder’ é 
uma enunciação que orienta parte significativa das experiências cotidianas, distinguindo presos de 
acordo com seus históricos ‘no crime’, diferenciando artigos criminais, alicerçando resoluções de 
litígios entre presos, estabelecendo modos de se portar na chegada à prisão, modos de utilização do 
banheiro, modos de habitação das celas, modos de se portar no refeitório, modos de se portar 
durante os dias de visita, modos de se despedir do cárcere, etc. Mas essa é só uma parte da história, 
a do seu uso enquanto substantivo: ‘o proceder’. Há mais. Derivado para uma forma adjetivante, o 
‘proceder’ é um atributo daquele que tem sua experiência prisional considerada pelos outros presos 
como estando em consonância ao ‘proceder’ (substantivo). Um indivíduo nessa condição é 
denominado ‘cara de proceder’, ‘sujeito homem’, ‘ladrão’ etc.”. 
54 Marques (2010, p. 316, grifos do autor) acrescenta que: “[...] Identificou três divisões que estão 
intrinsecamente ligadas ao ‘proceder’ prisional: uma divisão moral, uma divisão populacional e uma 
divisão espacial. A primeira corresponde à oposição entre ‘ter proceder’ (‘ser pedreira’, ‘ter atitude’, 
‘ser cabuloso’, ‘ser sujeito homem’ etc.) e ‘não ter proceder’ (a negativa de todos esses atributos); a 
segunda corresponde à oposição entre, de um lado, ‘os pedra noventa’, ‘os caras de atitude’, ‘os 
cabuloso’, ‘os ladrão’ etc. e, de outro, ‘os safados’, ‘os pilantras’, ‘os talaricos’, ‘os nóias’, ‘os 
caguetas’, ‘os duque treze’ etc.; a terceira corresponde à oposição entre ‘convívio’ e ‘seguro’”.  
55 Segundo Barbosa (2013, p. 123), trata-se de “[...] um sujeito coletivo de contornos indefinidos”. 
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regulador das relações e dos conflitos nas cadeias56 e, em segundo plano, nas 

periferias, enfatizando um valor moral e impondo sua conduta através do seu código: 

o proceder. Desse modo surge também como um mediador de conflitos nas relações 

sociais em diversos bairros, nos quais está presente. No bairro onde desenvolvi a 

pesquisa, logo na sua entrada, há uma parede com os seguintes dizeres: “A 

Faquição (facção) é 153357”.  

 
Figura 5 – Passarela da entrada do bairro pichada com os números “1533”

 
                                                   Foto: Wesllen Souza (2019).  

 

Isso indica o domínio do crime nessa quebrada, mas o indicativo não é só o 

fato de estar escrito na parede, porque a atuação do crime no bairro foi percebida 

em diferentes momentos do trabalho de campo. Um exemplo dessa modalidade de 

mediação de conflitos, já rapidamente mencionada, remete ao caso ocorrido na 

escola do bairro, em que um estudante fez ameaças a um professor no pátio da 

mesma. Esse episódio, que a princípio deveria ser tratado de forma administrativa 

apenas pela direção da escola, acabou por ganhar novos contornos, quando esse 

estudante resolveu danificar o carro do professor com o qual ele havia discutido; 

além disso, o aluno resolveu fazer mais ameaças. Houve certa mobilização no 

bairro, pois os pais dos alunos, temendo algum atentado involuntário à vida de seus 

                                                
56 De acordo com Feltran (2018, p. 18). “[...] A proposta dos presos, de muitos grupos, sempre foi a 
de que o certo prevalecesse, mas muita coisa errada era vista todos os dias. Era preciso união entre 
os presos, pelo certo, e o PCC propôs uma forma específica de fazê-lo. Para qualquer fita errada, 
qualquer treta, qualquer opressão de preso contra preso, os irmãos batizados no Comando seriam 
mediadores de debates, e decidiram juntos quem estava certo e quem estava errado. Mais do que 
isso, os irmãos acessariam por meio de suas longas discussões o que seria o correto, o justo e o 
perfeito em cada situação. Os irmãos, depois de ouvirem todos, sumariavam o que era o certo em 
cada situação, resolvendo as contendas”.  
57 15.3.3 significa a posição das letras no alfabeto que formam a sigla PCC (Primeiro Comando da 
Capital). 
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filhos, acionaram a polícia e a Secretaria de Educação. Todavia, as medidas 

tomadas tanto pela escola, quanto pela Secretaria não davam segurança aos pais, 

mesmo com a presença permanente de integrantes da Guarda Civil nos horários de 

aula. Foi então que o “crime” também resolveu se manifestar, convocando esse 

estudante para uma conversa e fazendo com que ele tivesse “postura” e parasse de 

“arrastar a quebrada”, pois suas atitudes estavam trazendo um policiamento 

constante para o próprio bairro. Após a fala do “irmão”58, que era responsável pelo 

bairro, afirmando que já estava tudo resolvido e não haveria risco a nenhum 

estudante, os pais se acalmaram e a normalidade, digamos assim, voltou à escola59. 

Esse episódio demonstra que além de força moral, o mundo do crime se torna 

uma espécie de força normativa, pois é acionado para a resolução de conflitos e a 

manutenção da normalidade local. Entretanto, para além desses dois aspectos 

estruturais, segundo Biondi (2010), o PCC constitui muito mais que uma estrutura. É 

uma ideia, uma disciplina e uma ética. Trata-se, portanto, de um fenômeno bastante 

amplo e complexo, que desafia a imaginação sociológica. Sendo assim, é uma ideia 

que produz moralidade e impõe regras. 

Desse modo, fica claro o motivo da constante presença do crime, seja nas 

falas ou na concretude do cotidiano no bairro, no qual esta pesquisa se realiza. Os 

moradores estão sob a influência, direta ou indiretamente dessa facção, pois não é 

preciso ser “irmão” para estar sob o comando das regras estabelecidas pelo partido, 

como ficou claro no relato do conflito na escola, pois seu poder de atuação é amplo 

e atinge todo o território sob seu comando e, consequentemente, as pessoas dentro 

dele. Dessa forma, o proceder cobrado e a disciplina imposta atingem ladrões 

membros e não membros, bem como dentro dos presídios, onde há os “irmãos” e os 

“primos” – que não são membros do PCC, mas por estarem nas cadeias dominadas 

pelo mesmo, acabam por fazer parte da “família”, sendo submetidos às mesmas 

regras.  

Contudo, a existência do crime não impede, evidentemente, a presença do 

Estado, muitas vezes reforçada por ações contundentes, principalmente advindas da 

                                                
58 Termo usado para o membro batizado no PCC; e título (no plural) do livro de Feltran (2018) sobre a 
história do PCC. 
59 Com menção a um contexto de três décadas atrás (1991-1992), Guimarães (1998) havia 
pesquisado o cotidiano de uma escola pública de primeiro grau no Rio de Janeiro e frisava a perda de 
autonomia da instituição escolar diante da intervenção de traficantes, que levou a acordos secretos 
entre a diretora da escola e um “chefe do morro”. Sobre o contexto disciplinar e formas de 
sociabilidade entre alunas/os de escolas públicas de São Paulo, ver Pereira (2018). 
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atuação da Polícia Militar, a qual também busca resolver conflitos relacionados à 

circulação e ao uso dos espaços públicos entre moradores. A depender do 

momento, os habitantes recorrem a um ou a outro método de intervenção. Isso 

posto, avalia-se que a ação do Estado não se limita apenas à prática policial, mas 

tenta mediar de outras formas, principalmente, nas situações referentes à juventude, 

sociabilidade e lazer; busca criar espaços, nos quais possa delimitar práticas 

culturais e, assim, evitar conflitos, isto é, através de tentativas de limitar a circulação. 

No caso de outro evento local já relatado, embora a Prefeitura tenha aberto diálogo, 

e construído uma pista de skate, essa iniciativa demonstra o objetivo de remover 

esses jovens do lugar; ainda, apesar de esses espaços serem considerados ideais, 

do ponto de vista do poder público, para essa prática esportiva, o fato de a pista ter 

sido feita fora dos padrões e em uma região periférica não conseguiu aplacar os 

conflitos. Entretanto, isso minimiza os atritos com os skatistas, embora não tenha 

impedido que parte desses jovens continuasse a circular pelas ruas do Centro e a 

usar a Praça da Matriz e o Ginásio Municipal de Esportes para suas práticas.60 O 

mesmo ocorreu com as batalhas de MCs,61 em que a Prefeitura reservou lugar e dia 

específicos para a realização de atividades, mas nem todos os jovens aderiram, 

tendo continuado a circular pelo centro da cidade.  

Dessa forma, não somente a construção de quadras e campos em espaços 

específicos, como também o discurso de retirada dos jovens da rua define onde os 

jovens devem circular e buscam impedir sua mobilidade na cidade. 

 

2.4 Tirando um lazer: circular é preciso, porém causa atrito 

 

Tal circulação já delineada é importante para perceber como o processo para 

se obter o lazer é complexo e exige uma dinâmica de deslocamentos e apropriação 

de espaços, mesmo que provisórios, onde se inverte as lógicas de uso, extraindo-se 

dali suas práticas, mesmo que após isso possa se ter um conflito e o 

restabelecimento da ordem vigente anteriormente. Assim, o modo de circulação 

utilizado por esses jovens constrói e revela representações distintas de cidade. O 

                                                
60 Para uma abordagem sobre as tentativas do poder público de circunscrever a prática do skate em 
pistas públicas, em contraponto ao modo como skatistas se apropriam de diversos “picos” pela 
cidade, ver Machado (2019). 
61 Sobre performances de MCs no hip-hop paulistano, ver Macedo (2016).  
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circular a pé, de bicicleta, de ônibus, de carro ou de moto faz com que caminhos 

diferentes e pontos de referência sejam utilizados.  

É importante destacar que não há falta de lazer na periferia (MAGNANI, 

1984), pois durante o campo percebi que a todo tempo ocorria momentos de prática 

do mesmo. A questão que levanto e que entendo como relevante é o processo para 

sua própria realização. Há, de fato, divergências recorrentes entre um conceito 

institucional que determina espaços específicos para tal e a prática dos meus 

interlocutores, que utilizam o que têm à sua disposição. Sendo assim, a 

inventividade nos usos dos espaços, ao subverter os usos esperados, causam 

conflitos, mas isso apenas reforça que ocorre muito lazer, mesmo que externo à 

institucionalidade. Assim, o lazer é retirado, já que não é dado pronto e acessível, 

pois é preciso, frequentemente, uma preparação para acontecer, com atritos 

decorrentes, porque toda extração pressupõe esse movimento, tendo em vista que é 

necessário tirar algo de dentro de algum lugar.  

Esse processo de tirar exige movimento e gera atrito, numa analogia, que me 

permito fazer, à extração de um minério. É preciso uma máquina para que, através 

do movimento, perfure o solo e extraia o minério. Tal máquina exige movimento, 

assim como o rolê exige a circulação. O processo de preparação do local, a 

atividade e a distribuição, também podem ser usados em tal analogia. Por isso, 

reforço a ideia de comparar a prática de lazer na periferia com a extração de um 

minério, pois ambas exigem esforço, movimentação e preparação. Logo, na 

periferia, o lazer é tirado a todo momento, de forma abundante, partindo do bar, do 

baile e do campo, passando pela circulação pela cidade até os conflitos que causam 

novos deslocamentos, sob as regularidades já observadas. Todo esse percurso 

culmina no ato de tirar um lazer. 
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CAPÍTULO 3 – TIRANDO UM LAZER  
 

 

As propagandas passavam, as famílias chegavam; 

A favela enchia, eu me divertia; 

De cada família que chegava de umas duas ou três crianças tinha; 

Pra mim era só alegria, aumentavam as amizades; 

Mas diminuía o espaço, aumentava os desentendimentos 

Mas, no entanto, como sempre chegávamos a um acordo; 

E acabava o sufoco daquelas crianças, ó tempo de infância; 

Rodar pião, jogar bolinha, empinar pipa, ó tempo de criança; 

Brincar de polícia e ladrão pow, pow no matagal; 

Dar mergulho na lagoa em dias de sol; 

Jogar bola com os camaradas no campo ou na rua; 

Tomar puxão de orelha, moleque não brinca mais na chuva; 

Esse era o conselho que a minha coroa tanto me dava; 

Periferia tem o seu lado bom e eu não enxergava. 

Consciência Humana (1998)62 

 
 

Nesta dissertação, utiliza-se o verbo tirar para definir a prática do lazer das 

periferias com o objetivo de demonstrar o esforço necessário para que tais práticas 

ocorram. Tirar tem relação com extrair, ou seja, tirar algo de dentro de outro, 

conforme o dicionário Michaelis (2021): “Extrair: verbo transitivo direto e bitransitivo. 

1. tirar (algo) de dentro de”.  

Assim, o título desse capítulo, como já vem sendo pontuado, desde o início da 

dissertação, tem relação com a ideia de um lazer extraído, ou seja, a partir de um 

espaço que, aparentemente, não foi estabelecido para ser um lugar para o 

desenvolvimento de práticas ligadas ao lazer. Após um processo de preparação, 

somado a certa inventividade e esforço, passa a ser um local propício para tal 

prática. Assim, o lazer é tirado, porém antes inventado e preparado, para assim 

poder ser praticado, quase sempre em coletivo63. 

                                                
62 Trecho da música “Periferia tem seu lado bom”, do álbum Entre a adolescência e o crime.  
63 Inspiro-me, quanto à inventividade, no conceito de invenção da cultura (WAGNER, 2010), embora 
não dialogue explicitamente com as ideias do referido autor. 
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Inicialmente a pesquisa ficou centrada nos bares, nos campos e nos bailes e, 

na sequência, a mudança de foco para a mobilidade com observações das saídas 

dos meus interlocutores de rolê pela cidade. Nesse processo, foram observadas as 

regularidades das aglomerações, e os movimentos de dispersão após alguns 

conflitos, quase sempre com a presença das forças de seguranças estatais.   

No entanto, a partir de agora, este capítulo tem como foco reflexões sobre o 

processo de produção das práticas de lazer dentro das periferias de Cotia, e como 

meus interlocutores criam a cidade a partir de sua circulação e movimentação pela 

urbe; além disso, trata-se de analisar os mecanismos por eles inventados para se 

divertirem na adversidade. 

Assim, o lazer é algo que precisa ser pensado, criado e recriado em um 

processo que culmina com a extração do lazer. É justamente isso que iremos 

desenvolver e aprofundar, demonstrando como as observações feitas, durante o 

trabalho de campo, seguidas de minhas reflexões, deram origem às ideias que 

desenharam o presente capítulo. Tais dinâmicas propiciam um panorama sobre as 

redes de sociabilidade e a construção do lazer para os jovens moradores de bairros 

periféricos da cidade de Cotia.  

Assim, como foi apontado, as movimentações e os modos de uso da cidade 

geram conflitos e dispersões regulares dos jovens por diversos espaços urbanos, 

estabelecendo um percurso que cria um “mapa” da cidade.  Trata-se de locais com 

significados para esses jovens, que acabam por revelar uma cidade múltipla, 

recortada a partir da produção do lazer, ampliando espaços de participação em 

diferentes áreas de acordo com os interesses que colocam as pessoas em 

movimento, como demonstra Spaggiari (2019, p. 264), ao abordar a cidade 

futebolística: 

   

A construção das redes de relação centradas no esporte possibilita 
a ampliação dessas redes para o bairro e a cidade, por meio da 
participação em competições, amistosos, peneireiras e entrevistas. 
Assim, a cidade é recortada e ordenada de acordo com os laços 
sociais produzidos e reproduzidos cotidianamente por meio do 
futebol. 

 

 

Desse modo, a cidade se desenha a partir dos movimentos dos agentes 

pesquisados pelo espaço urbano, vistos nos deslocamentos desses jovens, 
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revelando preferências e escolhas de pontos de circulação e produzindo, assim, uma 

cidade do rolê. Nessa cidade, os lugares são definidos pela finalidade de 

concentração, possibilidade de diversão e quantidade de tensão e risco de conflitos 

envolvidos, principalmente na relação entre poder público e juventude. Nesse 

processo, cidade e lazer são constantemente criados, recriados, inventados e 

retirados para que sejam efetivadas as práticas de lazer.   

Durante o desenvolvimento dos capítulos anteriores, e com base na tradição 

bibliográfica a respeito, já reconstituída anteriormente, fica evidente que a ideia de 

que lazer é algo complexo. Mesmo na adversidade e talvez por consequência dela, 

esse processo agrega e cria vínculos, mas também gera atritos e dispersões; 

portanto, surgem diferentes entendimentos e pontos de vista, que podem entrar em 

choque com instituições ou agrupamentos sociais locais. É justamente disso que 

resultam os conflitos, sendo tais práticas situacionais e polissêmicas. Logo, este 

capítulo visa aprofundar a dimensão situacional das práticas de lazer, demonstrando 

como os lugares da cidade são construídos e modificados por aqueles que deles se 

utilizam.  

Ao falar de lazer, não se pode ter uma representação fixa e simplista dessa 

categoria, muito menos como algo pacífico que é decidido de forma institucional pelo 

poder público, e muito menos ainda do que é estabelecido nas leis. Não há uma 

forma apriorística do que é o lazer e de como deve ser praticado, pois as definições 

desse conceito são baseadas na sua localidade, nas suas redes e de forma 

situacional e processual. 

Há relação de oposição entre o padrão institucional e moral imposto de se 

divertir e o modo de apropriação, produção e significação dessas práticas (locais e 

situacionais). Muitas vezes, tem-se que alterar a concepção institucional para que 

ocorra a atividade recreativa, que gera atritos, como já foi mencionado.  

Vale destacar que o lazer periférico não está na chave na falta, pelo contrário, 

está na chave da abundância. A criatividade e a inventividade em situações 

adversas acabam por criar possibilidades de usos e reusos de espaços, lugares e 

coisas, para que ocorra a prática de lazer dentro das periferias. Logo, tirar um lazer, 

nada mais é do que criar e recriar possibilidades, através da inventividade, para 

práticas recreativas, alterando e construindo lugares para o desenvolvimento do 

lazer. Assim, as práticas de lazer nas periferias de Cotia têm apontado para a 

avaliação de que qualquer lugar é dotado de um potencial para se tirar lazer. 
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Entretanto, muitos desses lugares exigem uma preparação e um esforço para 

que a prática do lazer seja efetivada, ou seja, muitas vezes o lazer precisa ser tirado 

de lugares não convencionais. Assim, a criatividade torna-se necessária, mas não é 

simples de ser extraída, pois exige imaginação, inventividade, esforço e 

companheirismo, afinal, dificilmente se tira um lazer sozinho. O processo de 

produção do lazer, portanto, é rico e envolve o fortalecimento dos laços sociais e, 

consequentemente, do referido bairro.  

Assim como nos mutirões construíram-se muitas casas que deram forma a 

diversos bairros periféricos no passado, podemos ter – guardadas as devidas 

proporções e diferenças – um bairro construído a partir da ótica do lazer, locais e 

pontos que se incluem em um circuito de diversão e sociabilidade. Essa 

inventividade que possibilita diferentes usos de espaços e usos gera modos de 

reusos desses lugares, além de reutilizar coisas, como: transformar um terreno 

baldio em um campo; ou uma sacola de mercado virar rabiola para pipas; ou uma 

madeira velha juntada com os rolamentos usados de carros dar vida a um carrinho 

de rolimã; ou ainda as ruas poderem se tornar campos de futebol, playgrounds e até 

pistas de dança. Muitos outros exemplos são expressões dessa criatividade na 

construção e extração do lazer nas periferias de Cotia.   

Por isso, a abundância existe, mas também as situações e os diferentes 

atores sociais, que olham para o mesmo espaço e criam imagens distintas de usos 

do mesmo. Desse modo, surgem diferentes modos de se produzir o lazer no mesmo 

local, portanto, a abundância não se revela homogênea. 

É justamente desses fenômenos que o conflito surge, pois vem das diversas 

possibilidades de uso que um mesmo lugar possibilita, tanto institucional quanto 

através da situação em jogo, que se baseia na visão criativa que cada grupo produz. 

Assim, a percepção da cidade muda de acordo com os citadinos que circulam por 

ela; Giancarlo Marques Machado (2011, p. 26), demonstra isso ao abordar as 

práticas de skate na cidade de São Paulo, e como a cidade é vista por seus 

interlocutores. 

 
Desta forma, um corrimão não serve somente para dar segurança a 
quem utiliza uma escada, mas também para ser deslizado com o 
skate. Uma escada não é apenas para se passar de um nível ao 
outro, mas para ser pulada. Uma escultura não é só para ser olhada 
e apreciada, mas ao contrário, pode servir como uma inclinação 
propícia para manobras. Os exemplos se estendem aos bancos, às 
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bordas, às placas de trânsito etc. Portanto, ao circular pelos espaços 
urbanos e ao ressignificar as finalidades atribuídas aos seus 
respectivos equipamentos, a cidade ganha novos contornos a partir 
da circulação dos streeteiros (MACHADO, 2011, p. 26). 

 

Entretanto, esse uso da cidade que deriva da percepção dos citadinos não é 

pacífica, pois entra em choque com outros acordos e entendimentos de usos da 

cidade. Desse modo, o uso do banco para a prática de manobras gera conflitos, 

assim como usar a quadra para uma festa, ou mesmo a rua como pista de baile. 

Desse modo, o conflito nesse processo é algo muito provável; Giancarlo Machado 

argumenta a respeito:  

 
Assim que os skatistas começam a fazer manobras em certos locais 
como, por exemplo, alguns bancos, logo os outros o veem e tentam 
fazer o mesmo. Caso a prática traga danos ao equipamento, como a 
possibilidade de quebrá-lo, rapidamente aparecem seguranças para 
coibi-la. Mas basta eles virarem as costas para que os skatistas 
comecem a andar de skate novamente (MACHADO, 2011, p. 57). 

 

  

Por isso, o bar se confunde com o futebol, e o futebol se confunde com o 

baile, que se mistura com a rua e que possibilita a circulação e o rolê. As diferentes 

práticas em um mesmo local criam vínculos, mas ao mesmo tempo abrem caminhos. 

Assim sendo, esta pesquisa partiu de pontos fixos (bar, bola e baile) e seguiu para 

os rolês, percebendo a importância da circulação, sendo aqueles pontos fixos, isto é, 

não tão fixos, pois são passagens que impulsionam a circulação na prática do lazer. 

Dessa forma, a circulação dos jovens pela cidade possibilita a extração de práticas 

de lazer, criando em seus percursos a cidade que tem sentido para eles próprios. 

Desse modo, criam-se diferentes cidades: a dos skatistas, como apresenta Machado 

(2011); a dos jogadores de futebol, como demonstra Spaggiari (2019); e a dos 

jovens rolezeiros, que estabelecem seus locais de concentrações e de lazer, como 

esta dissertação buscas argumentar. 

Assim, o lazer se tira de todos os lugares, e nesse processo, também se “tira 

uma onda” e muita zoeira com os parças. Esse é outro ponto interessante. Em 

conversas com meus interlocutores, e em diálogo com Pereira (2010b), a escola, 

embora não destinada a priori ao lazer, também surge como um lugar de se tirar o 

mesmo. Desse modo, a extração do lazer dos mais diferentes espaços se dá pela 

movimentação e criação de redes, nas quais os jovens citadinos constroem a cidade 
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a partir de suas situações vividas. Vale insistir que essa construção e movimentação 

não são pacíficas, tendo em vista a disputa de usos e significados dado aos 

diferentes citadinos ao mesmo espaço; assim o conflito é inerente ao fazer o lazer na 

cidade. Desse modo, a movimentação que é gerada pela circulação desses jovens, 

e os diferentes usos dos espaços são conceitos estruturais que frequentemente 

aparecem em nosso campo. Intenta-se articular esses dois conceitos para 

compreender o surgimento de conflitos, após o início das práticas de lazer. 

 

3.1 Criatividade e inventividade: produzindo o lazer 

 

Lembrei de quando sonhava tá de carro 

Ou indo no bar com meu pai buscar cigarro 

O volante era tampa de uma lata de Nescau 

Meu possante: Vrum! Passava mal... 

Inquérito (2014)64 
 

Fazer a cidade do zero ou chegar em lugar quando tudo é mato é tarefa árdua 

que exige, além de resistência e força, muita criatividade e inventividade. Em dias de 

chuva, morar em ruas de terra, tendo que andar até o ponto de ônibus, muitas vezes 

longe, faz com que se crie arranjos, como andar com sacolas na bolsa, ou mesmo 

com um chinelo, para que assim não se suje os sapatos. O mesmo pode ser dito 

quanto aos campos de futebol criados em terrenos vazios, cujas traves para os gols 

são feitas com pedaços de madeiras velhas e bolas, com sacolas e panos – modos 

inventivos de tirar o lazer das ruas de terra. E até um simples barranco pode ter 

diferentes utilidades, pode servir tanto de palco, quanto de arquibancada. 

 
Figura 6 – Palco montado no barranco do Campo 1 no bairro Matagal 

 
Foto: Wesllen de Souza (2019). 

                                                
64 Trecho da música “Sonhos”, do álbum Corpo e Alma. 
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Entender isso é importante para perceber como os moradores desse bairro 

periférico, desde sua fundação até os dias atuais, se utilizam da criatividade e da 

inventividade como parte do cotidiano; acaba-se por criar arranjos para superar a 

situação adversa vivenciada. Esse modo diferente de olhar para o bairro e para a 

cidade resulta na criação de modos diferentes de viver e fazer relações sociais 

dentro do Matagal. Assim, as brincadeiras de polícia e ladrão, por exemplo, têm uma 

parte que antecede a brincadeira, assim como na partida de futebol. Antes de brincar 

tem que se construir materialmente a estrutura para que ocorra a brincadeira. Desse 

modo, antes do “polícia e ladrão”, há a confecção das “armas”, que são feitas de 

madeira (galhos de árvores, ou pedaços de sobra de obras), canos, barbantes e 

pregos. Só após esse processo é possível usufruir do ato de brincar; isto também 

ocorre no caso do campo, em que o espaço tem que ser produzido para que se 

possa efetuar o ato de jogar bola.  

A infância é, por excelência, um momento de grande produção inventiva do 

lazer, pois as crianças através do brincar produzem o seu mundo. Isso é ainda mais 

presente quando as condições são adversas e exigem maior engenhosidade na 

produção do lazer. Assim, uma tampa de achocolatado vira um volante de um carro 

imaginário, a madeira vira um revólver, um punhado de semente de mamona vira 

munição para uma guerra, dentre outros tantos exemplos que a imaginação infantil 

pode criar. Somando-se a adversidade à criatividade, tem-se uma pluralidade de 

atividades possíveis, sendo a criança (no caso presente, da periferia) um polo 

produtor de criatividade que, segundo Cohn (2005), estabelece certa autonomia 

nessa produção: 

 

[...] as crianças não são apenas produzidas pelas culturas mas 
também produtoras de cultura. Elas elaboram sentidos para o mundo 
e suas experiências compartilhando plenamente de uma cultura. 
Esses sentidos têm uma particularidade, e não se confundem e nem 
podem ser reduzidos àqueles elaborados pelos adultos; as crianças 
têm autonomia cultural em relação ao adulto. Essa autonomia deve 
ser reconhecida, mas também relativizada: digamos, portanto, que 
elas têm uma relativa autonomia cultural. Os sentidos que elaboram 
partem de um sistema simbólico compartilhado com os adultos 
(COHN, 2005, p. 35). 

 
 

A extração de lazer feita atualmente por esses jovens, portanto, é fruto de um 

processo que vem desde a criação do bairro, mas também tem fortes ligações com a 
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produção do brincar na adversidade, a qual eles vêm elaborando desde suas 

infâncias. Assim essa criatividade é algo que não está restrito a jovens em busca de 

lazer, mas que se espalha por diversos agrupamentos sociais do bairro, seja nas 

brincadeiras infantis, ou nos coletivos religiosos que se juntam para assim construir 

seus templos, ou até mesmo o mutirão para encher a laje. Desse modo, percebe-se 

que muitas coisas nas periferias, não apenas o lazer, são criadas a partir da 

criatividade e união de pessoas; são esses processos de produção necessários para 

que haja condições para usufruir do lazer, do templo ou da casa.  

Dito isso, a extração de lazer é aquela em que há necessidade de pré-

produção, o que demanda inventividade para que a prática do lazer em si possa ser 

executada. Esse processo já foi apontado por Spaggiari, Chiquetto e Piva (2018), ao 

abordarem o futebol de várzea em São Paulo e Manaus, que traz, além da ideia de 

“tirar um lazer”65, o “fazer lazer” segundo os autores. 

 
Outra expressão muito utilizada pelos varzeanos, “fazer lazer”, 
aponta para o fato de que na maioria dos contextos futebolísticos das 
periferias urbanas, marcadas por infraestruturas precárias, o lazer 
não está disponível, de antemão, tendo de ser feito pela agência dos 
próprios varzeanos, em seus diversos arranjos, a cada fim de 
semana: limpeza e preparação do terrão; marcação de cal das linhas 
do campo; lavagem dos fardamentos. Um lazer que antes de se 
“tirar”, ou seja, ser efetivado, precisa-se “fazer” (SPAGGIARI; 
CHIQUETTO; PIVA, 2018. p. 67). 

 

 Desse modo, ao falar de lazer periférico estamos falando de extração para 

um posterior consumo, algo criado, diferentemente do lazer mercadoria, que é 

consumido direto das prateleiras pelas classes médias e altas. Assim, lazer e 

criatividade são algo ligado, que dependendo da situação, significam as únicas 

formas de garantir as práticas de lazer, como no bairro Matagal.  

Algo que presenciei em campo: uma festa que ocorreu na quadra da escola, 

que evidenciou essa metamorfose dos lugares, os quais se modificam a partir da 

situação. Trata-se da quadra como um local para as práticas esportivas, e que 

                                                
65 A expressão “tirar um lazer” usada por Spaggiari, Chiquetto e Piva (2018, p. 67) difere da ideia 
empregada nesta dissertação, pois, aqui a ideia de tirar vem de extrair algo de dentro de alguma 
coisa, algo que gera atrito, mas ainda sim tem relações significativas. Já para os autores e seus 
interlocutores do futebol de várzea: “`Tirar lazer’ é uma expressão comumente acionada para se 
referir ao tempo que os varzeanos proporcionam para si próprios. O ‘jogar bola’, que aparece tanto 
distante da rotina dedicada ao trabalho quanto tomado como um intervalo no tempo destinado a 
família e revertido ao encontro com amigos e conhecidos na várzea, surge como uma forma de ‘tirar 
lazer’ em meio à exaustiva rotina de obrigações”. 
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muitas vezes, como já relatado aqui, se torna um local de festa improvisada após os 

jogos. Essa festa foi organizada por uma banda de rock e um grupo de rap formados 

por residentes no bairro, que resolveram se apresentar ali. Entretanto, como a 

quadra não tem estrutura para receber apresentações musicais, os jovens 

organizadores tiveram que preparar o espaço, criando as condições para que o 

evento ocorresse; foram necessários pontos de energia elétrica e instalação de 

iluminação, bem como montagem do palco de madeira e instalação das caixas de 

som. Esse é só mais um exemplo da necessidade de uma preparação para que a 

atividade se efetive. Assim, a quadra vira palco para apresentações de música por 

horas, trazendo uma nova aparência a ela, pois atrai vendedores e muitas pessoas 

para o seu lazer. Como é usual após reclamações dos vizinhos, a festa foi 

encerrada, e a quadra voltou a ser um espaço para atividades esportivas, conforme 

o projeto inicial. 

 

Figura 7 – Preparação da quadra 

 
                           Foto: Wesllen de Souza, caderno de campo (2019). 
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3.2 Amizade e zoeira: trutas66 e quebradas 

 

Ao ver a brincadeira daquelas crianças 

A saudade bate forte 

Eu me lembro de um grande amigo da minha infância 

Aliado na escola na rua e no jogo de bola... 

Consciência Humana (1998)67 

 

 A amizade é um laço que envolve diferentes esferas da vida social, como bem 

elenca a música da epígrafe, “Aliado na escola, na rua e no jogo de bola”. O “fazer 

lazer” é uma atividade que se faz com os amigos; isso é essencial, pois nessas 

práticas há momentos propícios para que se criem e se fortaleçam certos laços 

sociais. O fato de se poder contar com o outro, ter um apoio, constitui algo 

importante para o enfrentamento dos riscos. Essa ideia que a música expressa, de 

um aliado para diferentes situações, também corresponde ao que consta no 

dicionário Michaelis (2021): 

 
Amizade .a·mi·za·de sf. 1 Sentimento de afeição, estima, ternura etc. 
que une uma pessoa a outra sem implicar, necessariamente, a 
existência de laços de família ou de atração sexual: Nunca traiu a 
amizade que seus alunos lhe dedicavam. 2 Apreço, estima ou 
camaradagem entre grupos ou instituições: A nova orientação 
política acabou com a amizade que antes unia os clubes locais. 3 
Pessoa amiga; companheiro, camarada: Esteve sempre entre 
minhas verdadeiras amizades. 4 Relacionamentos de natureza 
exclusivamente social; relações: Fazia amizades por onde passava. 
5 Estado ou condição de amasio, concubinato ou mancebia. 6 
Bondade de ânimo para com alguém; benevolência, generosidade, 
humanidade: Tratavam os doentes com amizade. 

 

Estima, afeição, apreço, companheirismo, camaradagem, dentre outros 

termos que o dicionário traz, acabam por sintetizar as ações necessárias para se ter 

o lazer nas periferias observadas. Durante todo o campo, foi muito raro ver um dos 

meus interlocutores fazer um rolê sozinho. Assim, “formar o bonde” e sair rumo às 

festas, bem como, se encontrar para fazer a preparação para o rolê são ações 

fundamentais para a diversão. E dentro desse processo de preparação e 

aglomeração, nessa espécie de pré-prática de lazer, que a zoeira está presente o 

                                                
66 Truta é um termo para se referir a um amigo e um parceiro, ou alguém bem próximo. 
67 Trecho da música “Amigo de Infância”, do álbum Entre a adolescência e o crime. 
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tempo todo. As brincadeiras com jocosidade são um modo de se divertir, fazendo 

daquela ocasião um rico momento de interação e lazer. O ônibus utilizado para fazer 

o percurso do bairro até o local do baile já é uma festa, tem cantoria, conversas, 

bebidas e gente que arrisca até uma dança. Até algo que é considerado rotineiro, 

como o ônibus passar por uma lombada, se torna um momento de lazer, pulando e 

dançando quando se passa pelas lombadas da rua. Além da interação com os 

amigos do bonde dentro do ônibus, tem também a interação com os transeuntes do 

lado de fora, pois fazer graça e colocar a cabeça para fora do ônibus é algo 

corriqueiro. Isso está presente em diferentes falas de meus interlocutores, mas com 

mais ênfase na fala de Beatriz, que disse que quando tem festa na praça ou no 

recinto de eventos da cidade, o que menos importa é a atração musical que vai se 

apresentar, mas sim o rolê e a zoeira de sair juntos com os amigos. Isso sim é que 

era o mais legal para o seu grupo de amigos, que geralmente era formado pelas 

mesmas pessoas. Outra interlocutora, desse mesmo grupo, Amanda, disse que a 

identificação das pessoas que faziam parte daquele conjunto de jovens era o que 

permitia às brincadeiras jocosas e criava intimidade necessária para ocorrer uma 

zoeira para que todos conseguissem se divertir.  

Em vista disso, um dos objetivos do lazer é estar junto com os “parças” para 

poder se divertir em conjunto. Ir para a praça ou para o recinto, ou mesmo se 

concentrar em frente ao mercado, na quadra ou em frente ao ginásio tem por 

objetivo encontrar os amigos e fazer aquela zoeira. Se o rolê pode ser entendido 

como uma máquina de extrair lazer, a zoeira seria o seu combustível, e o 

fortalecimento da amizade, um dos resultados dessa relação.  

A frase dita por diversos interlocutores – “só se zoa quem é amigo” – exige 

proximidade e certa liberdade, enquanto um modo para perceber quem está inserido 

ao grupo e quem ainda está em processo de aceitação. Assim, quando observamos 

os recém-chegados ao grupo, que ainda estão conhecendo os demais integrantes, 

percebe-se uma certa timidez e pouca participação na zoeira; mas quando esse 

passa, por assim dizer, pelo ritual de entrada para o bonde, é submetido a uma 

zoeira centralizada. Isso é um sinal de que se está sendo aceito, e que após um 

início em que apenas esse iniciante recebe toda a zoeira do grupo, se sente à 

vontade para participar mais ativamente das brincadeiras. Dessa maneira, após esse 

rito, em que por alguns momentos é o foco da zoeira, rindo e se divertindo, alguns 
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não aceitam tão bem, mas continuam mesmo assim até alguém interceder e por 

eles, mudam o foco das brincadeiras e o rolê continua.  

Assim, é muito difícil ver jovens circulando sozinhos, mesmo que seja para ir 

ao shopping para circular. Como me relataram, só iam com o dinheiro da passagem, 

mas o trajeto no ônibus e as brincadeiras dentro do shopping eram os objetivos 

centrais do passeio. Assim, muitas vezes o objetivo do rolê é apenas circular, tanto 

na cidade usando o ônibus como meio de se deslocar, quanto dentro do shopping, 

como eles mesmos dizem, usando o tempo para “bater perna” e ver vitrines 

(FRÚGOLI Jr., 1992). 

Assim sendo, intimidade, identificação e pertencimento são elementos 

fundamentais para a constituição de laços de amizade, e consequentemente, para 

que haja zoeira nos momentos de diversão. É importante, também, destacar a 

necessidade de os jovens integrarem grupos, pois pertencer a um grupo e criar uma 

identidade própria são aspectos muito importantes; vestimentas, gírias e músicas 

são elementos que agregam e têm relação com a formação de tais laços.  

Alguns desses agrupamentos juvenis criam camisas com marcas que se 

relacionam aos locais onde moram, trazendo uma ideia de orgulho de ser da 

quebrada. Há um caso específico, da “Dimilhão Produções”, marca que ficou tão 

conhecida que passou a ser referência para um grande número de jovens da 

quebrada onde fiz esta pesquisa; criou-se até mesmo uma grife local com venda de 

bonés, adesivos, agasalhos e camisetas. Esse exemplo é interessante, pois um 

grupo de amigos com intuito de se diferenciar e aumentar a identificação de um 

grupo acaba por criar uma marca com identificação ampla de várias periferias da 

cidade de Cotia. Essa identificação materializada em roupas com marcas distintivas 

de determinada localidade não é exclusividade desse grupo, pois a ideia de 

pertencimento via valorização da quebrada já ocorre, inclusive com as equipes de 

futebol de várzea. Todavia, nesse caso, é interessante perceber que o objetivo partiu 

de um determinado grupo que tinha como objetivo agregar a um símbolo o 

pertencimento deles a um agrupamento, criando logo e nome68. 

‘  
 
 
 
 
 

                                                
68 Sobre formas de empreendedorismo ligadas à periferia, ver Nascimento (2009). 
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Figura 8 – Rodrigo Nascimento (Dimilhão Produções) 

 
 Fonte: Acervo pessoal de Rodrigo Nascimento  

Fundador da marca Dimilhão (s. d.).  
 

Em suma, rolê, amizade e zoeira são elementos fundamentais para que haja 

a extração de lazer dentro das periferias de Cotia, que fortalecem a ideia de ação 

conjunta e criatividade apesar das condições adversas. Cria-se marca na 

perspectiva de pertencimento a um grupo em seus rolês pela cidade, e tal ideia se 

espalha e vira uma grife da quebrada, representando um número bem maior de 

jovens. Assim, demonstra-se a necessidade do outro para o lazer, pois como bem 

disse um interlocutor: “Ninguém tira um lazer sozinho”. 

 

3.3 Conflitos  

Vixe, vixe 

Muita treta vixe, muita treta vixe. 

É muita treta, viver num lugar onde ninguém te respeita 

onde a policia rola e deita em cima dos humildes 

ela espanca uma pá de cidadão de bem 

ela pega o menor e joga ele na Febem 

Apocalipse 16 (2006)69 

 

Sexta à noite, ao se passar pela praça central da cidade de Cotia, pode-se 

reparar grande movimentação de jovens, fazendo os mais diversos usos da praça. 

Vê-se nos bancos perto da rua uma concentração de skatistas, que se utilizam dos 

bancos da praça e da rua para fazer suas manobras. Próximo a eles, também, há 

um grupo com rappers, que costumam fazer suas “batalhas” de rimas naquele local. 

Em frente ao palco ali existente, uma roda de roqueiros que toca violão, canta e 

                                                
69 Trecho da música “Muita treta”, do álbum Dez anos. 



 

bebe seu “corotinho”70. Do lado esquer

de jovens ligados ao tráfico, desenvolvendo o seu comércio. Mais ao fundo da praça, 

jovens dançam um estilo que mistura hip

qual estilo seria aquele, e me deram uma respost

pois não sabia da existência desse estilo que eles denominavam Sweg

ao lado esquerdo, se encontra um grupo de jovens malabaristas, que treinam ali 

suas habilidades para, durante a semana, “vender” essa arte nos faró

Ainda ao fundo, há um pequeno grupo de jovens que posteriormente pude identificar 

como pixadores, mas que usualmente não usam a praça como 

esporadicamente fazem parte dessa paisagem. No centro da praça, vejo jovens com 

celulares tocando funk, alguns com bicicletas, além de uma base móvel da Guarda 

Civil de Cotia (GCM), que faz as rondas e “enquadra”

patrimônio público. Em frente à praça se situa a Igreja Católica Nossa Senhora do 

Monte Serrat, mais conhecida como Igreja Matriz. Completando nosso cenário, em 

frente à igreja há um ponto de táxi e alguns moradores de rua que habitam no já 

referido palco, que foi reformado recentemente e recebeu uma cobertura nova, mas 

quase sem nenhuma utilidade, já que 

ou qualquer outro tipo de evento.

                                               
70 Bebida com alto teor alcoólico e baixo preço.
71Ao perguntar aos participantes o significado e origem no nome eles não souberam responder, mas 
resumiram apenas com uma palavra: ter estilo.
72  Pereira (2010a) denomina 
fixos, para conversar sobre pixação, estabelecer trocas e combinar novas pixações. 
73 Enquadrar ou tomar enquadro é o modo com que os jovens se referem às abord
efetuadas pela polícia militar ou guarda civil municipal.

. Do lado esquerdo do palco, se percebe uma movimentação 

de jovens ligados ao tráfico, desenvolvendo o seu comércio. Mais ao fundo da praça, 

jovens dançam um estilo que mistura hip-hop e pop, que, por curiosidade, perguntei 

qual estilo seria aquele, e me deram uma resposta que me deixou meio confuso, 

pois não sabia da existência desse estilo que eles denominavam Sweg

ao lado esquerdo, se encontra um grupo de jovens malabaristas, que treinam ali 

suas habilidades para, durante a semana, “vender” essa arte nos faró

Ainda ao fundo, há um pequeno grupo de jovens que posteriormente pude identificar 

como pixadores, mas que usualmente não usam a praça como 

esporadicamente fazem parte dessa paisagem. No centro da praça, vejo jovens com 

res tocando funk, alguns com bicicletas, além de uma base móvel da Guarda 

Civil de Cotia (GCM), que faz as rondas e “enquadra”73 as atitudes que ameacem o 

patrimônio público. Em frente à praça se situa a Igreja Católica Nossa Senhora do 

onhecida como Igreja Matriz. Completando nosso cenário, em 

frente à igreja há um ponto de táxi e alguns moradores de rua que habitam no já 

referido palco, que foi reformado recentemente e recebeu uma cobertura nova, mas 

quase sem nenhuma utilidade, já que ali raramente ocorrem apresentações artísticas 

ou qualquer outro tipo de evento. 

 
 

Figura 9 – Praça da Matriz em ângulos diversos 

Fotos: Wesllen de Souza (2019). 

        
Bebida com alto teor alcoólico e baixo preço. 
Ao perguntar aos participantes o significado e origem no nome eles não souberam responder, mas 

resumiram apenas com uma palavra: ter estilo. 
Pereira (2010a) denomina point como o espaço onde os pixadores se encontram, em dia e horário 

fixos, para conversar sobre pixação, estabelecer trocas e combinar novas pixações. 
Enquadrar ou tomar enquadro é o modo com que os jovens se referem às abord

efetuadas pela polícia militar ou guarda civil municipal. 
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do do palco, se percebe uma movimentação 

de jovens ligados ao tráfico, desenvolvendo o seu comércio. Mais ao fundo da praça, 

hop e pop, que, por curiosidade, perguntei 

a que me deixou meio confuso, 

pois não sabia da existência desse estilo que eles denominavam Sweg71. No fundo 

ao lado esquerdo, se encontra um grupo de jovens malabaristas, que treinam ali 

suas habilidades para, durante a semana, “vender” essa arte nos faróis da cidade. 

Ainda ao fundo, há um pequeno grupo de jovens que posteriormente pude identificar 

como pixadores, mas que usualmente não usam a praça como point72, e apenas 

esporadicamente fazem parte dessa paisagem. No centro da praça, vejo jovens com 

res tocando funk, alguns com bicicletas, além de uma base móvel da Guarda 

as atitudes que ameacem o 

patrimônio público. Em frente à praça se situa a Igreja Católica Nossa Senhora do 

onhecida como Igreja Matriz. Completando nosso cenário, em 

frente à igreja há um ponto de táxi e alguns moradores de rua que habitam no já 

referido palco, que foi reformado recentemente e recebeu uma cobertura nova, mas 

ali raramente ocorrem apresentações artísticas 

Praça da Matriz em ângulos diversos  

 

Ao perguntar aos participantes o significado e origem no nome eles não souberam responder, mas 

como o espaço onde os pixadores se encontram, em dia e horário 
fixos, para conversar sobre pixação, estabelecer trocas e combinar novas pixações.  

Enquadrar ou tomar enquadro é o modo com que os jovens se referem às abordagens e revistas 
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Ao circular pela praça, avista-se facilmente uma figura bem conhecida dos 

frequentadores, por ser mais velho e ter boa relação com os diversos agrupamentos 

ali presentes, conhecido como Jobs, com sua camisa preta com a foto de Raul 

Seixas, seu cabelo black, sorriso fácil e um corote na mão; ele chega, me 

cumprimenta, faz uma piada e logo pergunta como estão minhas anotações, 

referindo-se ao caderno que levo toda vez que passo pela praça. Por sua intensa 

circulação dentro da praça, aproveito para conhecer e realizar contatos com os 

agrupamentos aos quais ainda não tenho muita entrada. Esse cenário que aqui 

descrevo, frequentei muitas vezes, antes como participante e morador da cidade, e 

posteriormente como pesquisador e antropólogo em formação, fazendo minhas 

anotações.  

Tal cenário representa a síntese de diversos campos na Praça da Matriz, 

tanto de dia quanto de noite. Contudo algo é constante nas incursões em campo: a 

tensão entre os atores envolvidos, principalmente o poder público – na figura da 

Guarda Civil Municipal – e a Igreja Católica, para com os jovens que ocupam o 

espaço da praça. Essa tensão já resultou em muitos conflitos, envolvendo violência 

para dispersar os grupos juvenis que se utilizavam da praça. Vale mencionar os 

skatistas em suas manobras nos bancos, afrontando os guardas, que encaram o 

mesmo banco como um patrimônio público que eles devem zelar, ou a igreja, pois as 

batalhas de rap ou a roda de cantoria dos roqueiros podem atrapalhar o decorrer da 

missa. Além desses, vê-se o uso de álcool e outras substâncias ilícitas por parte dos 

malabaristas, demais frequentadores da praça e também por parte das forças de 

segurança. Essa breve descrição de uma sexta-feira, pré-pandemia, demonstra 

como um espaço traz certa pluralidade, principalmente nas sextas à noite, quando a 

praça serve de ponto de partida para diversos rolês pela cidade, a depender do 

agrupamento observado. Assim, os jovens ao ocuparem a praça e ali fazerem 

barulho que possa atrapalhar a celebração religiosa dentro da igreja, ou ao criar o 

uso dos espaços da praça, como bancos e palco para fazerem manobras, acabam 

por gerar atritos e conflitos. Isso ocorre tanto na Praça da Matriz, quanto nas 

escadas do ginásio de esportes, pois o ato de andar de skate utilizando-se da 

estrutura do espaço público para fazer as manobras acaba por gerar conflitos 

(MACHADO, 2011 e 2017). Isso expressa, como já argumentado anteriormente, 

entendimentos diversos do uso da cidade e do que é considerado o modo certo de 

se praticar o lazer, isto é, uma ideia institucionalizada dessas práticas.  
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Logo, pode ser considerado o conflito como regra no processo de circulação 

pela cidade, principalmente ao se ocupar espaços públicos para as atividades de 

lazer. Assim, ao longo do trabalho de campo, se pôde perceber a dimensão 

significativa que o conflito adquire, tendo em vista que os limites são testados a todo 

momento por esses jovens. Desse modo, o conflito é presente, porém não impede a 

prática do lazer, pelo contrário, em alguns casos essa tensão, como nos bailes de 

rua, constitui um fator atrativo. Pensar o lazer periférico, portanto, inclui levar em 

conta a possibilidade do conflito, ainda mais quando se tem atores sociais circulando 

pela cidade. O atrito faz parte do ato de tirar um lazer e por isso exige uma 

preparação, sendo a produção do lazer, de certa forma, uma disputa de espaços e 

entendimentos sobre os usos dos lugares, uma disputa física e simbólica pela 

ocupação dos espaços.  

 
3.3.1 Corpos negros na cidade 

Eu me formei suspeito profissional 

Bacharel, pós-graduado em “tomar geral” 

Eu tenho um manual com os lugares, horários 

De como “dar perdido” 

 (sirene de fundo) Aí, caralho... 

(Prefixo da placa é MY, 

sentido Jaçanã, Jardim Hebron...) 

Quem é preto como eu, já tá ligado qual é 

Nota fiscal, RG, polícia no pé 

("Escuta aqui: o primo do cunhado do meu genro é mestiço 

Racismo não existe, comigo não tem disso. É pra sua segurança”) 

Falou, falou, deixa pra lá 

Vou escolher em qual mentira vou acreditar 

Racionais MC’s (1997)74 

 

Um ponto importante, que pode ser uma chave explicativa para tantos 

conflitos, é a relação de raça e classe, na qual meus interlocutores estão inseridos. 

Eles carregam consigo, na cor da sua pele, um fator que limita ou dificulta sua 

circulação pela urbe, sendo notados e muitas vezes impedidos de continuar. Então, 

                                                
74 Trecho da música “Qual mentira vou acreditar”, do álbum Sobrevivendo no Inferno.   
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em sua maioria são negros, e isso faz com que eles sejam notados, pois tal atributo 

os retira da neutralidade do corpo branco, que circula sem ser percebido, pois eles 

são pertencentes a uma raça, que traz consigo todo um histórico e simbolismo, 

diferente do branco que, segundo Paterniani (2016), pode ser considerado 

transparente durante os seus deslocamentos, e que: 

 

[...] a raça seria o atributo de quem não compartilhasse do corpo 
branco, transparente. O corpo branco seria a norma, o corpo 
transparente, desprovido de raça e produzido reiteradamente por 
meio do exercício classificatório e segregador do outro racializado 
(PATERNIANI, 2016, p.2). 
  

 

Vale ressaltar que para Paterniani (2016), há uma diferença entre 

branquidade e branquitude:  

Há, porém, diferentes compreensões acerca de branquidade e 
branquitude. Para Bento (2002, p. 29), a branquidade se define por 
“traços da identidade racial do branco brasileiro a partir das ideias 
sobre branqueamento”, que tem como aspectos importantes “o medo 
que alimenta a projeção do branco sobre o negro, os pactos 
narcísicos entre os brancos e as conexões possíveis entre ascensão 
negra e branqueamento. Edith Piza (2005, 2002) e Camila M. de 
Jesus (2012), por outro lado, entendem a branquitude – 
diferentemente da branquidade – como conceito que expressa a 
aceitação, por parte de pessoas brancas, da existência de privilégios 
e, a partir daí, uma atuação consequente dessas pessoas no combate 
ao racismo – uma espécie de “tomada de consciência”. A proposta 
que faço encontra mais eco e inspiração, no entanto, no modo como 
Vron Ware (2004) trabalha com branquidade, e proponho trabalhar 
com o conceito de branquidade do Estado. Para esta última autora, 
cuja obra insere-se na vertente dos estudos críticos da branquidade 
(critical whiteness studies), a raça só apareceria sob a expressão do 
racista, e seria um conceito perpetrado por várias vias (PATERNIANI, 
2016, p.2, grifos da autora). 
 

Assim, há uma branquidade estatal, que cerceia jovens negros em seus 

deslocamentos, quando estes ocupam as regiões centrais causando incômodo e 

tensão com o poder público, como já foi relatado em diferentes momentos da 

presente dissertação. Raça, classe e ocupação dos espaços públicos geram tensão 

não só durante a prática de atividades de lazer, mas permeiam diferentes aspectos 

da vida cotidiana. Desse modo, o corpo negro, ao ultrapassar os limites do bairro é 

notado e, muitas vezes, é reprimido pelas forças de segurança pública. Isso 
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demonstra mais uma vez a branquidade de Estado, pois essas forças de segurança 

reproduzem a lógica estatal, inclusive a sua própria branquidade, como bem pontua 

Paterniani (2016, p. 3, grifos da autora): 

 
Como branquidade do Estado entendo – e buscarei aqui expressar – 
os vínculos entre os diferentes tipos de racismo presentes em 
algumas práticas e concepções estatais, especialmente em duas 
dimensões que dizem respeito à ocupação da cidade: a política 
urbana (ou urbanística) e a repressão policial a ela vinculada, 
especificamente na cidade de São Paulo. 
 

Desse modo, a repressão policial é mais ostensiva a depender do grupo ao 

qual ela é dirigida, observando-se mais tensão e conflitos na relação com os jovens 

negros, julgados como potencialmente suspeitos, numa abordagem diferente àquela 

dispensada aos brancos.  No caso observado, é como bem explicita a música 

utilizada no início deste item: “Quem é preto como eu já tá ligado qual é, nota fiscal, 

RG, polícia no pé”.  Em vista disso, a extração de lazer é mais ou menos conflituosa, 

a depender do local onde a prática é feita e a raça das pessoas que estão 

envolvidas nessa atividade. Assim, os limites são mais rígidos conforme a situação, 

o local e as pessoas envolvidas, pois se essas pessoas são vistas ou não como 

parte da normalidade institucional, dependerá da sua cor de pele. 

 Dessa forma, o circular desses jovens negros, como também aponta Caldeira 

(2014), constitui uma preocupação estatal, e por isso sofre forte controle: 

 
A circulação no espaço público sempre foi regulada. Desde os tempos 
de Baudelaire, vagar pela cidade foi mais para uns – homens, ricos, 
dândis – do que para outros – mulheres, pobres, negros, jovens. O 
controle dos movimentos em público nunca deixou de estar no cerne 
da preocupação dos governantes e das suas tecnologias de 
segurança. Desde os primórdios das cidades modernas, circular por 
circular, andar em grupos (sobretudo de homens jovens), dar uma 
volta, ou dar um rolê, são atividades que acabam sendo escrutinadas 
e, no limite, criminalizadas, a não ser que os protagonistas (em geral 
homens) pertençam a grupos privilegiados (CALDEIRA, 2014, p. 13). 

 

Assim, se a cidade é feita a partir da circulação dos citadinos, a população 

negra acaba sofrendo maior controle e isso gera resistência, atritos e conflitos; como 

consequência, são incluídos, em suas práticas de produção do lazer, novos 
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mecanismos para efetivá-las. Nessa perspectiva, adversidade, abundância e 

extração se relacionam com regularidade. 

É importante destacar que isso não impede a circulação, apenas dificulta, e 

exige recriação constante desses mecanismos de ocupação, sendo esse um 

processo criativo e inventivo. Isso demonstra a ligação entre a circulação, o conflito e 

a criatividade no ato de se praticar o lazer. Assim, todo lugar pode ser um lugar de 

lazer, como já afirmado anteriormente, entretanto não é algo dado ou fácil de se 

obter, devido às resistências vinculadas às origens desses jovens: maioria pobre, 

moradora de periferia e negra. Um exemplo, que teve grande repercussão midiática, 

foi a dos chamados rolezinhos em shoppings. Essa ocupação de espaços para 

extração de lazer, que ressignifica o lugar e o surgimento de atritos, gerou grande 

incômodo; o shopping, geralmente considerado local de passagem e circulação (com 

exceção de certos espaços, como as “praças de alimentação”), transformou-se em 

espaço de aglomeração. O auge desses movimentos foi, em 2013, mas deixou 

marcas por um longo tempo. Em 2016, ocorreu a expulsão de jovens de alguns 

shoppings, como no Shopping Metrô Tatuapé, onde cerca de 1.500 jovens foram 

expulsos do local com intimação e presença da polícia75. 

Esse tipo de ocupação cria incômodo devido aos milhares de corpos negros 

em lugar deslocado, produzindo resistências, testes de limites constantes e atritos. 

Esse aspecto tem relação com o meu campo observado na Praça da Matriz de 

Cotia, em que, numa outra escala, constatam-se jovens negros saindo das periferias 

e ocupando espaços centrais da cidade. Assim, o controle estatal, que mantém uma 

forte vigilância sobre os corpos negros, aumenta ainda mais as adversidades que se 

somam à questão de classe, pois são jovens periféricos pobres. O conflito, portanto, 

constitui regra, uma vez que há necessidade de circular para que se ampliem as 

possibilidades de se tirar um lazer.  

Essa é uma questão fundamental para se entender certos atritos, e ainda que 

não seja possível aprofundar essa temática nesta dissertação, trata-se justamente 

de pontuar a existência de um racismo estatal que atua de maneira diferente com 

muitos agrupamentos, tal como meus interlocutores, devido à cor da pele. Por isso 

                                                
75 Como consta na notícia do portal R7, de 26 novembro de 2016 sobre evento de 2013: Após início 
de rolezinho, jovens são retirados do Shopping Metrô Itaquera. Disponível em: 
<https://noticias.r7.com/sao-paulo/apos-inicio-de-rolezinho-jovens-sao-retirados-do-shopping-metro-
itaquera-26112016>. Acesso em: 6 out. 2021. 
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conhecer alguns conceitos que definem tal prática tem relevância para os 

desdobramentos dessa pesquisa e para estudos futuros.  

Em suma, ser negro é um fator importante para entender os conflitos no 

deslocamento, tendo em vista que a circulação para a extração do lazer acaba por 

criar mecanismos que visam burlar a fiscalização e o controle. Isso faz parte da 

construção da cidade para esses jovens, pois para produzir seus deslocamentos é 

preciso ser “Bacharel, pós-graduado em ‘tomar geral’”, como bem ilustra a música 

dos Racionais MC’s. Sendo assim, os caminhos trilhados pela cidade levam em 

consideração o corpo, o conflito e o lazer.  

 

3.4 A título de síntese: tirando um lazer em condições adversas 

 

Que essa gente que vocês tanto marginalizam; 

Iria conseguir adquirir experiência de vida playboy, boy, boy; 

Apesar dos pesares pesados marcados; 

E cicatrizados pela força de vontade de viver; 

Ou melhor sobreviver de maneira possível; 

Nada é impossível; 

Ainda há um sorriso estampado em cima de tudo isso; 

Tentou nos pôr no enguiço boy, se liga nisso, playboy; 

A vida é outra, boy, não se ponha em perigo, playboy; 

Pois temos objetivos. 

Consciência Humana (1998)76 

 

A adversidade é um fator presente e relevante quando se fala em práticas de 

lazer nas periferias, mas não é necessariamente um fator de limite; pelo contrário, 

pode ser algo fomentador, pois essa adversidade é contornada com inventividade, o 

que propicia a criação de uma engenharia social mais rica quando o assunto é a 

criatividade. Como esses aspectos permearam toda a dissertação, destaco aqui 

alguns elementos fundamentais, à busca de uma síntese: 1) Há abundância de lazer 

nas periferias de Cotia, mas vale ressaltar que essa fartura não é algo dado, tem que 

ser preparado, inventado e extraído para que ocorra; 2) O ato de circular ou fazer o 

rolê é de grande importância, porque é algo central na extração do lazer, na medida 

                                                
76 Trecho da música “Periferia tem seu lado bom”, do álbum Entre a adolescência e o crime. 
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em que cria a dinâmica e o movimento necessário para a concretização da prática. 

Além disso, cria laços de amizade, porque faz parte do rolê estar acompanhado de 

amigos ou chegados; dificilmente, as pessoas circulam pela cidade, até mesmo pelo 

bairro, sozinhas, seja em sua busca por diversão e entretenimento ou na preparação 

de lugares para o lazer; por fim, 3) O processo que envolve o preparo, a circulação e 

a extração geram conflitos. São esses pontos que serão retomados abaixo, à busca 

de maior profundidade de como se dá o processo de extração dos lazeres nas 

periferias de Cotia.  

 

3.4.1 Abundância de lazer: inventividade e criatividade no processo de 

extração do lazer periférico 

 

Pode-se afirmar que as práticas de lazer desenvolvidas pelos jovens 

observados no bairro Matagal são um dos modos utilizados para criar suas 

concepções de cidade e, consequentemente, de lazer. Assim, ao tirar o seu lazer, 

acabam por fazer a sua cidade baseada no rolê, uma vez que o processo de criação 

dos espaços para prática da diversão e a inventividade para ressignificar lugares dão 

sentido à cidade para eles; nessa medida criam e ampliam suas redes de 

sociabilidade. Desse modo, o lazer se dá, justamente pelas condições adversas em 

que esses jovens estão expostos, o que incentiva a circulação para outros locais, já 

que buscam espaços de encontro e socialização.  

A partir daí, o primeiro ponto a ser abordado é justamente referente à 

inventividade, pois quando se analisa o lazer da periferia na ótica de sua abundância 

e extração, estamos enfatizando a capacidade desses jovens de enfrentar as 

adversidades, dele por meio de uma preparação colaborativa e criativa na invenção 

de meios para tirarem o lazer. De maneira nenhuma estamos romantizando a 

pobreza ou a falta de equipamentos públicos, pelo contrário, pois se trata de 

ressignificar aquilo que é dado pelo poder público, que pode não estar de acordo 

com as necessidades dos agentes aqui enfocados. Assim, pensar na inventividade e 

criatividade, bem como na amizade e na cooperação para as práticas de lazer é 

fundamental para perceber a perspectiva da abundância que o trabalho de campo 

nos mostrou.  

Em vista disso, todo o lugar pode ser um lugar de se tirar um lazer, pois a 

inventividade pode vir a permitir isso. Transformar os lugares em ambientes 
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propícios para a prática do lazer tem relação direta com disposição de extrair o lazer 

de tais lugares. Transformar as coisas pela criatividade e pelo trabalho é de grande 

relevância para perceber tais processos. Assim, um agrupamento se reúne, porque a 

ação em conjunto, como já visto, tem importância, e assim começa o trabalho de 

preparação. Desse modo, para se jogar futebol é preciso transformar um terreno, 

muitas vezes baldio, em campo, com a construção de traves e a marcação das 

linhas do campo e, não raras vezes, o corte do mato. Para a transformação das 

coisas, como foi observado no bairro, em que crianças fabricam “carrinhos de 

rolimã”, é necessário conseguir os rolamentos automotivos usados nas oficinas do 

bairro, além de madeiras, mesmo velhas, para a construção. Esse processo é feito 

de forma coletiva, inclusive com o compartilhamento de rolamentos que sobram de 

alguém e também das madeiras. Nesse caso, a criatividade vai além da produção do 

carrinho, mas passa também pela diferenciação e dos acessórios, como banco, freio 

e pinturas. Tudo isso faz parte do processo criativo, dentre muitos outros observados 

durante o trabalho de campo.  

 

3.4.2 Circular é preciso: de rolê pela cidade 

Polícia quer me pegar 

Porque meu valor denuncia e eu não posso dar rolê na quebrada 

Policia quer me pegar 

Porque o jeito periferia não me permite ter os cordão de prata 

Policia quer me pegar 

Tribo da Periferia (2014)77 
 

 

Há condições muito adversas nas periferias, como a presença das forças de 

segurança no controle ostensivo de jovens, mencionado na música que inicia este 

item e ao longo desta pesquisa. Isso acaba por exigir uma inventividade maior, 

abrindo possibilidades, assim, de se tirar um lazer em diferentes lugares, justamente 

pelo fato de que tal movimentação tender a criar atritos. Há algo inerente nesse 

processo, quase sempre, relacionado ao processo de circulação de corpos negros, 

que por sua vez faz uma cidade com determinadas características, tendo em vista as 

                                                
77 Trecho da música “Polícia quer me pegar”, do álbum O circo pegou fogo. 
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escolhas de caminhos. A necessidade de buscar lugares para as práticas de lazer 

acaba pondo esses jovens em movimento, fazendo com que ampliem suas redes de 

sociabilidade. Para esses jovens, não é possível ter lazer em apenas um lugar, como 

num clube que centralize suas atividades, porque o rolê acaba ampliando e 

fomentando a criação de uma cidade sob a ótica de tais agentes, com pontos 

relevantes para suas práticas ligadas ao lazer. Assim, as condições adversas criam 

meios de se pensar e circular pela cidade. Por este motivo, os rolezinhos 

organizados no centro da cidade não têm data pré-definida para ocorrer, sendo 

convocados com poucas horas de antecedência, pois assim se evita resistência na 

ocupação da praça por parte dos agentes de segurança pública. 

Tendo em vista que o poder público projeta os espaços e a cidade para um 

determinado fim, a presença e a circulação desses jovens são vistas como fora do 

lugar ou em desordem. Dito isso, as condições adversas não se dão apenas na falta 

de equipamentos no bairro, mas também têm relação com o projeto de cidade criado 

pelo poder público. Assim, extrair lazer de diferentes locais da cidade também 

significa enfrentar um projeto institucional de cidade e de lazer. 

 Logo, o ato de tirar um lazer – que exige extrair de onde não se tem, seja 

pela criatividade ou pelo contrauso dos espaços – tende a criar conflitos. Assim se 

percebe que a busca por locais de lazer, protagonizada por meus interlocutores, cria 

uma movimentação pela cidade, que muitas vezes são percebidas como incômodo; 

vale reforçar que esses locais não foram feitos para receber aglomerações, muito 

menos por esses jovens.  

 

3.4.3 Atritos e tensões: tinham várias tretas78 no meio do caminho 

Quê que houve diz aí! 

Mó treta 

Quê que houve diz aí! 

Quase que eu rodei… 

Thaíde e DJ Hum (1996)79 

 

                                                
78 Treta é uma palavra amplamente utilizada (e não apenas por meus interlocutores) que pode ser 
definida como brigar, participar de conflitos, ter atrito, observar uma dificuldade. 
79 Letra da música “Mó treta”, do álbum Preste atenção. 
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 A palavra juventude vem atrelada à ideia de conflito, talvez pela origem desse 

segmento social e de seu caminho ao longo da história. Trata-se de um conceito 

fundado em meio à tensão e rebeldia, como bem apresenta Helena Abramo (1997), 

referindo-se à formação histórica da temática de juventude e como se criou a figura 

do jovem “rebelde e perigoso” dentro do imaginário social, a partir dos meados do 

século XX: 

 
Nos anos 50, o problema social da juventude era a predisposição 
generalizada para a transgressão e a delinquência, quase que 
inerente à condição juvenil, corporificadas na figura dos “rebeldes 
sem causa” […] Nos anos 60 e parte dos anos 70, o problema 
apareceu como sendo o de toda uma geração de jovens ameaçando 
a ordem social, nos planos político, cultural e moral, por uma atitude 
de crítica à ordem estabelecida e pelo desencadear de atos 
concretos em busca de transformação — movimentos estudantis e 
de oposição aos regimes autoritários, contra a tecnocracia e todas as 
formas de dominação, movimentos pacifistas, as proposições da 
contracultura, o movimento hippie […] Nos anos 90 a visibilidade 
social dos jovens muda um pouco em relação aos anos 80: já não 
são mais a apatia e desmobilização que chamam a atenção; pelo 
contrário, é a presença de inúmeras figuras juvenis nas ruas, 
envolvidas em diversos tipos de ações individuais e coletivas 
(ABRAMO, 1997, p. 30-31, grifos da autora). 

 
A partir dessa breve apresentação conceitual e histórica, pode-se ter uma 

percepção um pouco mais ampliada para tentar compreender como esse ator social, 

o jovem, passa a ser lembrado como gerador de mudanças e, consequentemente, 

de conflitos. Daí a ideia de ser uma idade problemática e rebelde, visto nesta 

pesquisa, de forma estereotipada como rebeldia, marginalidade e risco à ordem. Há 

ainda um agravante com os jovens de Cotia (o que se aplica, evidentemente, a um 

universo bem mais vasto): além de serem jovens, são também moradores de 

periferias – outro conceito ligado a conflitos e disputas com a ordem. 

Desse modo, juventude e periferias já são termos vistos como geradores de 

conflitos, e jovens periféricos circulando pela cidade também são sinais de vários 

conflitos pelos caminhos trilhados. Logo, a problemática relacionada ao 

deslocamento desses jovens e a seus movimentos em busca de lugares para sua 

sociabilidade, acaba por gerar atritos e conflitos, como foi amplamente comentada 

ao longo desta dissertação.  
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Isso não é fenômeno recente, pois basta olhar no passado próximo, como foi 

o caso dos rolezinhos80 em shoppings centers de São Paulo, e como essa 

movimentação não é bem-vista por diversos segmentos sociais. Inclui-se certa 

opinião pública, contrária a esses movimentos, que influencia grande parte da 

população, como mostrou pesquisa do DataFolha, publicada, em 2014, com o título: 

“82% dos paulistanos são contra rolezinhos em shopping” (LEITE, 2014). Apesar de 

a notícia sobre os eventos relacionados aos rolezinhos dentro dos shoppings 

paulistas já ter alguns anos, ela destaca as repercussões de incômodos e 

controvérsias, em torno dos deslocamentos desses jovens por outros espaços 

urbanos. Não se trata de algo novo, ao contrário, há muitas tretas, ou como explicita 

a música que inicia este item, no meio do caminho da circulação e ocupação da 

cidade pelos jovens periféricos, sem falar da questão racial, já abordada acima. Tal 

presença incomoda, principalmente, o poder público e o comércio formal, pois há 

estereótipos criados de maneira generalizada e atribuídos a esses jovens negros. 

Esses rótulos são elaborados a partir da vestimenta, corporalidade e linguagem com 

gírias, o que os torna pessoas não quistas; são em geral classificados como 

“manos”81 ou “chavosos”82, pois corpos negros têm que ser vigiados com mais 

ênfase. Esse incômodo e controle acabam por gerar muitos conflitos, nem sempre 

negociáveis, que podem decorrer em atritos, dispersando esses jovens pelas ruas 

centrais da cidade. Como diz a expressão utilizada pelos meus interlocutores: “É 

muita treta”. 

Por consequência, a regra ao observar a prática do lazer de tais agentes em 

suas movimentações pela cidade é o conflito. A grande questão é saber até que 

ponto tais conflitos são ou não negociáveis, considerando a linha limite que é 

tensionada pela presença deles nos espaços públicos centrais da cidade; essa linha 

tênue entre o tolerável e o inadmissível é sempre testada. Os jovens vão, dessa 

forma, ampliando a ocupação do espaço e o seu tempo de permanência. Assim, a 

                                                
80 Ver a evidência de tal conflito no Dossiê Rolezinhos: shopping centers e violações de direitos 
humanos no estado de São Paulo lançado pelo Núcleo de Assessoria Jurídica Popular de Ribeirão 
Preto (NAJURP) (SEVERI; FRIZZARIM, 2015). 
81 Essa categoria é usada para classificar adeptos do movimento hip-hop por usarem calça larga, 
camisas largas, correntes no pescoço e bonés, mas que acaba por se expandir a outros jovens, como 
os skatistas com suas calças largas, além dos swegs, que também usam camisas largas e regatas de 
times de basquete. 
82Chavoso é o termo usado para denominar o estilo onde se utiliza roupas de marca, muito ligado ao 
funk ostentação. E a palavra chave também deriva da gíria “chave de cadeia”, ou seja, espelha-se na 
ostentação do luxo que muitos bandidos fazem. Estilo esse utilizado em grande parte pelos funkeiros, 
mas que transcende esse campo e se coloca como estilo da maioria dos jovens da periferia. 
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extração de lazer de determinados espaços, principalmente os que estão dentro dos 

bairros, são mais tolerados pelo poder público, enquanto as ocupações de espaços 

centrais sofrem de maior intolerância por parte do poder público, que se manifesta 

através das forças de segurança. Desse modo, a circulação pela cidade é quase 

sempre monitorada, tendo, inclusive, abordagens mesmo antes da chegada ao local 

do rolê, daí ocorrerem vários atritos durante o caminho. O percurso também faz 

parte do rolê, e como tal, também gera atritos. Logo, pensar circulação desses 

jovens pela cidade é pensar em conflito, tanto os negociáveis, que permite a 

permanência por um tempo mais longo, quanto os inegociáveis como é o caso do 

uso de um espaço de forma diversa do que foi projetada; estes últimos referem-se 

aos bancos para os skatistas, ao volume da música nos horários da missa e à 

permanência por muito tempo da Praça da Matriz durante o rolezinho. Sendo assim, 

pensar em sociabilidade juvenil periférica remete a refletir sobre mediações de 

conflitos e negociações nos usos dos espaços. Os caminhos tortuosos em busca de 

lazer e a constante dispersão e circulação acabam por criar uma escolha de locais 

para se tirar lazer – alguns com mais tretas e outros com menos – e assim se 

desenha um mapa da sociabilidade, com pontos de maior ou menor tensão. Assim, 

dependendo da disposição do grupo em enfrentar uma repressão com mais ênfase 

ou outras mais negociáveis, de toda forma, busca-se, nas palavras dos meus 

interlocutores, um lugar mais “suave” para se divertir.  

Tendo em vista essa diferenciação, que apesar de o conflito ser a regra, há 

locais com maior chance de atritos, enquanto em outros a possibilidade é menor. 

Vale dizer, que há inclusive locais em que é praticamente nula a possibilidade de um 

conflito direto, apenas com uma abordagem eventual pela polícia, o que para eles já 

constitui algo rotineiro.  

É nesse ponto que retomo algo já citado anteriormente nesta dissertação, que 

são as expressões “ficar de boa”, em contraste com a tão falada aqui, “dar um rolê”, 

que definem uma prática de lazer. Assim, quando se diz que quer ficar de boa, 

geralmente você vai ficar no bairro, evitando a circulação, e em lugares que não haja 

possibilidade de conflitos, que podem ser o bar ou mesmo na frente de casa para 

tomar uma cerveja e conversar com os amigos. Pode ser, também, um jogo de 

videogame online com os camaradas, ficando dentro de casa, “de boa” e se 

divertindo com os amigos. Já a ideia de “dar um rolê” pressupõe circulação e saída 

do bairro, em aventuras pelos caminhos cheios de atritos e tretas. Aqui há uma 
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oposição entre dentro e fora do bairro, com a possível saída do conforto do pedaço, 

onde se é conhecido, para a experiência da circulação por outros locais.  

Podemos, dessa forma, dizer que existe uma cidade conhecida e outra em 

construção, já que o rolê abre essa possibilidade de se criar e construir uma cidade 

a partir dos objetivos da circulação. Por isso é tão recorrente, entre os agentes 

pesquisados, a seguinte indagação: “Vai pro rolê ou vai ficar de boa hoje?”.  

Desse modo, o processo de tirar um lazer contém suas gradações de atritos, 

e por isso a intensidade de esforço, que vem da necessidade de preparo ou mesmo 

do risco de conflito, contam na hora de se escolher qual lazer vai ser produzido. A 

depender da escolha, a extração é feita de maneira menos conflituosa, gerando algo 

mais tranquilo, mas, há também, uma prática que exige maior esforço, preparação e 

risco na execução. 

Assim, o uso de espaços públicos, como a rua, traz consigo uma 

possibilidade de conflito bem maior, do que ficar no bar próximo à casa, pois a 

relação de enfrentamento é bem distinta. Talvez pela faixa etária, meus 

interlocutores estão mais dispostos ao enfrentamento, testando os limites impostos 

pelas autoridades municipais. Por isso, na maioria das observações que realizei, 

havia certa tensão no ar. Todavia, a depender do dia da semana, geralmente nos 

dias intermediários, também preferem ficar mais de boa, dentro do bairro, tirando um 

lazer que cause menos atritos, como jogar bola na rua, ficar na calçada conversando 

e até mesmo jogar online com os amigos; muitos utilizam o wi-fi da prefeitura, 

disponível na pracinha do bairro, onde, mesmo jogando online, gozam de 

proximidade física entre eles.  

Por fim, vale destacar que há uma pluralidade de práticas de lazer e 

diferentes modos de usufruí-lo, bem como a intensidade de trabalho e riscos para 

que tais atividades se desenvolvam. Desse modo, a sociabilidade e o lazer 

praticados por essa juventude guardam relação direta com o nível de adversidade 

que precisam enfrentar em alguns momentos com um maior esforço, em outros com 

menos, embora seja sempre importante ressaltar que não ocorre falta de lazer 

(MAGNANI, 1984). 

Outro ponto a enfatizar é como a produção de lazer cria vínculos mais fortes 

e, consequentemente, acaba por estreitar os laços de amizade, havendo mais 

lealdade e identidade entre os membros desses grupos. Inclusive o enfrentamento 

de situações adversas em conjunto é muito valorizado, tanto que expressões como 
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“se saímos juntos, então voltamos juntos” ou “se for para apanhar, então vamos 

apanhar juntos” são muito usuais durante a circulação deles. Expressões enfáticas 

desse tipo carregam consigo a ideia de estar junto para o que der e vier no rolê, no 

sentido de materializar, de maneira significativa, o sentimento de coletividade. Logo, 

ao se extrair o lazer também se fortalece os laços sociais, principalmente o da 

amizade. Em suma, circular traz riscos, gera resistência, mas também propicia 

diversão e reforço de amizade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

É importante retomar a argumentação que sustentou e permeou toda a 

dissertação: o lazer na periferia é retirado, por jovens negros e periféricos. A 

expressão tirar um lazer, empregada frequentemente pelos interlocutores desta 

pesquisa, foi utilizada como símbolo das atividades de lazer realizadas no local. 

Dessa forma, a partir das observações realizadas e de falas relacionadas em campo, 

além da quantidade abundante de possibilidades de práticas de lazer por meio da 

preparação, o uso desse verbo sintetiza a necessidade de uma ação de retirada – 

um movimento de esforço para a extração de algo, daí sua utilização neste trabalho.  

Muitas vezes, principalmente nas periferias, é preciso “escavar” o terreno para 

“extrair” o lazer, sob a compreensão de que isso pode causar atritos. Além disso, o 

trabalho coletivo, sob diferentes nomenclaturas (bonde, família, coletivo, parças, 

camaradas, chegados etc.), torna o ato mais divertido. A extração do lazer, portanto, 

traz consigo o fortalecimento dos laços de amizade e a ampliação nas redes de 

sociabilidade, estando assim ligados tanto na ampliação da sociabilidade como na 

produção da cidade. 

Daí, a ênfase da pesquisa nas dinâmicas e nos processos nos quais tais 

agentes estavam envolvidos, com atenção à sociabilidade, aos conflitos e às 

práticas de lazer entre os jovens do bairro Matagal. Foi justamente sob esse 

processo que nos debruçamos na presente pesquisa: sociabilidade e lazer de jovens 

de uma periferia de Cotia. Eles se deslocam pela urbe com o objetivo de tirar um 

lazer, se divertindo e enfrentando os riscos, pois como argumentado, esses corpos 

negros periféricos criam reações por parte do poder público. Contudo, isso não 

impede a circulação, apenas dificultá-la, quando logo se criam arranjos para superar 

tais empecilhos.  

A busca pelo lazer contínuo, de diferentes modos, e devido às condições 

adversas – que envolvem questões sociais e raciais – tendem a criar atritos no 

desenvolvimento de tais práticas, embora nem por isso haja escassez nas opções 

de práticas de lazer; pelo contrário, existem muitas possibilidades para que o mesmo 

seja extraído. 

A questão reside justamente na exigência de sua preparação e criação, 

possibilitando a execução e efetivação do entretenimento pretendido. Nessa direção, 
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o lazer periférico, que é retirado de diferentes lugares, muitas vezes leva à 

necessidade de transformar momentaneamente o espaço ou subverter o seu uso, e 

novamente vem a ideia do conflito. 

Desse modo, conflitos, inventividade, circulação e controle se entrelaçam, 

com amizade, zoeira, abundância e mecanismos de ressignificação para que a 

produção ou extração do lazer sejam concluídas. É durante todo esse processo que 

se desenha a cidade do rolê, um recorte do espaço urbano marcado pela presença e 

circulação desses jovens, que carregam seus corpos marcados pelo estigma e criam 

caminhos permeados por conflitos.   

Assim, pode-se perceber o quão complexa é a prática do lazer, não como a 

simples ocupação do tempo livre, ou mesmo, os momentos de folga. O ato de se 

movimentar pela cidade traz diversos desafios para esses jovens, como o 

enfrentamento da vigilância estatal, com o esforço para ocupar e ressignificar os 

espaços e, de fato, produzir aqueles lugares, sob seus pontos de vista. A 

ostensividade policial sobre os seus corpos não os impede de circular, mas os força 

a criar caminhos alternativos, transformando lugares e coisas em locais e 

dispositivos de lazer.  

A abundância vem da inventividade, que a periferia carrega desde a sua 

origem e que o jovem negro traz desde sua infância, o que torna essa construção 

algo coletivo. Fazer a cidade do zero, portanto, inclui extrair o lazer dessa cidade em 

constante construção: retirar das madeiras, rolamentos, sacolas, terrenos, ruas, 

chuva, celulares etc., materiais para criar e inventar meios para se divertir. A junção 

desses elementos tende a abrir caminhos, alguns já trilhados, outros a serem ainda 

desbravados. Assim como “tudo era mato” quando muitos chegaram ao bairro para 

habitá-lo, hoje os jovens exploram seus caminhos pela cidade, enfrentando desafios 

para construir, com significativa inventividade, seus espaços de lazer. 

Assim, os/as jovens da periferia enfrentam condições adversas e fazem lazer, 

ao mesmo tempo em que redefinem limites da cidade, recriando o espaço urbano de 

maneira contínua, modificando e sendo modificados, deixando suas marcas durante 

a extração das atividades. Logo, tirar lazer é construir a cidade: uma cidade com 

caminhos negros, lazer abundante e conflitos latentes. 
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