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Gente viva, brilhando estrelas 
Na noite 
Gente quer comer 
Gente que ser feliz 
Gente quer respirar ar pelo nariz [...] 
Gente lavando roupa 
Amassando pão 
Gente pobre arrancando a vida 
Com a mão 
No coração da mata gente quer 
Prosseguir 
Quer durar, quer crescer, 
Gente quer luzir [...] 
Gente é pra brilhar, 
Não pra morrer de fome 
Gente deste planeta do céu 
De anil 
Gente espelho de estrelas, 
Reflexo do esplendor 
Se as estrelas são tantas, 
Só mesmo o amor.  
 

(Gente - Caetano Veloso) 
  



 
 

 

RESUMO 

 

O trabalho teve como objetivo analisar as experiências potencializadoras 

desenvolvidas pelos jovens e as jovens participantes dos grupos Meninas do Rap e 

Meninos e Meninas de Deus, do bairro Jangurussu, a partir de uma reflexão sobre os 

saberes e práticas no interior das culturas juvenis que nele fazem reverberar. 

Interessou-nos investigar em quais espaços cotidianos estariam ancorados os canais 

de potência, criatividade e expressão dessas juventudes em face a uma realidade de 

violência e exclusão social. Utilizou-se o método etnográfico com elementos próximos 

a uma cartografia, na qual o aspecto relacional entre pesquisadora e “objetos de 

pesquisa” são levados em conta, a partir de um caminho investigativo que primou pela 

observação participante no próprio cotidiano das juventudes. Para fins de investigação 

analisou-se a narrativa de dezoito jovens, sendo seis de cada grupo cultural 

pesquisado, além do contato com moradores e moradoras do bairro Jangurussu. 

Como resultados analisou-se as dimensões educativa, cultural, afetiva e socializadora 

como instâncias capazes de fomentar resistências e produções de sentido 

restituidoras do sonho e da esperança, e fortalecedoras da cultura juvenil do 

Jangurussu. Aspectos como o trabalho, a escola e a família são avaliados como 

importantes, funcionando como palcos de tensões e rupturas. O grupo se traduziu 

como potência de reorganização simbólica – interna e externa – com notada influência 

de uma socialidade com base nos afetos, na solidariedade, na amizade, ludicidade, 

no diálogo e acolhimento das diferenças. Percebeu-se uma ação educativa com forte 

elementos de uma auto formação, com relevantes implicações do ponto de vista de 

gênero, sinalizando para o surgimento de novas feminilidades e a criação de um corpo 

ressignificado, bem como novas redes de interação com o outro e com o bairro. No 

âmbito da cultura, comparecem práticas concretas formativas, tais como o futebol e o 

rap, demonstrando que os movimentos de experiência de si, se conectam e são 

fortalecidas por um trajeto educacional claro onde se plantam devires sociais a partir 

da formação dos sujeitos. 

 

Palavras-chave: Cultura Juvenil. Cultura. Gênero. Violência. 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This study aimed to analyze the experiences of empowerment developed by young 

people that take part in the groups: Meninas do Rap (Rap Girls) and Meninos e 

Meninas de Deus (Boys and Girls of God), from Jangurussu neighborhood with a 

reflection on the knowledge and practices within the youth culture that make 

reverberate in it. We used the ethnographic method with elements coming from a 

cartography, in which the relational aspect between researcher and "research 

subjects" are taken into account, from an investigative way that has excelled by a 

participant observation in the youths quotidian. For purposes of research we analyzed 

the narrative of eighteen youngs, six of each cultural group studied, in addition to 

contact with residents of the Jangurussu neighborhood. As results, we analyzed the 

educational, cultural, emotional and socializing dimensions as instances able to foster 

resistance and productions of meaning, to rescue the dream and hope, and 

empowering the youth culture in Jangurussu. As results we analyzed the dimensions 

educational, cultural, emotional and socializing as instances able to foster resistance 

and productions sense of dream and hope, and empowering the youth culture of 

Jangurussu. Aspects such as work, school and family are assessed as important, 

working as stage tensions and ruptures. The group is translated as power symbolic 

reorganization – internal and external – with noticeable influence of sociality based on 

affection, solidarity, friendship, playfulness, dialogue and acceptance of diferrences. 

This is an educational activity with strong elements a self training, with relevant 

implications in terms of gender, signaling the emergence of new femininities and the 

creation of a body reframed and new networks of interaction with each other and with 

the cultural bairro. Culture Under attend specific training practices, such as football and 

rap, demonstrating that the motions of experience itself, connect and are strengthened 

by a clear educational path where social becomings plant from the formation of the 

subject. 

 

Keywords: Youth Culture. Culture. Gender. Violence. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
O meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o 
costume de andar pelas estradas olhando para a 
direita e para esquerda, e de vez em quando 
olhando para trás... E o que vejo a cada momento 
é aquilo que nunca antes tinha visto, e eu sei dar 
por isso muito bem... Sei ter o pasmo essencial que 
tem uma criança se, ao nascer, reparasse que 
nascera deveras... Sinto-me nascido a cada 
momento para a eterna novidade do mundo. 

(Alberto Caeiro). 

 
Além de olhos atentos, ouvidos afiados e muita disposição para refletir, o 

exercício de pesquisar exige uma boa dose de coragem, vontade de ver gente, 

conversar, ler, indagar, adentrar caminhos, ruas, becos, vielas, rir, chorar até. 

“Produzir conhecimento sem paixão é como colocar pregos sem pendurar os quadros, 

deixando a parede vazia”, afirma Cordeiro (2009, p. 32). Trata-se então de afetar e 

ser afetado. Sentir raiva, sentir medo, sentir. Como na alusão a Duarte Junior (2001), 

feita por Linhares ao afirmar que tudo o que é acessível a nós através dos órgãos dos 

sentidos, tudo o que é captado de maneira sensível pelo corpo, já carrega uma 

organização, um significado, um sentido.  

Desse modo, esse estudo tem a ver com os livros que lemos, as disciplinas 

que cursamos, os seminários e eventos dos quais participamos, além é claro, de todas 

as vivências que o campo nos trouxe a partir da relação com o nosso objeto e os 

sujeitos da pesquisa, mas também tem a ver com os filmes que assistimos, as músicas 

que ouvimos, a poesia que nos afetou, os afetos que mais profundamente nos tocaram 

durante esse caminho... 

Tem a ver enfim, com aprender na prática o sentido da expressão: 

“pesquisar com o corpo todo” (ADAD, 2004). E paga-se um preço por isso. Algumas 

vezes nos sentimos eufóricas, com um mundo a borbulhar dentro de nós, outras 

solitárias, cansadas, outras ainda atônitas, confusas, com medo. Nessas horas 

felizmente Mia Couto (2009) nos acalentava: “Não é preciso ter medo do escuro, nele 

só há o que se põe dentro dele.” 

Entender as motivações que movem essa dissertação pressupõe viajar 

conosco há pelo menos três décadas atrás, (re) visitando um espaço-tempo que 

acabou por plantar as sementes do nosso devir pesquisadora. Sementes que 

envolvem medos, mas também alegria, paixão, luta, poesia e esperança. 
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O diálogo com as culturas juvenis, as relações de gênero e a educação no meu 

próprio andarilhar 

Diante de todo sofrimento que pode ser vivido num campo de concentração 
nazista, Olga, descobrindo que sua filha ainda vive, experimenta o sabor da 
esperança e este se traduz num sorriso e num lampejo de autoestima: 
“Olhem esse lugar como está sujo !” diz às companheiras. “Tragam uma 
vassoura! Se queremos respeito precisamos nos respeitar!” (Cena do filme 
Olga). 
 

A cena é rápida: “Dora, tendo parado num restaurante na beira da estrada 
para descansar um pouco e esticar os pés, em meio a grande viagem de 
caminhão, entra no restaurante junto com o menino, o qual já aprendera a 
gostar, e o caminhoneiro, por quem já estava enamorada. E ali, vê, quem 
sabe nos três, uma família... Ela pede licença aos dois e vai ao banheiro. 
Olha-se no espelho, e num momento poético percebe que em meio à dor e à 
figura de rudeza em que a vida lhe transformara, havia ali, ainda, vestígios 
de uma mulher... Pede então um batom emprestado a uma moça que vem 
saindo, e naquele instante, tão rápido, tão simbolicamente significativo, faz a 
opção pelo amor, pelo feminino, pela vida...” (Cena do filme Central do Brasil). 
 

Em Central do Brasil, mesmo que a personagem Dora ao retornar à mesa 

não mais encontre o caminhoneiro a sua espera e só lhe reste o garoto para cuidar... 

E, assim como, no filme Olga, mesmo após a faxina no dormitório, o campo de 

concentração nazista continue sendo um lugar de horrores... O que mais nos chama 

a atenção nas cenas desses dois aclamados filmes brasileiros é o momento da 

esperança... O momento do reencontro dessas mulheres com a alegria, o entusiasmo, 

com o sentido de potência, ainda que nas mais adversas situações; mesmo que a 

estrada pareça estar no fim. 

Não perder a esperança... Foi assim ao longo da nossa vida. Um olho 

enxergando e vivendo a carência, provando o seu gosto, sentindo o seu cheiro, e o 

outro, aquilo que apesar dela parecia querer transbordar. 

Viemos de uma família de classe média baixa, bem baixa por sinal. Mãe 

com o ensino médio completo (ensino denominado normal à época), pai com o ensino 

fundamental incompleto. Ainda menina, conhecemos o sabor um tanto amargo de não 

ter dinheiro para lazer, comida com cardápio variado, livros em casa, plano de saúde 

e por aí vai... Sempre estudamos em escola pública e aos treze anos frequentávamos 

uma, onde ter um lugar para sentar era questão de sorte, ou de força e habilidade. 

Infelizmente nós éramos uma das “coitadas” que, via de regra, não conseguiam correr 

o suficiente quando a sirene tocava, anunciando a hora da entrada, e muito menos 

tínhamos coragem suficiente para pular as janelas e conseguir uma cadeira, como 

muitos garotos costumavam fazer. Por isso mesmo, o chão, por algumas vezes, foi o 

nosso companheiro de sala de aula.  
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Aos dezesseis anos, após concluir o segundo grau, hoje ensino médio, o 

próprio vestibular era uma coisa distante e improvável para nós; daí, o melhor mesmo 

seria procurar, como todas as nossas amigas, alguma “formação profissionalizante”. 

E foi durante um curso técnico de desenho no SENAC (letrista e cartazista), por 

intermédio de uma colega universitária, que passamos há conhecer um pouco mais 

sobre o curso de serviço social e finalmente decidimos concorrer a uma vaga em uma 

universidade pública. Sendo a primeira tentativa frustrada, conseguimos no ano 

seguinte, para nossa surpresa, a tão sonhada aprovação. 

Durante esse percurso todo, contudo, por mais curioso que pareça, o que 

mais nos incomodava em casa não era exatamente a falta dos recursos materiais – o 

que mais tarde viemos a reconhecer como uma “questão de classe” –, mas algo de 

outra ordem, mesmo que a questão de classe a isso se entrelaçasse. Desde muito 

cedo, pudemos perceber, numa família de três irmãs e um irmão por parte de pai (que 

ocasionalmente passava tempos conosco), quem tomava as decisões, podia se 

expressar livremente impunha autoridade, sentava na cadeira ao centro da mesa, era 

servido primeiro, recebia a coxa do frango, podia gritar, bater... Como também, quem 

comia por último (após ter servido a todos), ficava com os miúdos do frango, não 

opinava em nada, não discordava, falava pouco e ouvia muito. Não entendíamos 

direito àquilo, mas já não aceitávamos muito bem a suposta supremacia masculina. 

Só na universidade pudemos enfim, com as vivências do próprio curso, 

entrar em contato com os conceitos de gênero e classe social, desvelar melhor a 

opressão por nós vivenciada desde a infância no ambiente doméstico e ao mesmo 

tempo percebermos a sua interface com os limites de base material também sentidos. 

Descobriríamos assim, mais concretamente aos dezessete anos, que o pessoal era 

político. 

Ainda por meio do curso de Serviço Social, entramos em contato com os 

conceitos de prática pedagógica, vontade coletiva e intelectual orgânico em Gramsci. 

A ideia de não só buscar compreender as classes populares, mas senti-las também 

por meio da paixão, provocara grande desassossego e encantamento em nós, 

contribuindo para a nossa entrada no movimento estudantil. Aos vinte anos, 

descobrimos a educação popular, conhecemos e nos deslumbramos com Paulo 

Freire, sua Pedagogia do Oprimido e com o sonho de uma sociedade justa, 

democrática e igualitária. Tempos depois, já formada, pudemos conhecer um pouco 

mais de sua obra, pois conseguimos fazer uma disciplina sobre esse autor, como 
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aluna ouvinte junto à UFC, com as professoras Maria Luíza “Lulu” e Maria Nobre 

Damasceno.  

Mas não obstante o nosso fascínio por Freire, a “nossa relação” era 

também conflitiva. Sempre nos perguntávamos: como alguém que usava 

desavergonhadamente expressões como “amorosidade”, “malvadez”, “boniteza”, 

podia nos surpreender tanto, causar arrepios, fazer rir, vibrar, emocionar, apesar de 

nossa, ainda que sutil formação marxiana? A verdade é que Freire tinha o poder nos 

tocar, para além do seu próprio método. O nosso rendimento vinha a partir da sua 

dimensão mais humana e da constatação do teor revolucionário aí existente. 

Posteriormente viria a entender que Freire era acima de tudo um cristão, um cristão 

inconformado como ele dizia, e que a própria ideia de Cristo, para esse autor sempre 

estivera bem próxima do projeto societário proposto por Marx: 

 
Quanto mais eu li Marx, tanto mais eu encontrei uma certa “fundamentação 
objetiva” para continuar “camarada” de Cristo. As leituras que eu fiz de Marx, 
os alongamentos de Marx, não me sugeriram “jamais” que eu deixasse de 
encontrar Cristo nas esquinas das próprias favelas. Eu fiquei com Marx na 
mundanidade a procura de Cristo na transcendência! (FREIRE, 2010).2  
 

O fato é que não lembramos exatamente quando, só sabemos que em certo 

momento paramos de fazer perguntas para reconhecermos assumidamente a nossa 

influência freireana. Isso sem nenhuma submissão de nossa parte, apenas uma 

empatia crítica, ao perceber na educação popular por ele idealizada, o compromisso 

com a organização dos setores populares, com o fortalecimento dos seus saberes e 

a intensidade das suas ações em prol de uma transformação social. Coisas que 

aprenderíamos mais tarde, na prática a amar. 

É na busca da superação do que ele também chama de pensamento 

mágico, que Freire vai propor uma profunda e provocativa inovação: vai buscar as 

diversas formas de dominação a que homens e mulheres se submetem, muitas vezes 

num emaranhado onde se mesclam poder, afeto, tutela e a ideologia do favor. E essa 

visão de uma consciência intencionada vai contemplar como ele mesmo dizia, desde 

a opressão vivida por homens e mulheres no campo, até a opressão dos negros e 

negras, dos alunos e alunas em relação à escola e aos professores e professoras, e 

vice-versa; dos filhos e filhas em relação aos pais e as mães, às que versam sobre os 

corpos e à sexualidade e com merecido destaque, a opressão vivida pelas mulheres; 

                                                           
2 Vídeo disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=MF9-tZMwqjE. 

http://www.youtube.com/watch?v=MF9-tZMwqjE
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aspectos que são claramente percebidos em sua Pedagogia da Esperança (FREIRE, 

2008). 

Dessa maneira, a descoberta do campo pessoal como campo político 

também foi potencializada com os estudos e, sobretudo com as vivências de Freire. 

Partindo da questão de classe, mas sem restringir-se a ela, reconhecemos um 

educador envolvido com outra leitura de mundo e com outro patamar de relações entre 

os mais diversos sujeitos. Relações tão complexas que sinalizam e ressignificam 

dimensões cuja apreensão reduzida não seria capaz de dar conta. 

Fomos prosseguindo o nosso caminho e assim como Freire, nos 

interessando pelas coisas que faltavam nos discursos... Os espaços proibidos... 

Aprendendo a perceber e a dialogar com as contradições, por vezes. As vivências que 

tivemos na infância e juventude, bem como a experiência com a Educação Popular e 

o pensamento freireano – tanto na academia, no movimento estudantil, como nas 

ONGs e no serviço público (no início de uma gestão municipal que naquele momento 

se pensava progressista) – nos fizeram uma “educadora feminista” mais até que uma 

feminista educadora; capaz de não apenas “reconhecer” o campo pessoal como 

campo político, mas, sobretudo “sentir”, além de perceber a educação popular como 

uma ferramenta importante para a redefinição dos papéis não só de classe, mas de 

gênero, de raça e etnia, de orientação sexual – a favor da equidade enfim. Essa 

articulação, aparentemente simples, revela-se na prática permeada de 

complexidades. 

Em perturbadora análise desenvolvida no livro Pela mão de Alice, Santos 

(1997) afirma que se a modernidade nos aproximou de modelos rígidos, corporificados 

tanto no mercado e na sua lógica excludente – suas relações e simbolismos focados 

no lucro e na alienação –, quanto no Estado, com a pretensa ideia de uma sociedade 

planificada, propiciadora de um sentido maior de emancipação e da criação de um 

novo projeto societário, levado a cabo por um sujeito histórico específico: “a classe 

social”, atualmente experienciamos processos outros, que se nutrem das vivências 

passadas, mas atentam para a necessidade de um “novo olhar” que leve em conta 

também, por exemplo, as expressões cotidianas, como processos significativos do 

nosso fazer histórico. 

Não obstante, o domínio doméstico como espaço de produção e 

reprodução de poder, acaba por não ser reconhecido nem pelos porta-vozes da teoria 

liberal nem pelo marxismo de cunho mais ortodoxo. Em primeiro lugar, como defesa 
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da família burguesa, intocável, asséptica e funcional, e em segundo, pelo potencial 

“ameaçador” e dispersante da grande causa revolucionária, a classe social. 

Sob o argumento de que a subjetividade resvala em subjetivismo numa 

sociedade de mercado, questões como o trabalho doméstico, a sexualidade e o prazer 

feminino, a violência doméstica e o abuso sexual, são relegadas a segundo plano pela 

vertente mais sectária do marxismo, enquanto que a teoria liberal os vê como 

questões menores, rapidamente postas de lado como forma de preservar a base de 

reprodução das suas relações. O cotidiano é então esvaziado nessa dupla perspectiva 

de todo o seu potencial de contradição, opressão, transformação e intensidade, sendo 

que para Heller (1992) ela é a verdadeira essência da substancia social, é a vida do 

indivíduo, sendo este ao mesmo tempo, um ser particular e um ser genérico. 

Feita essa reflexão inicial sobre o entrelaçamento entre os domínios público 

e privado que coabitam toda e qualquer discussão de gênero, convém agora 

discorrermos sobre como as juventudes se aproximam também desse debate e mais 

particularmente como as culturas juvenis, nas suas múltiplas formas de expressão, se 

entrecruzam com a minha própria história.  

O nosso primeiro contato com as juventudes teve início em 1995, no 

primeiro estágio de serviço social, na antiga Fundação da Ação Social, mais 

precisamente no Centro Comunitário Tancredo Neves, no bairro de mesmo nome. 

Pudemos, juntamente com uma das assistentes sociais, criar um grupo de juventude, 

prática comum nos outros Centros Comunitários acompanhados pela instituição, mas 

que ali, até então, não se tinham tornado realidade, visto que apenas os “cursos 

profissionalizantes” eram destinados aos jovens. 

O trabalho com as juventudes no Centro Comunitário Tancredo Neves 

acabou por inspirar nossa monografia: A prática educativa com adolescentes na 

Fundação da Ação Social (FAS), simples atores ou sujeitos sociais? Uma avaliação 

por parte dos agentes envolvidos. Neste trabalho monográfico pudemos abordar os 

limites e possibilidades da participação juvenil a partir de um contexto institucional 

específico, num momento em que o discurso sobre o “Protagonismo Juvenil” 

começava a ganhar corpo no país. 

Se olharmos com atenção poderemos perceber para além de qualquer 

categorização de espaço/tempo, a multiplicidade de discursos que historicamente 

serviram para analisar, catalogar, prescrever ou reprimir as vivências juvenis 

(DAYRELL, 2007; PAIS, 2003). Segundo Pais (2003) um dos mais conhecidos e 
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legitimados é o de juventude como fase transitória; preparação para o “mundo adulto”, 

que tem como consequência direta a abstração do “aqui e agora” em prol de um 

amanhã, calcado no planejamento, na linearidade e previsibilidade. 

Somente a partir dos anos 90, com a aprovação do Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA) começa a entrar em cena uma nova representação e um novo 

paradigma: o jovem como sujeito de direitos. Esse foi um importante marco para o 

estabelecimento de uma nova noção de cidadania para esse segmento e para o 

reconhecimento do jovem como “protagonista juvenil” – sujeito de sua própria história, 

segundo Antônio Carlos Gomes da Costa, pedagogo e idealizador desse conceito. 

Antônio Carlos foi um dos principais colaboradores e defensores do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA). Autor de diversos livros e artigos em prol da 

promoção e defesa dos direitos do público infanto-juvenil, publicados no Brasil e no 

exterior, participou intensamente do grupo que redigiu o ECA e que também atuou 

junto ao Congresso Nacional para sua aprovação e, logo depois, sanção presidencial. 

Foi o criador do conceito Protagonismo Juvenil. A palavra protagonismo vem de 

“protos”, que em latim significa principal, o primeiro, e de “agonistes”, que quer dizer 

lutador, competidor.  

Dentro da ideia de protagonismo juvenil o jovem é tomado como elemento 

central da prática educativa, que participa de todas as fases desta prática, desde a 

elaboração, execução até a avaliação das ações propostas. A ideia é que o 

protagonismo juvenil possa estimular a participação social dos jovens, contribuindo 

não apenas com o desenvolvimento pessoal dos mesmos, mas com o 

desenvolvimento das comunidades em que os jovens estão inseridos. Dessa forma, 

segundo o educador, o protagonismo juvenil contribui para a formação de pessoas 

mais autônomas e comprometidas socialmente, com valores de solidariedade e 

respeito mais incorporados, o que contribui para uma proposta de transformação 

social. 

Todavia o termo protagonismo juvenil no nosso ponto de vista também 

apresenta ambiguidades, uma vez que as juventudes serem vistas “como solução”, 

ao invés de “problema”, pode revelar-se também como uma armadilha. “Os jovens 

empreendedores, jovens de sucesso” podem sinalizar também a outra face de uma 

mesma moeda ideológica – uma juventude pragmática, individualista, bastante 

funcional às atuais leis que regem o mercado. Por que os jovens deveriam ser solução 

de problemas estruturais que não foram criados por eles? 
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Era nesse caminho de desassossegos que prosseguíamos. Tendo 

concluído o curso superior, começamos a trabalhar com mulheres jovens em uma 

ONG voltada para o jornalismo alternativo comunitário e juvenil: Comunicação e 

Cultura, na qual permanecemos por sete anos. Essa experiência foi um marco na 

nossa vida, pois ajudamos a criar mais especificamente um projeto de caráter 

feminista chamado Editoria Mulher, vindo mais tarde a chamar-se Editoria De Igual 

Para Igual, por incorporar também a participação dos adolescentes do gênero 

masculino em suas atividades, abordando não somente “a questão da mulher”, mas o 

conceito de gênero propriamente dito. 

A partir do trabalho com juventudes, conhecemos e nos encantamos com 

os estudos de Scott (1995, 1996) e a crítica à lógica binária das relações de gênero, 

assim como com as análises feitas por Louro (2010) sobre gênero e educação. 

Segundo Scott (1996, p. 6): 

 
[...] gênero seria um elemento constitutivo das relações sociais, fundadas 
sobre as diferenças percebidas entre os sexos, sendo entendido como a 
primeira forma de dar significado às relações de poder. Permeia todas as 
experiências humanas e todas as relações sociais e permite vislumbrar que 
as diferenças entre os sexos não são naturais, mas socialmente construídas. 

 
Tomando a perspectiva de Scott como referência, percebemos que a 

categoria relações de gênero refere-se a um conjunto de significados que são 

utilizados mesmo na interpretação de realidades que não tenham relação direta com 

o corpo biológico, valendo para todo o universo social, não se restringindo, portanto, 

às relações entre homens e mulheres. 

Nessa mesma linha, Louro (2010) afirma ser gênero uma importante 

ferramenta política e analítica, na medida em que afasta quaisquer essencialismos 

que não levem em conta a pluralidade de representações sobre os gêneros. O “ser 

homem” e o “ser mulher” não estão dados a partir de uma lógica universal. Isso não 

exclui a condição milenar de desigualdade que transforma gênero – assim como 

classe e raça/etnia – em conceitos estruturantes da própria sociedade. Ao contrário, 

a diversidade de manifestação das identidades de gênero permite reconhecermos 

também a complexidade das relações de poder e o papel das mulheres como sujeitos 

políticos fundamentais na busca da equidade das relações. 

Com referenciais tão claros, ficava cada vez mais distante a possibilidade 

de conjugarmos a prática feminista numa esfera que não fosse educativa, dialógica e 

consequentemente antissectária. Freire nos salvou de qualquer fundamentalismo 
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institucional, e as feministas da educação nos deram assento político, no sentido de 

problematizarmos ao longo da nossa vida e no decorrer dos espaços pelos quais 

passamos a crítica ao patriarcalismo, a busca da equidade e a percepção do cotidiano 

como base propulsora da mudança nas relações de gênero. 

No ano de 2004, participamos como voluntária de um grupo de pesquisa 

existente na FACED, coordenado pela Profª. Dra. Maria Nobre Damasceno. O contato 

com a pesquisa “Juventude, Sociedade e Cultura: múltiplos olhares acerca das formas 

de expressão cultural dos jovens”, realizada em Fortaleza de 1998 a 2000, fortaleceu 

ainda mais o nosso interesse pela questão juvenil, pelas questões de gênero e pela 

ampliação do conceito de “político”; cotidiano e cultura; arte e sociabilidade. Novas 

demandas para novos sujeitos. Novos devires. E um novo desafio político e 

acadêmico ao nosso olhar de pesquisadora. É nesse mirar que encontramos o 

Jangurussu. 

 
A Problemática da Pesquisa e a construção do objeto investigado – As primeiras 

impressões sobre o Jangurussu e os saberes e experiências das suas 

juventudes 

 
No ano de 2006, fomos convidadas a criar e a coordenar o Núcleo de 

Gênero da Fundação da Criança e da Família Cidadã (FUNCI), atual Coordenadoria 

de Direitos da Criança e do Adolescente, ligada à Secretaria de Direitos Humanos de 

Fortaleza. Justamente no mês de março foi criado oficialmente o Núcleo de Gênero, 

(NUGEN), com o desafio de nortear teórica e metodologicamente a política em gênero 

a ser implementada na instituição, a partir do diálogo e da interação com os próprios 

projetos. A educação popular seria nosso eixo metodológico, por meio do qual os 

sujeitos seriam considerados a partir do seu lugar de origem, para gradativamente 

começarem a problematizá-lo no seu sentido particular e genérico, tomando como 

referência o desvelamento da vida cotidiana (HELLER, 1992): suas relações de 

afetos, desigualdades, violências, afirmações de direitos, valendo-se de ferramentas 

que eles próprios teriam condições de acessar com o nosso apoio. 

Estávamos chegando à instituição e precisaríamos conhecê-la, antes de 

desenvolver qualquer metodologia. A grande quantidade de projetos e comunidades 

trabalhadas pela FUNCI nos levou a escolher para termos um contato inicial, as 

experiências que fossem mais significativas. Dessa maneira, o projeto Crescer com 
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Arte Jangurussu foi o primeiro que decidimos visitar. Uma coisa curiosa começou a 

acontecer. A maior parte das pessoas com quem interagíamos no sentido de colher 

sugestões sobre por onde deveríamos começar nossas visitas, apontavam o 

Jangurussu como local a ser priorizado, no entanto, essas mesmas pessoas, nos 

diziam: “Boa sorte, vocês vão precisar”. 

Desnecessário discorrer sobre o impacto desse discurso sobre nós. O 

conhecimento prévio que tínhamos sobre aquela região era permeado de um 

imaginário que envolvia miséria, lixo e a falta de perspectiva de vida. A fala 

institucional, manifestada em tantas vozes de alerta, só reafirmava isso. 

E foi dessa maneira, ancorados em nossos pré-conceitos, fortalecidos em 

parte pelo texto frio e limitado dos documentos, que saímos da zona de conforto do 

discurso para imergirmos na prática – com uma pergunta que “martelava” em nossa 

cabeça: Será só isso...? Só isso...? Vejamos que respostas nos trariam o relatório das 

atividades desenvolvidas naquele dia: 

 
À medida que nos aproximávamos da usina de materiais recicláveis, local 
onde também funcionava a sede provisória do projeto Crescer com Arte 
Jangurussu, íamos sentindo (da Kombi com quatro pessoas, eu, o motorista 
e mais duas pessoas da equipe) o mau cheiro exalado pelo lixo. Descemos 
do carro e entramos num prédio, no qual a umidade, o mofo e o odor foram 
facilmente por todos percebidos. Um misto de apreensão e ansiedade nos 
acompanhou nesses primeiros passos a caminhar pelo Crescer com Arte. 
Sons de dentro das salas revelavam que atividades de grupo estavam sendo 
realizadas. Ficamos curiosas, tentamos olhar de longe, mas era de praxe ir 
conversar primeiro com a coordenação. 
Iara, a coordenadora, nos recebeu em meio às preparações para o 
aniversário do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), e se dispôs a 
conversar um pouco conosco, não muito, devido aos encaminhamentos para 
o evento. Falou dos desafios da realização daquele trabalho, da falta de 
investimento da própria gestão municipal na questão da criança e 
adolescente, das limitações físicas do prédio, mas também das ações 
realizadas pelo projeto, as quais não podiam existir sem o interesse dos 
adolescentes e jovens. Nesse momento, pediu licença para atender pessoas 
da comunidade, mães, mas deixou-nos à vontade para percorrer as salas e 
ver de perto o que acontecia. Enfim, mataríamos nossa curiosidade. 
Circunvagamos pelos cantos e músicas, entre os gestos e as palavras 
juvenis. Em uma das salas, uma aula sobre dança. Os e as jovens sentados 
no chão, junto com o facilitador. Conversavam em um círculo e em seguida 
teriam um momento prático. Observamos um pouco e nos apresentamos. 
Pareciam à vontade e felizes por estarem ali. Assistimos parte do número de 
dança ensaiado. Nos despedimos e fomos à outra sala, para nossa surpresa, 
na verdade um estúdio de música, com jovens tocando violão e cantando. A 
maioria com blusas pretas, com alguma alusão ao rock. Novamente nos 
apresentamos e à medida que os observamos cantar, novos sentimentos 
foram nos tomando. 
Ali também havia vida... Apesar do lixo, da escassez, do mau cheiro, da falta 
de recursos. Olhamos melhor a sala, toda revestida. Em plena usina de 
reciclagem o que se sobressaía eram os instrumentos musicais e o 
entusiasmo daquelas pessoas ao fazerem algo de que tanto gostavam - 
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música. Faltava uma última sala a ser visitada e por isso nossa demora no 
estúdio foi pequena. Tendo já nos despedido do grupo, estávamos 
exatamente conversando sobre as possibilidades transformadoras da arte 
sobre a vida das pessoas, quando, ao entrarmos nessa última sala tivemos 
uma grande surpresa: Sob a orientação de um facilitador chamado Parayba, 
um grupo de garotos e garotas liam e ensaiavam a leitura de um cordel – “O 
Lobisomem do Jangurussu”. O facilitador nos explicou que aquele era o 
resultado de uma pesquisa realizada pelos próprios jovens junto à 
comunidade, com o objetivo de, partindo dos relatos orais de seus moradores 
e moradoras, especialmente os mais idosos, reconstituírem a história do 
bairro. (FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ, 2006b, p. 2). 
 

Na realidade, o tal lobisomem fora mencionado por várias pessoas durante 

as entrevistas, de modo que, transposto para o cordel, igualmente elaborado pelo 

grupo, transformara-se em fio condutor para que uma leitura da própria história do 

bairro e de sua gente se dissesse e pudesse ser contada: 

 
“Eu vou tirar uma história lá do fundo do baú. 
 A cidade é Fortaleza, o bairro é Jangurussu.  
É no rumo de quem vai lá pra Maracanaú.  
Fortaleza toda sabe: é ali que se joga o lixo  
Mas de uns tempos para cá, aumento o rebuliço,  
porque no Jangurussu o povo tá vendo um bicho  
É um bicho diferente, não é boi nem urubu.  
Raposa também não é, nem cobra nem cururu.  
O bicho é um lobisomem, terror do Jangurussu [...]  
Ouviram à meia noite, um uivo que o chão tremeu 
Foram tomando chegada, quando o bicho apareceu. 
Atacou logo o menino, mas o velho se meteu.  
Mirou, puxou o gatilho da espingarda amarela,  
que o coração do bicho saiu fora da titela.  
Mas a fera abocanhou o velho pela canela.  
O menino se soltou, seu avô fico uma briga.  
Gritou pro neto: Depressa! Tá Vendo aquela camisa? 
Desavesse e solte os nós que o lobisomen desvira.  
O menino desatou a camisa do cachorro,  
que voltou à forma humana e ainda pediu socorro, 
mas deu último suspiro e o céu deu um estouro  
Quem quiser ver a verdade, pode ir lá que tem a cova.  
Tudo voltou ao normal e aqui se acaba a história.  
Hoje no Jangurussu ninguém mais se apavora. 
Mesmo com toda a pobreza é uma comunidade  
A usina de reciclagem é sinal de modernagem, 
ainda tem muitos problemas, mas ninguém vê mais visagem.  
Só o neto do caçador, por estar muito febril,  
saindo pra comprar remédio num tal de mercantil,  
viu um cachorro dourado foi aí que deu psiu, 
mas o danado do bicho da sua vista sumiu!!!”. (FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E 
DA FAMÍLIA CIDADÃ, 2006a, p. 1-4). 

 

Vejamos em nosso diário de campo o desfecho da nossa visita: 

 
Mal acabara o ensaio do cordel, o nosso motorista buzinou, avisando que 
precisaríamos voltar, pois era hora de recolher o carro para o almoço. 
Despedimo-nos de todos e todas e na volta para a sede da FUNCI, uma 
certeza: ao discurso inicial dos técnicos e técnicas dos outros projetos, 
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recheado de elementos concretos, mas também de estereótipos que 
resvalaram em um quase aviso de “cuidado”, em um quase “terrorismo” 
quanto aos problemas daquela realidade, havia agora um contraponto. 
Mudaram as emoções, mudou o meu olhar. O medo do Jangurussu 
ressignificara-se, tranformara-se em admiração pelo trabalho daqueles 
educadores, que transitam por trilhas não tão visíveis; o torpor do 
desconhecido rendeu-se ao reconhecimento da força e potência capazes de 
reconstruir grande parte dos entraves estruturais e relacionais. Os limites 
cotidianos impostos pela escassez, em função dos “momentos de 
transmutação da vida em arte” - acessados por meio de educadores sensíveis 
e de jovens desejosos-, poderiam catalisar o que fazia das falas um exercício 
de ser; e assim a escuta capturava o que amanhecia nos saberes da cultura. 
(FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ, 2006b, p. 2). 
 

Desse modo é que, mediante a ação de uma juventude que acreditava em 

um mundo de possíveis, transformara-se o nosso medo; ganhavam novos contornos 

as contradições; a reprodução convivia lado a lado com a resistência, por entre frestas 

de lugares – entre lugares os saberes de margem, questionando a fixidez do tido como 

inexorável em termos de futuro. Assim como na transformação do lobisomem do 

cordel... Como se outra condição de reinvenção pudesse ser tentada. 

 
Figura 1 – Cordel O Lobisomem do Jangurussu  

 
Fonte: FUNCI (2006a). 

 
Acreditar num mundo de possíveis quando tudo parece dizer não. Tarefa 

às vezes inglória, mesmo diante de expressões fincadas na afirmação do humano e 

de sua inventividade, diante de tão graves problemas sociais. A realidade do 
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Jangurussu envolvia também (mais tarde descobriríamos), ruas com esgotos a céu 

aberto, falta de equipamentos de saúde, problemas de moradia, narcotráfico, violência 

doméstica, exploração sexual juvenil, dentre outros. Essas realidades evidenciavam 

que o Estado, diante da supremacia do mercado, minimizava sua força e fazia eco à 

lógica da mercadoria, como diz Santos (1997), acabando por produzir seus próprios 

males. 

Meses depois, mais uma vez aquela comunidade nos surpreenderia. Em 

um evento histórico, promovido pelos projetos Crescer Com Arte (projeto da antiga 

FUNCI) e Conselho Nova Vida (CONVIDA), alusivo ao lançamento da Lei Maria da 

Penha – roda de conversa com mulheres e caminhada no bairro – pudemos presenciar 

mais uma inegável expressão de resistência, ao assistirmos pela primeira vez a 

apresentação de um grupo feminino de percussão, com jovens do bairro Jangurussu. 

A princípio, nada novo: salto alto, piercing no umbigo, calças justas e 

maquiagem – os mesmos códigos midiáticos tão massivamente associados às 

mulheres. Mas aquelas jovens modificaram o nosso olhar e fizeram-no deslocar-se 

dos lugares acostumados. Elas não apenas “cantavam rap” (estilo musical 

historicamente associado aos homens e aos movimentos de contestação), como o 

som que faziam era bom, com letras de puro empoderamento. Depois, vimos mais: 

havia uma aposta na vida que teimava mostrar-se ali, no Jangurussu, também por 

meio da arte. 

O grupo das Meninas do Rap, então, abriu a caminhada ao nosso coração, 

enquanto a população segurava faixas, cartazes e distribuía panfletos para quem nos 

visse passar. Alguns homens olhando sem entender direito, outros a nós se juntando, 

vindo a segurar as faixas com palavras de cunho político e humano; pessoas mais 

velhas e adultas se juntavam a crianças pequenas e muitos, muitos jovens nos 

circuitos das apresentações culturais juvenis, que no Jangurusssu se faziam. 

Nossa surpresa à atitude feminista das Meninas do Rap, que vinha em 

consonância com as lutas das mulheres, talvez aludisse ao destemor juvenil de atuar 

com as questões ligadas à sexualidade, a prevenção às DSTs e a Aids; às músicas 

autorais que cantavam; ao imenso poder da arte de provocar, criar mundos 

simbolizados que em parte davam conta do real, mas também avançavam na direção 

da utopia. Frutos de oficinas realizadas, no contexto de reflexões em direitos 

humanos, as canções das meninas nos surpreenderam tanto quanto sua desenvoltura 

em uma ambiência tida como hegemonicamente masculina – o rap. 
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Nós revimos os nossos (pré) conceitos. E passávamos a compreender mais 

profundamente as palavras de Cordeiro (2009, p. 26): “O sujeito não é compreendido 

como uma certeza cartesiana. Ele está por se fazer, por se constituir”. Algo nos dizia 

estarmos realmente diante de uma comunidade especial e de uma experiência 

potente e inovadora, advinda da área com o menor índice de desenvolvimento 

humano de Fortaleza e o segundo maior em casos de Aids notificados. 

Aquelas “Meninas” ficariam gravadas na nossa memória: o que de nós se 

dizia nessa escolha? – um enigma que poderia de vez em quando atravessar o texto 

da investigação. E o que referente à experiência das Meninas do Rap poderíamos ver 

das culturas juvenis? – esse o próprio estudo da dissertação, situado no Jangurussu. 

Resolvemos pesquisar sobre a experiência desse grupo, tomado como 

ponto de partida de uma aventura investigativa sobre a qual teríamos de nos mover 

com toda a nossa memória, sem deixarmos de levar em conta os devires que 

atravessavam as perguntas que delineavam nosso objeto de estudo. Mais 

precisamente, faríamos um caminho das histórias de vida e formação, em seus 

trajetos singulares, ao movimento das culturas juvenis exposto nas encruzilhadas e 

campos de ensaios e experimentações de si, onde o encontro entre eles se fazia, nos 

diversos lugares de viver no Jangurussu. Movia-nos assim, entre os chamados 

paradigmas holonômicos que, como observava Morin (1975), em O enigma do 

homem, se insurgiam contra o primado da razão produtivista, propondo uma “lógica 

do vivente”, que atenta para os elementos da complexidade da vida, em sua ânsia de 

totalidade. 

Acontece que uma educadora feminista e uma feminista educadora, 

inconformada com os binarismos de gênero e convencida da capacidade inventiva e 

resistente das juventudes, costuma ter os olhos atentos à realidade e o coração aberto 

a novos afetamentos, às vezes imprevisíveis. Foi assim que ainda no início de nossa 

pesquisa, conhecemos um pouco da história do movimento popular do bairro, e 

conhecemos também o educador físico Herbert de Souza3, encontro que nos deixou 

completamente tomada de afetos. Além das Meninas do Rap, começamos a ter 

contato com outro grupo, por ele organizado, também vinculado ao CONVIDA – Os 

                                                           
3 Relembramos que o nome do educador foi trocado como forma de garantir o sigilo. Aproveitamos 

ainda para fazermos uma dupla homenagem, associando-o ao grande ativista social Herbert de 
Souza, o Betinho. 
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“Meninos de Deus”. Nas palavras de uma das coordenadoras do Conselho, o nome 

vem do fato do grupo ser formado pelos meninos que ninguém quis, só Deus. 

A criação dos Meninos de Deus possui uma bonita e surpreendente história 

que merece ser contada; ele surge da organização do movimento popular no 

Jangurussu, como um contraponto à ausência do Estado diante de políticas públicas 

efetivas para a juventude e para os demais moradores, capazes de minorar a 

problemática da violência no bairro. É criada, então, uma rede social, Rede de 

Articulação do Jangurussu e Ancuri (REAJAN). Vivida também como uma proposta 

de intervenção junto à esfera pública, sem deixar de ser agrupamento de várias 

gerações no intuito de organizar a vida comum do bairro. Tão bonita quanto à história 

de lutas da REAJAN é o modo que o grupo Meninos de Deus surge, como fruto do 

Movimento Social no Jangurussu: “Nem o Estado, nem a família, nem a escola, só 

Deus” – repetia o seu idealizador, Herbert de Souza, educador físico e morador do 

Jangurussu. E víamos: os encontros deles desaguando em um projeto que surgia 

como forma de cultura juvenil, aqui percebida não como uma bagagem ou uma coisa, 

mas como uma certa maneira de viver a vida – uma certa forma dada à história 

pessoal. A aposta nesse devir, se dava mediante o esporte e a cultura junto às 

juventudes, pois como diz Rubem Alves (2004), arte e brinquedo têm isto em comum; 

não são meios para fins mais importantes, mas puros horizontes utópicos... 

Podemos dizer que uma cultura juvenil é atravessada por reproduções do 

poder simbólico instituído, mas também o é pela resistência a ele; e a educação sendo 

também um modo de organizar a temporalidade vivida, a vida pessoal e coletiva, era 

também um lugar de irrupção do novo, do que emerge pelas veias abertas do 

instituinte. 

Depois de termos lido o material sobre os Meninos de Deus, conversado 

com seu Manoel, com Herbert de Souza (coordenador do projeto), e, principalmente, 

depois de termos estado em algumas atividades com os garotos do grupo, sentimos 

a necessidade de ampliar o nosso olhar para observar que singularidades outras 

atravessavam as culturas juvenis do Jangurussu. Agora não só com as Meninas do 

Rap, mas com os Meninos e também com as Meninas de Deus. 

De início víamos um fazer juvenil daqueles espaços-tempos do Jangurussu 

organizando resistência ao movimento das vidas nuas, no dizer de Agamben (2007) 

e movimentando-se para compreender a vida dos sujeitos jovens e as suas 

“invisibilidades. Contra uma visão redutora dos possíveis, o Jangurussu se insurgia. 
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Dessa maneira, em nosso caminho de construção do objeto, de definição 

de nosso recorte, o próprio movimento reflexivo que encontrávamos ia nos dando 

elementos para nortear as trilhas da pesquisa. Assim é que essa insurgência contra 

um recorte redutor sinalizou a necessidade de um contraponto que apontasse além 

das feminilidades, as masculinidades envolvidas no mesmo processo de descobrir-se 

como “um sim”, num terreno marcado por contínuos nãos. Dessa maneira foi sendo 

tecido o nosso horizonte problematizador e delimitamos o nosso objeto: Analisar as 

experiências desenvolvidas pelos jovens e pelas jovens participantes dos grupos 

Meninas do Rap e Meninos e Meninas de Deus, do bairro Jangurussu, a partir de uma 

reflexão sobre seus saberes e práticas no interior das culturas juvenis. 

Mais especificamente, no tocante ao grupo Meninas do Rap, de que 

maneira essa experiência juvenil feminina ocorreria tendo por base um contexto tão 

desafiador do ponto de vista social, assim como de classe e gênero? Seria o rap um 

meio de denúncia de uma realidade socioeconômica tão complexa e com tão graves 

efeitos sobre as juventudes e as mulheres jovens – ou seria mais um exercício de 

autodescobrimento, um experimento das meninas e de sua potência de dizer e 

expressar-se? Como o impacto dessa complexa experiência seria percebido pelas 

adolescentes participantes nos espaços e tempo de cultura, arte e lazer do 

Jangurussu? 

Quanto aos Meninos e Meninas de Deus, em que espaços cotidianos 

estariam ancorados os canais de potência, criatividade e expressão desses jovens e 

dessas jovens? De que modo esses tempo-espaços refaziam uma ordem que parecia 

na própria voz de muitos dos moradores do bairro, ser apenas um “estar marcado para 

morrer”, e a transformavam em possibilidades novas? Quais as representações 

dessas masculinidades envoltas num imaginário de violência e exclusão social, e sob 

quais bases estariam sedimentadas, como investimento de vida e afeto? E quanto às 

jovens, as Meninas de Deus, como o futebol se entrelaçava ao seu devir mulher? Seria 

possível perceber a partir dessas duas experiências, na verdade três – Meninas do 

Rap e Meninos e Meninas de Deus –, os movimentos das culturas juvenis, nessa 

busca de elementos de vida para transpor limites ainda tão engessados e fazer fluir a 

esperança? Onde a educação popular, vivida como a produção de saber dos 

movimentos sociais, segundo a afirmação de Melucci (1997) poderia ser percebida 

em sua potência instituinte e de que modo às culturas juvenis organizam suas vidas e 

sua produção simbólica por meio da arte e da cultura popular? 
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Para analisar cada uma dessas perguntas, incluir outras, resistir a outras 

tantas, se fez necessário uma incursão pelo bairro, depois pelas histórias de vida e 

formação, e ainda pelos encontros juvenis. Nesses lugares de caminhar com a 

pesquisa, nós encontraríamos também afetos, singularidades, alegrias, tristezas e 

diálogos entre dimensões diversas que intercambiavam lugares de olhar. 

Mergulhando na cotidianidade do bairro, das histórias de vida e dos grupos, 

costumeiramente “invisíveis”, começávamos a dialogar com seus desejos, saberes, 

fragilidades e resistências, em um desvelar dos sonhos e apreensões de uma 

juventude dividida entre “entregar os pontos” ou “se garantir”. Ou uma coisa e outra, 

saindo-se dos binarismos aos quais nosso olhar se acostumara... De todo modo 

estava posto o nosso objeto de estudo. Para os fins dessa investigação analisou-se a 

narrativa de dezoito jovens, sendo seis de cada grupo pesquisado – Meninas do Rap 

(grupo menor), Meninos de Deus e Meninas de Deus, além do contato com alguns 

moradores e moradoras do bairro Jangurussu – Comunidade Perimetral e Conjunto 

Santa Filomena. 

 
Trilha Analítico-Metodológica da Pesquisa 

 
Entendemos que a discussão sobre as culturas juvenis se configura como o 

elemento fundamental dessa pesquisa, dado o recorte do próprio objeto de estudo – os 

grupos Meninas do Rap e Meninos e Meninas de Deus, no contexto da experiência que 

vivenciam no Jangurussu, a partir de sua cotidianidade e das vivências nas quais se 

expressam. Nesse sentido, como referência teórica tomamos por base a reflexão feita 

por Pais (2003), Melucci (1997), Cordeiro (2009) e Dayrell (1992, 1999, 2001, 2003, 

2007), prioritariamente. 

Ao estudar as culturas juvenis, Pais (2003), perfaz um andarilhar, um 

caminho etnográfico no qual começa analisando que é necessário compreender as 

juventudes no interior das relações sociais e econômicas, mas também para além 

delas – pois existem aspectos que só se revelam quando ela é vista “de dentro”. É 

preciso reconhecer também ser esse um conceito de difícil definição, envolvendo 

tamanha complexidade e dinamismo os quais a rigidez e o engessamento da maior 

parte das teorias não conseguiriam dar conta. Aliás, Pais deixa claro que é importante 

romper com a convencionalidade do modo de se pensar os jovens – modo dominante, 

que os vê como uma “unidade social”. Modo também capitaneado pelo mass media e 
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que acaba por criar mesmo o mito de uma juventude homogênea, percebida e 

disseminada pela indústria cultural, inclusive quanto ao seu pretenso potencial de 

ameaça a sociedade. 

Não obstante, o autor sugere uma perspectiva mais diversa e arejada de 

juventude, bem como um olhar mais profundo, que a apreende como uma “construção 

social”. Os jovens são vistos a partir do mundo cotidiano, em seu caráter diverso, 

dinâmico, caleidoscópico. Pais não toma a juventude, pois, como mera “fase da vida”, 

uma antecipação do mundo adulto, mas como uma passagem não linear; sinuosa, 

cheia de ramificações que envolvem a família, a classe social, o lugar de origem, as 

culturas, a própria representação sobre o que é ser jovem; dimensões que fazem 

dessa, uma experiência ao mesmo tempo individual e coletiva. 

Os estudos de Pais mostram que o seu olhar sobre as culturas juvenis só 

é possível mediante a sua deliberada opção por peregrinar... É daí que emergem as 

suas experiências. Também foi essa a postura que assumimos em nosso estudo por 

entendermos que só ela seria capaz de perceber o movimento e o dinamismo das 

juventudes do Jangurussu. 

Convencido de que, dificilmente uma única teoria seria capaz de dar conta 

do amálgama que envolve as juventudes, Pais esmiúça o que seria essa cultura 

juvenil, a partir do questionamento das duas tendências principais nascidas da 

sociologia: 

A Teoria Geracional – a que percebe a juventude como uma fase da vida, 

o que resvala para a ideia da juventude parecer um todo coeso e homogêneo, em 

oposição aos outros estágios geracionais; e a Teoria Classista – que aborda juventude 

como um conjunto social diversificado através da origem de classe e cuja função seria 

a de resistência aos padrões dominantes. 

Por estarem ambas entrelaçadas a determinismos, o autor propõe que 

tenhamos alguns cuidados, que “descalcemos as luvas teóricas” que tentam agarrar 

os fatos na pretensão de mero ajuste, haja vista que analisar a cultura juvenil não teria 

como principal referência o mero contraponto à lógica geracional, a um determinismo 

adultocêntrico, como também não teria como finalidade maior resistir à classe 

dominante. 

Um ponto importante é que Pais (2003, p. 35) entende a reprodução social 

como identidade e mudança e nesse sentido, a juventude “[...] constitui-se, de certa 

maneira, como um laboratório ou cenário de mudança nas estruturas sociais.” Os 
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processos transformadores que se gestam nas diferente culturas também seriam 

intercambiados pelas culturas juvenis. 

Todavia o autor assume uma postura crítica em relação a esse conceito, 

contextualizando que em última instância, em seu sentido lato, o mesmo é entendido 

como sistema de valores socialmente atribuídos à juventude (ainda tomada como 

conjunto referido a uma fase da vida); valores a que aderirão jovens de diferentes 

meios e condições sociais, num processo de socialização, amalgamado a 

internacionalização das normas a partir de determinada cultura. Tal visão é tomada 

pela sociologia da juventude e pela visão de cultura nela engendrada, dela 

corroborando tanto as correntes geracionais quanto classistas. “É por conseguinte, ao 

nível das representações sociais dominantes (das culturas dominantes), que as 

culturas juvenis tem sido analisadas.” São pois, analises “sobre” os jovens. 

Diante desse contexto, Pais chega a sugerir, a possibilidade de um conceito 

mais próximo da antropologia, mais conectado aos “contextos vivenciais” e a 

cotidianidade dos jovens, e a uma compreensão mais dinâmica dos processos de 

socialização, num movimento que envolve manutenção e ruptura, e até outros 

elementos que se colocam para além disso, “[...] porque é quotidianamente, isto é, no 

curso das suas interações, que os jovens constroem formas sociais de compreensão 

e entendimento que se articulam com formas específicas de consciência, de 

pensamento, de percepção e ação.” (PAIS, 2003, p. 56). 

A opção metodológica do autor, dessa maneira é a de perceber a juventude 

como movimento (passagem da infância a vida adulta e não uma mera fase) e como 

um processo (de reprodução e de produção social), do qual fazem parte as dimensões 

de socialização – influência do meio sobre os jovens – e de juvenilização – influência 

dos jovens sobre o meio. Em seu percurso etnográfico, o autor passa da teorização 

sociológica à observação empírica e às etnografias de vários jovens, como os da 

Coutada do Conde (zona de elite e de classe alta), de Rio Cinza (classe média), e, 

por fim, os jovens da Dorninha (classe baixa e proletária). Em cada grupo analisou 

diferentes práticas. 

Fonte de inspiração para a nossa pesquisa, a complexidade do ser, estar, 

sentir, fazer juvenil, foi sendo captada por Pais, por meio das técnicas da sociologia e 

os métodos antropológicos, como a etnografia e as histórias de vida, a partir da 

observação do cotidiano dos jovens, o que resultou por perfazer um conceito de 

juventude realmente dinâmico. São pelas práticas de lazer e de sociabilidade que os 
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jovens definem desta maneira seus trajetos e projetos, suas peregrinações e 

experiências; são as desmesuras, as festas, as bebedeiras, o consumo de drogas, as 

rixas e brigas, as aventuras, os comportamentos sexuais, os afetos, o namoro, o 

casamento, o vestuário, o sentido que atribuem ao grafite, as ideias que têm sobre 

escola e o estudo, sobre trabalhar ou não. 

Também deveríamos realizar nossas peregrinações, nos percursos 

urbanos que fazíamos no Jangurussu e investigar nos entrelaçamentos dos espaços-

tempos, o cotidiano das Meninas do Rap e dos Meninos de Deus, território de onde 

emergem suas experiências. E outros referenciais seriam importantes: Cotidiano em 

Heller (1992), Experiência em Benjamin (1983) e Larossa (1999), Educação Popular 

em Freire (1998, 2003, 2008), Auto formação em Josso (2010), Gênero em Scott 

(1995, 1996) e Louro (2010), Cultura em Bosi (1997) e Violência em Barreira (1999, 

2008), Diógenes (1998, 2003). 

Mas foi o próprio conceito de Cultura Juvenil por nós adotado que acabou 

por delinear as bases de nosso caminhar metodológico. Por tratar-se de uma pesquisa 

qualitativa ela intencionou captar o mundo social através do conhecimento dos 

fenômenos, buscando as vivências, as experiências e a cotidianidade dos sujeitos: os 

jovens e as jovens dos grupos Meninas do Rap e Meninos e Meninas de Deus. Por 

meio dela, objetivamos fazer visibilizar os sonhos, afetos, assombros, encantamentos 

e saberes das culturas juvenis do Jangurussu – as suas práticas, devires, resistências, 

e, também, as nossas.  

Profundamente inspirada em Pais e Cordeiro, buscamos suporte na 

perspectiva crítica que problematiza o real, visto como a prática social dos sujeitos 

que nela interagem – no caso, os grupos juvenis que vivem no Jangurussu – e na 

etnografia, por se traduzir em uma abordagem qualitativa que trata as partes em 

relação ao todo de forma complementar, favorecendo a transformação do social numa 

estratégia de pesquisa-ação. A observação ativa, a imersão no território existencial e 

o uso de registros experimentais compõem esse universo etnográfico, o qual nos 

permitiu captar o movimento das peregrinações juvenis, aproximando-nos mesmo de 

uma abordagem cartográfica. 

É de uma ampliação de sentidos, olhares, sensações, e de imbricações 

entre a realidade das juventudes do Jangurussu e a da própria pesquisadora, que 

falamos; num movimento que pode se fazer propulsor sob múltiplas dimensões e 

gerador do novo através das linhas de fuga, como analisam Deleuze e Parnet (1998). 
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Esses processos são sempre coletivos, conectando-se ao que está aquém e além do 

sujeito e construindo novos territórios existenciais.” Posta a nossa metodologia, 

restou-nos andarilhar pelo Jangurussu... 

O Bairro do Jangurussu fica localizado à beira da estrada do Itaperí, às 

margens do rio Cocó, leste da cidade e pertencente à zona urbana regional mais 

populosa de Fortaleza. Esta região é composta por seis conjuntos habitacionais, que 

compõem o grande Jangurussu: Maria Tomásia, Sítio São João, Santa Filomena, São 

Cristóvão, Conjunto Palmeiras I e II e João Paulo II. O bairro abrigou em décadas 

anteriores os imigrantes do interior do Estado fugidos da seca e inúmeros 

trabalhadores, em sua maioria desempregados e também foi lá que em 1978 começou 

a funcionar o aterro sanitário que por quase duas décadas, abrigou mais de 300 

pessoas, catadores e catadoras que disputavam com os urubus os restos de consumo 

da sociedade que eram ali despejados todos os dias. O aterro sanitário, mesmo sendo 

oficialmente desativado em 1986, de fato teve suas atividades encerradas somente 

no ano de 1998. Silva e Silva (2007, p. 4) nos fornecem maiores informações sobre a 

realidade do aterro: 

  
[...] o aterro chegou a atingir uma quota de lixo de quarenta metros de altura, 
gerando um problema na questão socioambiental da cidade. O aterro 
empregava cerca de 1500 catadores entre adultos e crianças que viviam em 
condições sub-humanas. A partir do momento em que o lixão foi desativado, 
famílias inteiras que catavam os resíduos em busca de alimento, roupas, 
brinquedos, objetos de algum valor e matérias recicláveis ficaram sem o seu 
sustento. O governo do Estado resolveu então construir uma usina de triagem 
que encerraria assim as atividades de catação no Jangurussu e forneceria 
uma alternativa de trabalho para os catadores e catadoras. Foi também 
formada a ASCAJAN – Associação dos Catadores do Jangurussu, como 
forma de expressão da sociedade civil que diante daquele contexto passava 
a se organizar mais. 

 
A área mais próxima ao antigo aterro sanitário é conhecida como 

comunidade Nova Perimetral, dada à avenida de mesmo nome. É lá que moram parte 

dos sujeitos de nossa pesquisa: as jovens que participam atualmente do grupo 

Meninas do Rap, bem como as antigas integrantes. Já os jovens do grupo Meninos 

de Deus residem no Conjunto Santa Filomena. É neste também que se localiza o 

Conselho Nova Vida do Jangurussu (CONVIDA), uma Organização da Sociedade Civil 

que possui estreita ligação com a Rede de Articulação do Jangurussu e Ancurí – 

REAJAN, entidade que possui um significativo papel social quanto à articulação dos 

movimentos sociais daquela região. 
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O CONVIDA desenvolve um trabalho de valorização da juventude por meio 

da arte, educação, cultura, lazer, e do esporte, visando uma maior qualidade de vida 

dos jovens e das jovens e das famílias de baixa renda do Jangurussu. A partir dele 

são desenvolvidas iniciativas nas áreas de teatro, capoeira, futebol, rap, além de 

oficinas sobre relações de gênero, sexualidade e prevenção as DSTs/Aids e mais 

notadamente as experiências dos grupos Meninas do Rap e Meninos de Deus. A 

Organização da Sociedade Civil (OSC) é financiada por uma instituição brasileira 

chamada Visão Mundial e conta com alguns outros parceiros, dentre os quais a 

Prefeitura Municipal de Fortaleza. 

Nesse primeiro momento da pesquisa, que trata do estudo da cultura juvenil 

do Jangurussu, por meio das experiências vivenciadas pelos jovens e pelas jovens 

dos grupos Meninas do Rap buscamos analisar, percorrer, cartografar a comunidade 

popularmente chamada de Perimetral, onde moram as jovens participantes do grupo. 

A seguir começaremos a contar, na forma de texto da pesquisa, nossas primeiras 

impressões sobre esse caminho que se fez instigante, desafiador e prazeroso e que 

se inicia pelo andarilhar pelas ruas do bairro. 

 
Quadro de matérias 

 

Iniciando esse caminho – depois de havermos expressado os contornos 

gerais de nosso trabalho, evidenciado a proximidade da temática com a nossa 

trajetória pessoal, acadêmica e profissional, evidenciado os principais pressupostos 

teóricos e discorrido brevemente sobre nossa metodologia –, chegamos ao nosso 

primeiro capítulo intitulado “A juventude e o Jangurussu: composições de uma 

cartografia de morte e vida? Um andarilhar com as Meninas do Rap pela comunidade 

Nova Perimetral, lugar por onde iniciamos o nosso caminho pesquisador”. Nele 

abordamos o bairro Jangurussu como o cenário de onde emergem as culturas juvenis 

e onde se dá a maior prática de atuação dos grupos Meninas do Rap e Meninos e 

Meninas de Deus.  

Procuramos investigar, a partir do contato com os sujeitos iniciais de nossa 

pesquisa, As Meninas do Rap, um pouco da história do bairro, a articulação 

comunitária, os movimentos sociais; e mais precisamente na comunidade conhecida 

como Nova Perimetral, as relações de trabalho e a sua relação com o histórico 

simbolismo do “lixo” associado ao Jangurussu, às políticas públicas, as formas de 
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lazer e recreação, a cotidianidade das juventudes, a vivência de seus moradores e 

moradoras e as estratégias de expressão e de resistência diante da escassez e da 

invisibilidade; o estigma da exclusão, a dimensão dos afetos e de comunidade enfim, 

tendo sempre como fio condutor o olhar e a fala inicialmente das jovens do grupo 

Meninas do Rap. Para tanto, convivemos, observamos e ouvimos as narrativas de 

seis jovens do grupo e de três lideranças da comunidade, além da fala do educador 

Herbert de Souza, que realiza um trabalho social naquele conjunto por meio do futebol 

juvenil. 

Buscamos no segundo capítulo – intitulado “Roubar, Matar e Destruir!” – A 

experiência dos Meninos de Deus e a construção de um novo olhar e de uma nova 

atitude na relação com a vida, por meio da educação e do futebol –, compreender a 

cultura juvenil emanada do Jangurussu, a partir do Conjunto Santa Filomena e pelos 

jovens do grupo “Meninos de Deus” por meio da experiência de si que fazem em 

contraponto ao tráfico de drogas e à violência. Caminhamos pelas ruas do bairro 

descobrindo seus percalços, sinuosidades e encantamentos para compreendermos a 

trajetória “dos garotos que ninguém quis; nem a família, nem a escola, nem o 

mercado...” E que hoje começam a ter um papel outro junto à comunidade, assim 

como uma nova visão de si e da noção de futuro. Para o desenvolvimento da pesquisa 

de mestrado, de um total de trinta jovens, tivemos contato com seis, além de 

entrevistarmos também três pessoas da comunidade, sendo uma o próprio Herbert de 

Souza, morador do mesmo conjunto. 

No terceiro e último capítulo – “O que pode um corpo? Novas 

representações de feminilidades a partir do futebol e das experiências de grupalização 

desenvolvidas com as jovens do grupo Meninos de Deus” –, abordamos a busca do 

fortalecimento das identidades femininas vislumbrando o impacto da cultura juvenil 

nessas subjetividades, enquanto reprodução ou transformação dos chamados “papéis 

de gênero” e seus desdobramentos na vida de cada um e de cada uma, como também 

na relação com o bairro. Entrevistamos de um total de trinta e cinco garotas, seis 

delas, além de duas moradoras da comunidade. 

Nos três capítulos procuramos construir reflexões sobre os processos de 

grupalização, aprofundando as dimensões culturais que emanam do rap e do futebol, 

no fortalecimento das identidades individuais e coletivas juvenis, por meio dos valores 

de sociabilidade, amizade, solidariedade e afetos, delineando uma possível tessitura 

de compreensão do movimento das culturas juvenis no contexto das Meninas do rap 
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e dos Meninos e Meninas de Deus. Tudo isso tendo como pano de fundo o chão do 

bairro, já que os jovens destes grupos que vivem no Jangurussu, convivem com 

situações aviltantes da condição humana, as quais reverberam na própria relação que 

eles e elas têm com o bairro, incidindo diretamente sobre as experiências juvenis dele 

emanadas. 

Por fim, apresentamos as considerações finais, as inquietações que foram 

surgindo em nosso andarilhar pelas culturas juvenis do Jangurussu, os desafios ao 

fortalecimento dessa cultura, as expressões de resistência das juventudes e seus 

entrelaçamentos com os espaços tempo de cultura e grupalização, e com o redesenho 

de suas identidades de gênero, no interior de uma realidade em parte 

comprometedora do novo, e de seus sonhos individuais e coletivos, e em parte repleta 

de potenciais, construções inventivas, devires. “Um amor, uma carreira, uma 

revolução: outras tantas coisas que se começam sem saber como acabarão”. Mais 

importante é o movimento, nos provoca Sartre. 
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2 A JUVENTUDE E O JANGURUSSU: COMPOSIÇÕES DE UMA CARTOGRAFIA 

DE MORTE E VIDA? UM ANDARILHAR COM AS MENINAS DO RAP PELA 

COMUNIDADE NOVA PERIMETRAL, LUGAR POR ONDE INICIAMOS O NOSSO 

CAMINHO PESQUISADOR 

 
Tudo aquilo que a nossa 
civilização rejeita, pisa e mija em cima, 
serve para poesia 
Os loucos de água e estandarte 
servem demais o traste é ótimo 
o pobre-diabo é colosso 
[...] 
Pessoas desimportantes dão pra poesia 
O que é bom para o lixo é bom para a poesia 
[...] 
As coisas jogadas fora têm grande importância 
– como um homem jogado fora.  

(Matéria da Poesia – Manoel de Barros) 

 

2.1 O Jangurussu e o CONVIDA: o bairro e a OSC entrando na história.... 

 

A visita à sede do CONVIDA seria à tarde e iríamos, eu e minha 

orientadora, com o intuito de nos apresentarmos, falar um pouco com a coordenadora 

sobre a pesquisa e, tendo sorte, já conversarmos com algumas das garotas do grupo. 

Acompanhemos as observações de nosso diário de campo sobre o início desse 

andarilhar pelo Jangurussu, com vistas à apreensão de suas culturas juvenis: 

 
Encontrei minha orientadora na universidade e partimos no carro dela. Fomos 
conversando ao longo do caminho, comendo petas (rosquinhas de goma), 
perguntando a um e a outro transeunte pelo endereço, até encontrarmos o 
local. Na entrada, algo que parecia uma miragem em meio ao sol escaldante: 
uma árvore enorme, com uma sombra mais que convidativa, em frente a um 
grande campo de futebol. “Ciça! Que local maravilhoso para a realização de 
encontros e atividades!“, afirma radiante minha orientadora. Chegamos às 
14:00h conforme o combinado. De fora, o prédio lembrava o de uma escola 
pública; o muro grafitado fora a melhor pista para acharmos a instituição. Na 
entrada, alguns jovens conversando e tocando violão. Uma das garotas do 
grupo Meninas do Rap, a qual aqui chamarei de Princesa, hoje também 
recepcionista da OSC (Organização da Sociedade Civil), como vim a saber 
depois, veio nos receber indicando a sala da coordenação onde uma jovem 
e simpática senhora nos aguardava. Conversamos um bom tempo; ela nos 
falou que era uma das coordenadoras, contou um pouco da própria estória e 
de como chegou até ali. Contextualizou a atual situação do CONVIDA e 
propiciou o nosso encontro com as adolescentes.  
– Meu maior sonho é lutar pela justiça das crianças e adolescentes daqui. 
Aqui tem reisado, tem os Meninos de Deus e As meninas do Rap e são elas 
as nossas pérolas porque muitos dos jovens que moram onde elas moram, 
preferem estar nas ruas do que em oficinas educativas. Elas moram no 
conjunto Nova Perimetral. Lá os moradores tem a autoestima muito baixa. 
Vivem de sobras. Eles não conseguem sonhar. Nada lá floresce. Lá eles 
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olham mais para a morte do que para a vida. Não tem força, não tem garra. 
Nossa esperança são os projetos e a juventude que até demonstra algum 
interesse, apesar do tráfico. A linguagem jovem, o protagonismo juvenil pode 
inspirar outras pessoas. Sabemos de pontos onde as garotas são exploradas 
sexualmente por R$ 20,00. Hoje no projeto Meninas do Rap, só tem seis ou 
sete garotas. Elas não têm bolsa de aprendizagem de trabalho e só ganham 
o cachê das apresentações. Se apresentam em escolas públicas e fazem 
oficinas. Nós abrimos inscrições para novas participantes, mas até agora 
ninguém quis entrar. O CONVIDA é financiado por uma agência brasileira 
chamada Visão Mundial, que atualmente quer investir na escola e no 
empreendedorismo - talvez isso mude um pouco nossa atuação. “Esse é um 
momento difícil, de transição.” (Bárbara Alencar, Entrevista, 16/03/2012). 

  
O relato de Bárbara parecia demonstrar, dentre outras coisas, a atual 

fragilidade pelas quais passam as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) 

atualmente. Instituições que na década de 80 vivenciaram toda a efervescência 

política que demarcou a eclosão dos movimentos sociais no Brasil e nos anos 

noventa, segundo Scherer-Warren, (1999), passaram por uma crise de 

representatividade e organização, em função do avanço neoliberal. Crise essa, 

expressa, sobretudo, na dependência financeira em relação aos mecanismos do 

Estado e às agências internacionais, mas também na dificuldade de compatibilizar 

agendas e permanecer fiel aos ideais sociais e políticos em nome dos quais foram 

criadas. 

Ao afirmar que “muitos dos jovens que moram onde elas moram, preferem 

estar nas ruas do que em oficinas educativas”, Bárbara esboça uma narrativa que ao 

ser problematizada, encontra raízes no próprio olhar social, historicamente lançado às 

crianças e adolescentes em nosso país. O livro “A arte de governar crianças” (RIZZINI; 

PILLOTI, 2011), perfaz com riqueza de detalhes, a história da infância pobre no Brasil 

e nesse percurso, desponta-se a infância e as crianças pobres e os responsáveis por 

assisti-las. Sentimos a necessidade de visitá-lo nesse momento, para melhor 

entendermos os discursos, simbolismos e práticas que são inscritas sobre o passado, 

mas que possuem fortes desdobramentos e influências até hoje, no tocante ao 

imaginário social sobre as juventudes. 

A análise do livro é iniciada com os jesuítas – ou “soldados de Cristo”, como 

eram chamados os padres da Companhia de Jesus – responsáveis pela conversão 

das crianças ameríndias em futuros súditos dóceis do Estado português. 

Seguidamente, os senhores escravocratas, que mesmo depois da Lei do Ventre Livre, 

continuavam a explorar a mão de obra infantil; passando pela ação das Câmaras 

Municipais e da Santa Casa de Misericórdia, que desde 1521 tiveram a incumbência 
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de cuidar das crianças abandonadas; se estendendo até a abertura da Roda dos 

Expostos, ou Roda dos Excluídos, em 1726, até o acolhimento feito pelos asilos. 

No século XX, entram em cena, com toda a força, os higienistas e 

filantropos, frente à necessidade incontestável dos preceitos higiênicos e da 

importância dos médicos nas instituições. “A tônica que une todos esses dispositivos 

é somente uma: a preservação da ordem social”. Para tanto, criou-se toda uma 

pedagogia disciplinar traduzidas na criação dos reformatórios e das casas de 

correção. A infância/adolescência desvalida agora estava nas mãos dos tribunais, que 

na passagem do século XIX para o XX traz consigo a ideia de um “novo direito”, 

pautando-se numa justiça que “revelasse a reeducação, em detrimento da punição”. 

Nesse momento, a infância e adolescência viram caso de segurança nacional, 

competindo à polícia fazer a “limpeza das ruas”, retirando elementos considerados 

indesejáveis à sociedade, recolhendo-os em delegacias especiais para abrigar 

menores enquanto aguardavam encaminhamento judicial. 

A imagem da criança e adolescente trabalhadores e a absorção destes 

pelas empresas surgem em meados do século XIX, mesmo contrariando ao Código 

de Menores (1927), que definia o início do trabalho aos 12 anos de idade. Diante 

dessa situação, o governo começa a implantar as escolas de Ensino 

Profissionalizante, mas quem realmente assume essa função são os empresários, em 

especial, no início dos anos 40, com a abertura do SENAI e do SENAC. Em meio a 

todas essas estratégias de controle à infância e adolescência pobres, a família 

aparece como aquela que não está apta a cuidar da sua prole. A visão criada em torno 

da incompetência das famílias das classes empobrecidas para criarem seus filhos faz 

emergir uma violenta intervenção do Estado, levando os juristas a delegarem para si 

próprios “o poder de suspender, retirar e restituir o Pátrio Poder sempre que julgassem 

uma família inadequada para uma criança”. 

Ainda nas mãos do Estado, a assistência das crianças/adolescentes a partir 

de 1941 fica ao encargo do Serviço de Assistência ao Menor (SAM). Passando a ser 

motivo de Segurança Nacional, as Forças Armadas assumem a questão da 

assistência à infância em 1964 com a função de “velar para que a massa crescente 

de menores abandonados não viesse a transformar-se em presa fácil de consumismo 

e das drogas, associados no empreendimento de desmoralização e submissão 

nacional”. 
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Um momento importante da história se delineia a partir desse momento. 

Frente a essa questão, criou-se a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor 

(FUNABEM) e a Política Nacional do Bem-Estar do Menor (PNBEM). O Novo Código 

de Menores (1979) e o menor em situação de risco ganham visibilidade no início dos 

anos 80 e, com isso, a concentração do poder de decisão sobre os destinos dos 

menores nas mãos dos juízes passou a ter vida curta. “As formas garantidas dos 

direitos (sobretudo de defesa) do indivíduo, consideradas arbitrárias e inaceitáveis 

fora de um regime ditatorial, não sobrevivem à abertura política dos anos 80” (RIZZINI; 

PILLOTI, 2011, p. 28). 

A partir daí, crianças e adolescentes viram “sujeitos de direitos nas mãos 

da sociedade civil”. Os movimentos sociais tomam para si a questão da infância e 

adolescência e conseguem, mediante grande pressão social, incluir na Constituição 

Federal de 1988, o artigo 227, que reconhece a criança e o adolescente como 

prioridades absolutas. Dos jesuítas à ação na ditadura militar, fica claro o quão 

adultocêntrica foi a base de nossa políticas e o quanto historicamente crianças e 

adolescentes foram “alvo” de ações pautadas ora na tutela, ora no controle, ora na 

força, ora no adestramento, mas nunca numa visão reconhecidamente defensora dos 

direitos da criança, inclusive a voz, e da efetiva participação juvenil. 

Voltando à fala de uma das gestoras do CONVIDA, outro elemento 

subliminarmente presente é o realismo pessimista comum a muitos gestores que, 

ainda que bem intencionados, encaram as classes populares a partir do olhar da 

carência. De acordo com Valla (1998), trata-se de uma tendência de muitos 

mediadores e profissionais, caracterizada pela dificuldade em perceber o que dizem 

as classes populares. Assim também, o que vaza, o que transborda e encontra 

morada até mesmo para além das mais pesadas estruturas, como fica expresso 

quando o autor cita Rodrigues (1992) e o curioso episódio dos surfistas de trem: 

 
[...] como exemplo de intensidade, o caso dos ‘surfistas’ dos trens no Rio de 
Janeiro. Pela categoria carência, o passageiro estaria em cima do trem, ou 
por falta de dinheiro, ou porque o trem está lotado. Entrevistas posteriores 
têm demonstrado que o ‘surfista’ pode pagar a passagem e que havia vagas 
no trem escolhido. Carência ou intensidade? (RODRIGUES, 1992, apud 
VALLA, 1998a, p. 162). 
 

Tal percepção só pode ser acessada a partir da compreensão de que o que 

está sendo dito também decorre da nossa capacidade de entender de quem está 

falando. Em relação a isso nos instiga Martins (1989) ao ser citado por Valla (1998a, 
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p. 170): “Há coisas que um camponês que está sendo expropriado pode ver e que um 

operário não vê. E vice-versa.”  

 O “olhar mais para a morte do que para a vida”, característica aludida aos 

moradores e moradoras pelo discurso gestor do CONVIDA, nos incita como 

pesquisadora a conhecer os sentidos que são valorados por esses moradores e 

moradoras do Jangurussu e identificados como morte e vida. 

 Outra fala da coordenadora nos parece instigante: “[...] muitos dos jovens 

que moram onde elas moram, preferem estar nas ruas do que em oficinas educativas.” 

Esse preferir a nosso ver, precisaria ser mais bem investigado. Desinteresse? Apatia? 

Fundamentando-se novamente em Martins (1998), Valla (1998a, p. 171) nos remete 

mesmo ao fato de que “É possível que um dos grandes problemas para os 

profissionais, pesquisadores e militantes, seja em lidar com a forma com que as 

classes populares encaram uma vida marcada pela pobreza, cercada de sofrimento.” 

O autor nos alerta que é bem provável que estes setores da população tenham uma 

enorme lucidez sobre sua situação social e, eu completaria, das reais chances de 

ascensão econômica no sistema capitalista, daí muitos deles tenderem ao 

“pessimismo” e “preferirem” a “não participação” – atitude essa que não deixa de ser 

também, ao menos nos parece, uma forma simbólica de participar. Resta-nos 

perguntar: Quantos jovens levariam tão a sério a participação em um grupo cultural 

ou esportivo, que sem nenhum tipo de ajuda de custo, resistiriam à possibilidade de 

conseguir algo mais rentável, mesmo que expresso na informalidade, ou em um 

“subemprego”? Como nos chama a atenção novamente Martins: 

 
É necessário que o esforço de compreender as condições e experiências de 
vida como também a ação política da população seja acompanhada por uma 
maior clareza de suas representações e visões de mundo. Se não, corre-se 
o risco de procurar (e não achar) uma suposta identidade, consciência de 
classe e organização que, na realidade, é uma fantasia de muitos 
mediadores. (MARTINS, 1989, apud VALLA, 2000, p. 51). 

 
 Neste sentido, concordamos novamente com Valla (1998a, p. 166-167), 

quando este afirma que “[...] os profissionais e a população não vivem a mesma 

experiência da mesma maneira e que isso ocorre porque o projeto que se desenvolve 

é provavelmente anterior ao contato com a população.” De modo que o que 

frequentemente para o profissional é conformismo, falta de iniciativa e/ou apatia – um 

olhar para a morte –, “é para a população uma avaliação (conjuntural e material) 

rigorosa dos limites de sua melhoria.” 
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 Ademais, da extensa fala de Bárbara, nos restaria ainda questionar até que 

ponto tais oficinas educativas seriam capazes de gerar empatia na maior parte dos e 

das jovens. Ou será que por serem jovens de classes populares deveriam eles “se 

agarrar com unhas e dentes” a toda e qualquer oportunidade, dando “graças a Deus”, 

sem levar em conta as afinidades e desejos? A capacidade de fazer opções deveria 

ser esse um traço apenas dos jovens de classe média? Voltemos ao nosso diário da 

pesquisa, ele nos trará surpresas... 

 

Reencontramos Bárbara por acaso, pela manhã, na parada de ônibus dentro 
do terminal de Messejana e acabamos indo juntas ao CONVIDA, pois 
teríamos algumas entrevistas a realizar. Ao perguntá-la sobre a questão da 
viabilidade das bolsas para as Meninas do Rap, visto que em virtude disso 
muitas delas estavam se distanciando do grupo, ela nos diz que a instituição 
não vai poder investir tamanho recurso em um grupo que não vem se 
mostrando tão interessado. (DIÁRIO DE CAMPO – 17/01/13). 

 
Novamente dialogamos com Valla no sentido de melhor compreendermos 

a mensagem da gestora que demonstrava dificuldade em lidar com o fato de que às 

vezes, de modo planejado, direcionado, tático até, é necessário “dar o peixe”. Aludindo 

aos trabalhos realizados em saúde, Valla nos coloca a diferença entre o ideal de 

previsão dos profissionais em relação às classes populares (prepara-se para o futuro) 

e o ideal de provisão (garantir o dia de hoje e o de amanhã), comum a tais classes: 

 

Na realidade, essa discussão – que não é nova no campo de educação 
popular – trata das dificuldades de profissionais e políticos interpretarem as 
classes populares. A crise de interpretação é nossa, assim como também é 
o enfoque da idéia de iniciativa. Muitos profissionais trabalham com a idéia 
de que iniciativa é parte da tradição dos mediadores, e que a população falha 
neste aspecto, fazendo com que ela seja vista como passiva e apática. 
(VALLA, 1998a, p. 166). 

Essa dissonância entre o olhar profissional, técnico, ou 
intelectual, e o olhar das classes populares em relação às suas 
principais demandas, demonstra o que Martins vem a chamar de 
“uma crise de interpretação intelectual”, como contraponto à 
suposta crise de interpretação da realidade que normalmente é 
atribuída a tais classes, ponto esse analisado à exaustão por 
Valla. É com a coerência e sensibilidade desse autor que 
deixaremos por enquanto esse debate, já que elas, as “Meninas 
do Rap”, estão a nossa espera... 

 

2.2 “A gente se acha. Nós somos as Meninas do Rap!”  

 

Sigamos acompanhando o diário de campo de nossa primeira visita ao 

bairro Jangurussu, ele nos mostra como se deu também o nosso primeiro encontro 

com algumas das Meninas do Rap: 
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Naquele dia, quando, enfim, fomos conversar com as garotas, três delas já 
estavam sentadas nos esperando. Apresentamo-nos, falamos rapidamente 
sobre o objetivo da pesquisa e pedimos para ouvi-las. A primeira a falar foi 
Princesa, a mais antiga do grupo, tendo dele participado desde a sua 
formação. Uma garota bonita que além de também ser recepcionista da 
instituição, estava fazendo um curso superior em uma faculdade particular 
existente na região: 
“Entrei no grupo a convite de uma amiga. Ensaiava ainda lá na usina de 
reciclagem. Tinha lanche e um professor. Diego, o nome dele. Eu comecei a 
viver depois das Meninas do Rap. Eu antes acordava, ia pra escola e depois 
ia pra rua. Lá eu aprendi sobre política, sobre saúde e doenças sexualmente 
transmissíveis. A gente ia a pé, não tinha vale transporte. Eram poucas 
meninas, só cinco, depois ganharam a bolsa, veio mais meninas. Depois a 
bolsa parou de novo e elas saíram do projeto. Mesmo umas que estavam há 
um ano. Teve menina que engravidou, outra que chegou a abortar 5 vezes. 
Duas, que já tinham sido exploradas antes, voltaram a se prostituir (para um 
pouco.) Acho que a mídia determina o que você deve ser (para mais um 
pouco.) Pra elas, não tinham a possibilidade de consumo, de comprar as 
coisas delas. (Princesa, Entrevista, 16/03/12) 

 
Não obstante a questão da exploração sexual juvenil carregar em seu bojo, 

complexos feixes de motivações, a opinião de Princesa em relação a essa 

problemática guarda uma inegável coerência. Os efeitos perversos da globalização 

sob o avanço do capitalismo neoliberal, tão explicitados por Santos (2000); acaba por 

minar sobremaneira o potencial humano de solidariedade e colaboração, substituindo-

o pelo (Deus) consumo. A sexualidade, expressão de potência, biofilia, no dizer de 

Freire, tem nesse caso, escamoteada em larga escala a sua expressão de 

prazeirosidade e o seu vigor revolucionário, assim como o caráter de direito inalienável 

do ser humano. 

A exploração sexual contra crianças e adolescentes ocorre em grande 

parte em função da necessidade das adolescentes em “se garantir” na selva 

capitalística e passar de alguma forma a existir. Não é difícil, portanto, contextualizar 

o caminho feito por algumas das Meninas do Rap, que mesmo participando de um 

grupo de rap, mesmo potencializando uma cultura juvenil no interior de seu bairro, 

acabam sendo sexualmente exploradas. O que a fala de Princesa revela é que a 

produção de uma subjetividade diferenciada pelas jovens do Jangurussu fica 

comprometida, quando não, impedida, diante do avassalador apelo midiático e 

capitalístico. Como afirma Bauman (2001, p. 104): “Quanto mais escolha parecem ter 

os ricos, tanto mais a vida sem escolha parece insuportável para todos.” 

Por suas múltiplas ramificações no bairro e também por sua experiência de 

grupo e de vida, posteriormente Princesa viria a se tornar nossa principal informante, 

facilitando muito a nossa inserção na comunidade, assim como ocorreu com “Doc”, 
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jovem líder da “gangue da esquina” (os Norton), que passa a ser o principal 

colaborador do antropólogo Foote Whyte (2005), em sua inspiradora pesquisa sobre 

o bairro italiano de Cornerville, contada no livro Sociedade de esquina – Street corner 

society: a estrutura social de uma área urbana pobre e degradada. Percebemos, no 

entanto que a trajetória “exitosa” feita por Princesa acaba por representar uma 

exceção, se comparada à história da maioria das garotas de seu bairro. 

 

Com o projeto, comecei a conversar com a minha família e na escola sobre 
sexo. Nós dançamos break e cantamos rap. Meu sonho era fazer faculdade, 
ciências contábeis e hoje faço gestão financeira no Ateneu, uma faculdade 
particular. (Princesa, integrante mais antiga das Meninas do Rap, Entrevista 
em 16/03/2012). 

 
Como regra, ainda prevalece a conclusão feita por Dayrell (2007, p. 13): 

 
Os jovens pobres se vêem, assim, privados da escola, do emprego, 
acompanhados da limitação de meios para a participação efetiva no mercado 
de consumo, da limitação das formas de lazer, da limitação dos direitos de 
vivenciar a própria juventude e, o que é mais sério, veem-se privados da 
esperança. 

 
Outra perspectiva de análise sinaliza que o acesso a bens de consumo, 

como celulares, é mais valorado pelo que representa para o universo das culturas 

juvenis: a inscrição em um mundo social do qual se percebe ser excluído pelo que não 

se tem. Escassez e esperança constituem, portanto, os dois lados da mesma moeda, 

que outra adolescente, a quem chamarei de Pérola, parece conhecer muito bem: 

 
Estou a três anos no projeto. Queria ser veterinária ou enfermeira. Conheci o 
grupo também através de uma amiga. Foi uma luz no fim do túnel participar 
do curso. Passei um tempo fora do grupo, pois fui trabalhar de empregada 
doméstica com 14 anos. Minha mãe trabalha como catadora (de materiais 
recicláveis) e meu pai nem cheguei a conhecer. Eu cuidei dos meus doze (12) 
irmãos desde pequena. Uma das minhas irmãs morreu incendiada. Uma vela 
estava acesa, caiu e tocou fogo em tudo. Outra nasceu com o coração 
crescido e morreu meses depois. Eu que dava leite, banhava. Vi ela morrer 
no hospital. Eu tinha uns poucos anos. (Pérola, Entrevista em 16/03/2012). 

 
Evidente que na história de vida de Pérola, a experiência de abandono, do 

pai, a da miséria social vivida por meio do subemprego da mãe e da exclusão de 

direitos básicos; a de maternagem junto aos doze irmãos, ainda criança; da morte da 

irmã, incendiada e da outra, de coração crescido, são de uma violência inegável, 

superlativa. E, mesmo assim, “foi uma luz no fim do túnel” participar do curso onde 

aprendia a cantar e dançar o rap, mesmo em meio às cenas cotidianas dos irmãos, 

vividas no narcotráfico, ora consumidores, ora vendedores, como podemos ver: 
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Eu nunca tive uma infância normal, pois tive que cuidar dos meus irmãos. Fui 
criança e mãe. A gente não passava uma semana na mesma casa. O meu 
irmão que sobreviveu saiu de casa porque não queria pôr a vida da minha 
mãe em risco. Tenho outro também envolvido, mas esse não usa, só vende. 
Quando eu tinha treze (13) anos fui morar com um homem, mas ele não me 
deixava ir pro projeto, era muito ciumento. Acabei deixando ele e aí pude 
participar. Hoje moro com outro que até agora me deixa vir. Quando eu saí 
de casa minha outra irmã ficou cuidando dos meus irmãos. Minha mãe ficou 
doente de trabalhar com o lixo. Recebe o Bolsa Família e o meu padrasto 
cuida da maior parte das despesas. A única pessoa que me escuta é a mãe 
da Princesa. (Pérola, Entrevista em 16/03/2012). 
 

A experiência de sair de casa e ir “viver com um homem” como ela diz, foi 

feita em tenra idade; estaria sendo “um peso” para uma família que tinha vida tão 

difícil? Ou estaria “tentando um salvamento pela via individual”, sem a família de 

origem, mas compondo outra, “dando um jeito”, como sugere a letra do rap “Testando”, 

da cantora Ellen Oléria: 

 

Alô, alô, som, 1, 2, 3... 
Ê mãe, não se preocupa, eu dou meu pulinhos, eu dou meu jeito. 
Eu sempre me virei e, é claro, eu precisei de ajuda, eu dou meu jeito. 
Eu sempre me virei e, é claro, eu precisei de ajuda. 
Conhece a “carne fraca”? Eu sou do tipo “carne dura.” 
Tem gente boa no mundo isso eu já sei. 
Também vi o lado violento dos que não temem a lei... 

 
Por fim, uma terceira garota, aqui chamada de Jade; a mais vibrante das 

três e a que mais enfrentava dificuldades de relacionamento com a mãe: 

 

Minha mãe protege o meu irmão que trabalha no lixão e não estuda. Ele é 
arrogante comigo. Ninguém me escuta na minha casa. É como se eu fosse 
um copo. Esse copo aqui (diz segurando um copo que estava sobre a mesa). 
Minha mãe é trancada comigo. Todo mundo diz que eu sou preguiçosa, mas 
eu faço tudo em casa. Só saio quando termino. Faço uma coisa boa no 
colégio e... (faz uma cara de quem diz: é mesmo que nada). Meus pais estão 
se separando e está tudo muito mais complicado. (Jade, Entrevista em 
16/03/2012). 
 

Talvez uma das frases mais impactantes da pesquisa ora em curso tenha 

sido essa em que Jade afirma não ser ouvida em casa: “É como se eu fosse um copo. 

Esse copo aqui!”. Será por isso que Jade demonstrava sempre extrema inquietude? 

Seu corpo como a demandar constante atenção, a buscar os olhares que ela não tinha 

em casa, negando assim a condição de objeto? Se estivesse devidamente “ajustada”, 

mereceria então o olhar da mãe e de sua família? Viria daí a sua postura resignada 

frente à decisão da mãe em tirá-la do grupo? “Eu estou saindo do projeto porque 

minha mãe me colocou para estudar à tarde. De manhã estou tentando conseguir um 

estágio, com bolsa num outro projeto aí. Eu preciso ter as coisas.” (Jade, Entrevista 

em 16/03/2012). 
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Percebemos na fala de Jade uma característica marcante das culturas 

juvenis, segundo Dayrell (2003): o sentido de transitoriedade. Mesmo gostando das 

atividades do grupo, ela assume como seu o discurso da mãe, a qual prefere que a 

filha ocupe o seu tempo com “algo de maior futuro”. Coloca-se também nesse 

momento a relação entre mediato e imediato, na medida em que pudemos perceber 

que sem as bolsas do projeto fica muito difícil para as jovens permanecer no grupo 

apenas por compromisso. Como afirma Melucci (1997, p. 6): 

 

Adolescentes pertencem a uma pluralidade de redes e de grupos. Entrar e 
sair dessas diferentes formas de participação é mais rápido e mais freqüente 
do que antes e a quantidade de tempo que os adolescentes investem em 
cada uma delas é reduzida. A quantidade de informação que eles mandam e 
recebem está crescendo em um ritmo sem precedentes. Os meios de 
comunicação, o ambiente educacional ou de trabalho, relações interpessoais, 
lazer e tempo de consumo geram mensagens para os indivíduos que por sua 
vez são chamados a recebê-las e a respondê-las com outras mensagens. O 
passo da mudança, a pluralidade das participações, a abundância de 
possibilidades e mensagens oferecidas aos adolescentes contribuem todos 
para debilitar os pontos de referência sobre os quais a identidade era 
tradicionalmente construída. A possibilidade de definir uma biografia contínua 
torna-se cada vez mais incerta.  

 
E Jade segue falando de si... Agora bem mais animada, ao discorrer sobre 

a importância de elementos como sociabilidade e amizade no processo formativo do 

grupo: 

 

O projeto foi muito importante porque eu me tornei a melhor amiga da 
Princesa. Não tem quem me faça acordar cedo, não tem, mas se tiver 
atividade do projeto eu acordo 5h! O melhor é a convivência, viajamos pra 
Quixadá, viajamos pro Porto das Dunas, a gente conheceu vários grupos de 
meninos que cantam rap. A gente não tem vergonha não por ser mulher. A 
gente se acha. Nós somos as Meninas do Rap! (Jade, Entrevista em 
06/03/2012). 

 
Num momento em que o atual desenvolvimento econômico se baseia na 

lógica da competição e do consumo desmedido, nos parece inspirador constatar que 

as relações que se travam no domínio público também podem ser de cooperação e 

solidariedade. Igualmente revelador, parafraseando Dayrell (2001), é começarmos a 

perceber com o desenvolvimento de nossa pesquisa, que as experiências educativas 

encontram-se também nas experiências humanas e sociais e as adolescentes 

vivenciam e valorizam uma dimensão educativa importante em espaços e tempos 

onde medra uma pedagogia social. Tal cenário parece ser capaz de evidenciar nos 

momentos de encontro, afetividade, diálogo, uma formação que se gesta na vida nas 

culturas juvenis.   
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O ato de viajar, sair de casa, sair de si... Aparece repetidamente a cada 

nova entrevista, como um elemento importante para a identidade do grupo. Além de 

significar status, afirmação da própria existência a partir do acesso a algo que de outra 

forma seria cerceado pelo lugar que socialmente ocupam, implica em verdadeiros 

momentos de potência por meio do movimento dos corpos, do nomadismo juvenil, 

conforme nos mostra Deleuze e Guattari (1999 apud Diógenes (2003, p. 211): 

 

Eis então o que seria necessário fazer: instalar-se sobre um estrato, 
experimentar as oportunidades que ele nos oferece, buscar aí um lugar 
favorável, eventuais movimentos de desterritorialização, linhas de fugas 
possíveis, vivenciá-las, assegurar aqui e ali conjunções de fluxos, 
experimentar segmento por segmento de contínuos de identidades, ter 
sempre um pequeno pedaço de uma nova terra. 

 
Percorrer trilhas, nomadizar, andarilhar... Devir ainda misterioso e 

subestimado no desenho das cidades, como fica expresso nas palavras de Magnavita 

(2008, p. 1): 

Os fluxos, redes de micro poderes, as intensidades, as linhas de 
desterritorialização (linhas de fuga), o nomadismo, os devires enquanto 
desejos (corpos sem órgãos) são elementos moleculares imperceptíveis 
(invisíveis), de regra, eles não têm tido lugar nas pesquisas urbanas e muito 
menos são levadas em conta nas efetivas realizações urbanísticas. Não 
existe ainda, de forma mais evidente, no entendimento das cidades, uma 
percepção micro no sentido de uma micro política, inclusive, no entendimento 
de uma “micro política do desejo”. 

 

A fala de Jade carrega, assim, importantes elementos afirmadores das 

culturas juvenis e de uma perspectiva de gênero. “A gente se acha, nós somos as 

Meninas do Rap”. 

Assim como o funk, o rap tem como origem a música negra americana, que 

incorporou sonoridades africanas, baseadas no ritmo e na tradição orais. Eles são 

herdeiros diretos do soul e despontam nos anos 60 como mais uma reação da tradição 

black. 

Ele surge junto a outras linguagens artísticas, como a das artes plásticas, a 
do grafite, da dança o break e da discotecagem o DJ. Juntas tornaram-se os 
pilares da cultura hip hop, fazendo da rua o espaço privilegiado da expressão 
cultural dos jovens pobres. O rap, palavra formada pelas iniciais da expressão 
rhythm and poetry (ritmo e poesia), tem como fonte de produção a 
apropriação musical, sendo a música composta pela seleção e combinação 
de partes de faixas já gravadas, a fim de produzir uma nova música [...] Desde 
então, o rap aparece como um gênero musical que articula a tradição 
ancestral africana com a moderna tecnologia, produzindo um discurso de 
denúncia da injustiça e da opressão a partir do seu enraizamento nos guetos 
negros urbanos. (DAYRELL, 2007, p. 225). 

 

Num universo de tão pouca visibilidade feminina, ser Menina do Rap é 

subverter toda uma construção simbólica de papéis enrijecidos, associados a homens 
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e mulheres; é adentrar o espaço público ocupado predominantemente por grupos de 

rap masculino, diga-se de passagem, quando o universo privado para muitas dessas 

garotas ainda se apresenta como “coisa de mulher”, sobretudo em relação às 

mulheres das classes populares. O ato de viajar passa a ter enorme relevância quando 

suas vidas, divididas entre a privação material e os valores sexistas tradicionais, se 

restringem a ir à escola e realizar os afazeres domésticos. Para Louro (2010), essa 

ocupação dos lugares sociais pelos diferentes gêneros é justificada a partir de uma 

lógica binária que prescreve um “jeito correto” de ser masculino e feminino: 

 

Relacionada, a princípio, às distinções biológicas, a diferença entre os 
gêneros serviu para explicar e justificar as mais variadas distinções entre 
mulheres e homens. Teorias foram construídas e utilizadas para “provar” 
distinções físicas, psíquicas, comportamentais; para indicar diferentes 
habilidades sociais, talentos ou aptidões; para justificar os lugares sociais, as 
possibilidades e os destinos “próprios” de cada gênero. (LOURO, 2010, p.45). 

 
A própria invisibilidade feminina no rap se arvora dessa narrativa, que 

institui a diferença entre mulheres e homens como algo natural, mas que traduz na 

verdade relações de poder que se constituem e que se pretendem fixar. Nesse caso, 

a autora nos instiga a questionar “quem definia a diferença, quem era considerada 

diferente, o que significava ser diferente”; e conclui que o que está em jogo de fato 

são as desigualdades. 

O diário de campo daquele dia termina com “um banho de realidade”, em 

meio à sutil e já inebriante possibilidade de sonho daquelas jovens, elementos 

percebidos em tão pouco tempo: 

 

Já quase noite, nos despedimos das garotas, não sem antes trocarmos 
celulares, e correios eletrônicos. Chegando em casa, simplesmente desabei 
na cama. Muitos minutos “olhando para o tempo”, perdida em meio ao que 
escutara àquela tarde. Um misto ora de dor, ora de esperança se podia ver 
nos textos do diário da pesquisa. E, ao final, o riso de novo, fazendo 
adormecer o que, de verdade, mais amanhecia em nós: – “A gente se acha. 
Nós somos as meninas do rap!” (DIÁRIO DE CAMPO, 16 de março de 2012). 

 

Ainda hoje, aquela sensação se faz viva em nós. Um vazio em meio à luz, 

antevendo o doce e por vezes amargo gosto de nosso andarilhar pesquisador. 

 

2.2.1 O segundo dia de Conversa com Pérola. “Eu carrego as dores de todas as 

mulheres do mundo” 

 

Pérola encontrou-se conosco em frente à parada de ônibus, no banco da 

praça conforme o combinado. Com o sorriso de sempre, veio em nossa direção. Uma 
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garota atenciosa, cheia de graça e beleza. Caminhamos até a sua casa, em meio a 

ruas enlameadas e com um forte odor de esgoto a céu aberto. Entramos. Ela nos 

serviu água e nos mostrou a casa com alegria. Mas bastou começar a falar pra que 

percebêssemos que estava particularmente fragilizada naquele dia. 

 

Minha casa pegou fogo de novo (nesse momento começa a chorar). Meu 
irmão pequeno estava brincando com fósforo e o fogo pegou em uns colchões 
que estavam pegando sol. Estavam em casa quando o fogo começou. 
Estragou muita coisa, eles saíram correndo de casa. Ela está doente agora, 
está sentindo dores por causa do trabalho na usina. Passou a vida inteira 
trabalhando lá. Os pés incham muito.  
Antes tinha uma esteira que ajudava no serviço, agora não tem mais. Ela foi 
pro hospital morrendo de dores e pegou o médico dormindo. Está sem poder 
trabalhar. Estava passando fome, um pastor evangélico é que foi ajudar. Só 
ele e o meu padrasto ajudam ela. Estão falando em fechar a usina, são mais 
de 100 famílias que vão ficar sem trabalho. A usina fechou um tempo e o meu 
padrasto teve que ir trabalhar com carroça. No dia que ele ia trabalhar a gente 
não tinha o que comer (diz chorando). Só voltava no outro dia. A gente só 
comia quando ele chegava. Ia todo mundo direto pra cozinha. Um prato de 
comida que a gente ganhava de um vizinho era pra dar pra todo mundo. 
Depois de um mês a usina voltou a funcionar porque os próprios moradores 
abriram um buraco no muro e voltaram a trabalhar na marra. Depois tiveram 
que usar máscaras, botas, luvas. Deram durante um tempo, depois não 
deram mais. Hoje uns tem, outros não. (pausa) Já aconteceu de eu ficar toda 
atolada na lama, eu e minha mãe (conta rindo). Também já achei R$ 30,00 
dentro de uma sacola de lixo (ri de novo). (Pérola, Entrevista em 09/05/2012). 
 

Vemos aqui todo o mundo íntimo de Pérola; repleto das figurações da falta, 

e das marcas de um trabalho que adultera a humanidade das figuras maternas de sua 

vida. Mesmo assim, Pérola encontra um jeito de brincar com um atoleiro na lama em 

que ficou com a mãe e de se entregar ao riso ante ao que pode ser achado no lixo. 

Como observava Agamben (2007, p. 9): 

 

Devemos ainda medir todas as conseqüências dessa figura da potência que, 
ao se doar a si mesma, se salva e cresce no ato. Ela obriga-nos a repensar 
na sua totalidade não apenas a relação entre potência e ato, entre o possível 
e o real, mas também a considerar de modo novo, na estética, o estatuto do 
ato de criação e da obra e, na política, o problema da conservação do poder 
constituinte no poder constituído. É, porém, toda a compreensão do ser vivo 
que deve ser posta em xeque se for verdade que a vida deve ser pensada 
como potência que incessantemente excede suas formas e as suas 
realizações. 

      

Afora isso, o desespero da garota em relação à situação da mãe sem as 

condições mínimas de sobrevivência nos faz refletir um pouco mais sobre o sentido 

da exclusão. Como nos diz Santos (2000, p. 6): 

 

[...] a pobreza não pode chegar à miséria, que aniquila. A pobreza é ativadora 
de lutas e leva à tomada de consciência. Elabora-se assim a política dos de 
baixo, alimentada pela necessidade de existir e pela desilusão das demandas 
não satisfeitas. Parte-se para a rebeldia. 
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Não podemos nos esquecer também do recorte classe/gênero em nosso 

estudo. Até porque, o tecido da pesquisa nos mostrava isso o tempo todo... Às vezes 

de forma crua e ácida... 

 

De ruim aqui é a falta de saneamento básico, o problema do rio, do lixo... Tem 
gente ruim também. Quando tinha cinco anos de idade fui abusada por um 
cara de lá (começa a chorar). Nesse tempo, a porta da minha casa tava 
quebrada, minha mãe tava lá pra dentro e ele entrou, me jogou na cama 
tapando a minha boca, tocou nas minhas partes, colocava o dedo, se 
masturbava... Reencontrei ele esses dias e fiquei apavorada. Ele me disse: 
“Oi”. Fiquei com muito medo e acabei contando pela primeira vez para uma 
amiga do grupo. Quando eu tinha sete anos também fui abusada pelo meu 
tio (diz, ainda chorando muito). Ele também me jogava na cama, também 
tapava a minha boca. Enquanto isso minha mãe estava na cozinha. 
Eu ficava com muito medo. Ele dizia que se eu contasse pra minha mãe ela 
nunca iria acreditar. Andava muito lá em casa. Todo mundo gostava e 
confiava nele. Era o irmão preferido da minha mãe. Era casado, tinha filhos, 
pra sociedade era uma pessoa legal. Ele também abusou da minha irmã, 
abusou não, estuprou. Ela me contou só há pouco tempo, quando ele morreu. 
Morreu atropelado, teve o corpo despedaçado. Ela também foi estuprada pelo 
meu antigo padrasto que também já morreu. Ele levava ela pro banheiro. Ela 
tinha 8 anos. Ele morreu agonizando na fila de um hospital. Ela também fez 
parte das meninas do rap. Até hoje eu sinto dores quando vou ter relações 
com meu marido. Eu sinto as dores de todas as mulheres do mundo. (Pérola, 
Entrevista em 09/05/2012). 

 
Naquele instante explicava-se a alegria triste de Pérola, tal aquela tão 

belamente cantada por Bethânia em uma antiga música de Roberto Carlos (As 

canções que você fez pra mim). Explicava-se também porque Pérola ao longo de sua 

vida intensificara tanto as habilidades de seu corpo, ora jogando futebol, como 

zagueira (e isso ela faz questão de dizer esboçando um sorriso de orgulho), ora 

jogando capoeira, ora dançando break com as meninas do rap. Um corpo vibrátil 

sendo tecido, como a querer dissipar as marcas da violência de classe e 

principalmente de gênero nele inscritas.  

De fato, Pérola sente as dores de todas as mulheres do mundo. A condição 

de miséria vivida pela mãe, o drama da violência sexual vivida pela irmã bem como 

do próprio abuso vivido no contexto doméstico. Lesão no laço íntimo com o outro: “ele 

era o irmão de que minha mãe mais gostava...”. Além do sentimento de dor o 

sentimento de culpa, que acaba por chamar outro, o de conformismo. Mas logo o 

sorriso volta ao rosto juvenil, num lampejo de esperança e teimosia em não desistir 

da vida: 

Eu estou lendo um livro de uma pessoa que também passou por isso e o livro 
tem me ajudado muito. “Vou buscar para a senhora ver”. Volta trazendo um 
livro chamado Pele de Cristal. Perguntei como ela tinha conseguido o livro. 
“Eu estava lá no Crescer com Arte (projeto à época desenvolvido pela 
Fundação da Criança e da Família Cidadã – FUNCI)”. Estava ajudando uma 
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cozinheira, pois estava tendo um evento lá. Ela me disse que pela minha 
gentileza, se fosse sorteada com algum brinde me daria. Ela ganhou o livro e 
me deu. Eu ainda nem emprestei pras meninas, pois sei que elas vão demorar 
a me dar (diz rindo). Quando participo de oficinas sobre esse tema finjo que 
está tudo bem. Nunca tinha falado nada. Só agora contei pra uma delas por 
causa desse rapaz que eu reencontrei. (Pérola, Entrevista em 09/05/2012). 

 
O abuso sexual contra criança e adolescente é um complexo fenômeno, de 

difícil enfrentamento, inserido num contexto histórico-social de violência endêmica e 

com profundas raízes culturais. Fruto das desigualdades sociais, de gênero, de raça 

e etnia, foi incluído na agenda da sociedade civil brasileira na década de 90, como 

questão relacionada à luta nacional e internacional pelos direitos humanos de crianças 

e de adolescentes, preconizados na Constituição Federal Brasileira, no Estatuto da 

Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069/90 e na Convenção Internacional dos Direitos 

da Criança. O Governo Federal criou em 2002 o Programa Nacional de Enfrentamento 

à Violência Sexual Contra Criança e Adolescente, como resultado de um forte 

processo de mobilização dessa mesma sociedade civil, sendo que a denúncia como 

forma de enfrentamento da violência sexual significou um marco histórico na luta pelos 

direitos da Criança e do Adolescente. 

 
Foi apenas na década de 90, com a aprovação do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, que esses passaram no Brasil a ser juridicamente considerados 
sujeitos de direitos, e não mais menores incapazes, objetos de tutela, de 
obediência e de submissão. Essa ruptura com antigos padrões societários 
representa um importante avanço civilizatório – o dos direitos humanos. A 
construção de novas relações adulto-jovens, baseada em relações afetivas, 
de proteção e de socialização, implica em denúncia e responsabilização dos 
violadores desses direitos. (BRASIL, 2002, P. 13). 

 
Não obstante a importância do Plano Nacional e a problemática ser 

encarada como política pública de maneira inédita no Brasil, após 10 anos de sua 

implantação, permanecem os desafios referentes à elucidação dessa problemática, 

imersa em desigualdades de raízes estruturantes e seculares, com fortes 

desdobramentos na infância e adolescência principalmente das classes populares. 

A resistência desenvolvida por Pérola faz com que ela continue a ir em 

frente. Nietzsche, ao elaborar o conceito de vontade de poder, afirma ser essa uma 

vontade de expandir-se, tornar-se mais, crescer, desenvolver-se, e que mais que 

vontade é necessidade. Ainda que carregue “a morte” dentro de si, Pérola afirma a 

vida ao arrumar-se, quando brinca com outros jovens do bairro, tem sonhos 

individuais, estuda, diz a sua percepção sobre o mundo, sobre a comunidade e 

consegue ter uma profunda preocupação coletiva. 



 
54 

 

A minha vó é uma pessoa que eu acho importante no Jangurussu. Ela é a 
única rezadeira do bairro e o Paulo que trabalha com os “Meninos de Deus” 
também é outra pessoa que eu admiro. Ele mora no Santa Filomena mesmo. 
Só ele já poderia contar toda a história do Jangurussu. No Jangurussu tem 
terreiros de umbanda, acho normal. Eu vou ter que sair do grupo para 
trabalhar. Meu marido está fazendo pressão. Ele é marceneiro, estamos 
morando juntos há dois meses. Vou fazer um curso de graça no Centro. Curso 
de auxiliar de escritório. Mas eu não quero sair do grupo. Não vou sair. 
Semestre passado foi muito bom. Fizemos muitas apresentações, muitos 
ensaios, cursos, fomos pro festival da juventude. Conhecemos o Instituto de 
Juventude Cearense (IJC), fizemos cursos lá. (Pérola, Entrevista em 
09/05/2012). 

 
Cordeiro (2009) também nos lembra da existência dessa “capacidade de 

ser mais”; de lutar pelos seus sonhos, que aparece no brilho do olhar e no sorriso 

aberto. A produção de modos de subjetivação, que vaza as formas submissas e 

coercitivas demarcando práticas de resistência. Aqui outro ponto relevante se faz 

esboçar. Segundo Roberto Damata (1981, p. 6), a subjetividade do pesquisador se 

evidencia no encontro com o outro: 

 
Ela seria o elemento que não estava sendo esperado e se insinua na prática 
etnológica "Como um blue, cuja melodia ganha força pela repetição de suas 
frases". Esse elemento é o sentimento e a emoção que acaba por evidenciar 
um mapa de sensações, e como se estivesse dormindo, a subjetividade do 
pesquisador desperta. 

 

Também estaríamos nós, aprendendo com as Meninas do Rap a nos 

reencontrarmos na pesquisa? 

 

1.3 Chegando à Comunidade Nova Perimetral: “... divididos entre o peso da 

exclusão material e a vontade de ser” 

 

Pela primeira vez iríamos até onde as garotas moravam – Conjunto Nova 

Perimetral, conhecido popularmente por Perimetral, dada a avenida que passa no 

começo do conjunto. Local também onde funciona a usina de reciclagem e a antiga 

rampa de lixo – durante vinte anos, o maior ícone da pobreza na capital. Naquele dia, 

conversaríamos com a jovem que aqui chamarei de Esmeralda. Ela tem 14 anos, e 

está há três no grupo. Marcamos às 14h, ela iria nos apanhar na parada de ônibus. 

Acompanhemos nosso diário de campo: 

 

Ainda no terminal de ônibus, tento fazer contato para dizer que iria me atrasar 
um pouco, mas o telefone dá sinal de desligado. Um fio de ansiedade me 
assola nesse momento. E se ela tivesse esquecido? Não teria como achá-la, 
pois não tinha anotado o seu endereço. O ônibus chega e eu tento novamente 
falar com Esmeralda ao telefone, mas sem nada conseguir. Desço na parada 
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combinada e nem sinal da garota. Nova onda de ansiedade. A parada, 
mesmo na entrada da rua que dá acesso à antiga rampa, parece me desafiar. 
Muitos sentimentos se misturam nesse momento. Emoção, medo, 
nervosismo - afinal não conhecia ninguém ali e a fama do local era das piores. 
Muito carro, muito calor; decido atravessar a avenida e me pego já 
conversando com duas pessoas em um local que parecia um bar. Uma 
mulher com um copo de cerveja parece não entender o que falo e o rapaz 
com olhos avermelhados ao seu lado, idem. Mestrado, pesquisa, educação, 
palavras que não parecem fazer parte daquele universo. (DIÁRIO DE 
CAMPO, 08 de maio de 2012). 

 
Estar em um novo lugar nos tirava da nossa “zona de conforto”, deslocando 

nosso olhar acostumado a outros cenários, talvez um pouco mais estáveis, para uma 

realidade outra, que naquele momento nos punha frágil e demasiadamente humana. 

Continuemos com o nosso diário de campo, que ira aprofundar ainda mais essa 

discussão: 

 

Digo que estou procurando uma garota, digo o seu nome, mas ainda assim 
balançam a cabeça negativamente e me dizem para procurar mais na frente. 
“Vai ali, ó! tem muita criança lá.” Diz a mulher apontando para uma casa de 
onde, de longe, já se avistam algumas pessoas. Sigo a sugestão um tanto 
receosa, mas sem escolha - só me restava acreditar. Aproximo-me de uma 
casa amarela onde se lê: “Temos Sequilhos”. Na entrada, de fato muitas 
crianças. Umas maiores, outros menores; dois garotos brincando com uma 
bicicleta velha, outra chupando um bico amarrado a um paninho. Todos 
descalços, todos negros, cobertos de poeira. Chego, e me apresento, e 
pergunto se conhecem a garota. Nesse instante aparece um senhor, também 
negro e me dá boa tarde. Respondo e me apresento lhe estendendo a mão. 
Pergunto o seu nome e também se conhece Esmeralda. “Acho que sei quem 
é... Não é a irmã de “fulano de tal”?” - pergunta aos garotos. Outras crianças 
se aproximam e todos tentam descobrir quem é a garota que estou 
procurando. (DIÁRIO DE CAMPO, 08 de maio de 2012). 

 
Enquanto acompanhávamos aquela cena, na qual o interesse de todos, 

adultos e crianças, em relação ao nosso problema já começava a nos sensibilizar, 

concordávamos mentalmente com Marcio Pochemann (2008) ao analisar um Brasil 

atravessado por desigualdades sociais, econômicas, regionais, etárias, educacionais, 

sendo que transversalmente a estas, permeando o potencializando os seus 

mecanismos de exclusão, estão às desigualdades de gênero e de raça: 

 
A pregnância do legado cultural escravocrata e patriarcal é, ainda, de tal 
forma profunda que, persistentemente, homens e mulheres, brancos e negros 
continuam a ser tratados desigualmente. Um e outro grupo têm oportunidades 
desiguais e acesso assimétricos aos serviços públicos, aos postos de 
trabalho, às instâncias de poder e decisão e às riquezas de nosso país. [...] 
Somente quando a igualdade formal se traduzir em igualdade real poderemos 
nos orgulhar da consolidação da nossa democracia. (POCHMANN, 2008, 
p.11). 

 

Investigar e retratar essas desigualdades são passos essenciais para 

começarmos a enfrentá-las, incidindo diretamente sobre elas. Mas voltemos ao nosso 
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diário de campo, ele nos trará a força sutil e “mágica” do aprendizado capaz de fluir 

quando nos deixamos abertos e cientes das infindáveis possibilidades trazidas pelo 

Cotidiano: 

 

“Se ela marcou com a senhora, então ela vem.” Essa foi a primeira coisa que 
me chamou a atenção em seu Bento. Por que ela viria mesmo? Seria um 
traço da garota ou para Seu Bento cumprir a palavra seria um traço das 
pessoas daquele local? Tento fazer nova ligação e o aparelho novamente 
acusa falta de sinal. “Se a senhora quiser os meninos vão lá.” Pergunto quem 
são aqueles meninos. “Ah, uns me ajudam aqui a fazer os sequilhos, outros 
vem só pra brincar mesmo.” Ele pergunta então a dois deles se podem ir, ao 
que respondem afirmativamente. Atravessam a avenida movimentada, 
descalços sob o sol escaldante das 15h. Imersa ainda nas minhas reflexões 
sobre o trabalho infantil, dada aquela situação, não deixo de me sensibilizar 
com a generosidade daquele senhor e daqueles garotos. Pergunto se faz 
muito tempo que mora ali. “Faz sim, senhora.” Pergunto se gosta de morar lá. 
“Gosto, né? Foi o que Deus deu pra gente, eu tenho mais é que gostar.” 
(DIÁRIO DE CAMPO, 08 de maio de 2012). 
 

A fala de Seu Bento mais uma vez nos punha pensativa. Parecia um misto 

do que Freire (1998) em sua Pedagogia do Oprimido chamara de “consciência 

ingênua”, ou pensamento mágico, paralelo, todavia, a um apaziguamento com bases 

bastante racionais, feito pelas classes populares em contextos de exclusão. Essa 

postura analisada por Valla (1996) é fruto no caso, da clara noção de Seu Bento sobre 

a impossibilidade de mudanças estruturais que viessem a incidir positivamente em 

sua vida. 

Voltemos mais uma vez ao nosso diário de campo: 

 

Decido comprar dois dos seus sequilhos. Enquanto ele vai buscar, tento uma 
nova ligação, em vão. Ao retornar sorridente, percebo que também os garotos 
já estão voltando, sozinhos. “Não estava lá não!”, disse o menor. “Falei com 
a irmã dela”, disse o maior. “Ela deve ter ido pro projeto”, afirma seu Bento. 
“Agradeço aos dois, pergunto seus nomes:” O meu é Alisson!”. “E o meu é 
Van Van!“. Não podendo voltar pra casa sem “nada”, pergunto se algum dos 
outros teria coragem de me levar até lá. “Eles vão de novo, não vão?”- sugere 
seu Bento olhando pros garotos. Peço para outros irem, pois não quero 
atrapalhá-los ainda mais. Um maiorzinho que não tinha ido se prontifica e o 
outro diz que quer ir de novo. Despeço-me de Seu Bento, dos garotos e 
garotas e digo que vou citá-los em meu trabalho, fato que os deixa 
sorridentes. Sigo com os demais pelas ruas da comunidade, até chegar a rua 
onde mora Esmeralda e as outras garotas do grupo “Meninas do Rap”. 
(DIÁRIO DE CAMPO, 08 de maio de 2012). 
 

Conheçamos o local pela foto a seguir. Ela nos mostra um texto repleto de 

“arranjos” nas casas, arranjos com tijolos e sacos, com papelões e improvisos de 

banheiros, como também são improvisados os “alargamentos das casas”, “os 

puxadinhos” e extensões de diversas naturezas, “para caber mais um que chegou...”: 
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 Figura 2 – Rua em que moram as jovens do grupo Meninas do Rap 

 
 Fonte: Pessoal. 

 
Atravessamos a avenida e seguimos por um caminho de terra. Mato de um 

lado, do outro uma fábrica e mais pra trás um campo de futebol. Lama, entulho 

também. Uma igreja pentecostal e muitos carrinhos de material reciclável em frente 

às casas. Tudo ali girava em torno do lixo. No caminho falo mais da pesquisa e 

pergunto se posso citá-los. Pergunto o nome deles e a idade. Chegamos a uma rua 

de casas simples, mas com uma casa colorida de grafite na esquina. Venho, a saber, 

depois, tratar-se da associação do bairro. Lugar onde as Meninas do Rap e outros 

grupos culturais costumam se reunir para atividades educativas e para a realização 

dos seus ensaios. Um espaço muito importante para a juventude do bairro dizer a sua 

fala. 

Eis a associação, registrada na forma de foto: 

 
 Figura 3 – Associação de Moradores da Comunidade Nova Perimetral 

 
  Fonte: Pessoal. 
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Subimos o batente de uma casa com um portão preto e uma mesa de bilhar 

na área. Eles batem palmas junto comigo. De novo me sensibilizo com aquela cena. 

Dois mundos tão diferentes, unidos num mesmo gesto. Havia um motivo claro para 

eu estar ali. A realização de minha pesquisa, em última instância, tinha a ver, além do 

meu encantamento e compromisso com as juventudes, também com a aquisição de 

um título o qual me traria algum status social, maior empregabilidade, possibilidade 

de uma possível carreira acadêmica e outras formas de acesso a um lugar social 

disputado. Já aquelas pessoas não obteriam nada com aquilo, no máximo uma citação 

em meu trabalho; doaram parte de seu tempo, sem nem me conhecer, por pura 

solidariedade, puro acolhimento e sensibilidade. Palavras que talvez nem o senhor 

Bento, nem Alisson, nem Fabrício soubessem o seu significado vocabular. O contato 

que eles tinham com esses termos estava para além de qualquer esfera gramatical. 

Brotava de forma pura, bela, despretensiosa, o que curiosamente só ampliava ainda 

mais a dimensão do que era vivido ali... Algo indizível se tecia; da esfera do sentir, do 

se deixar tocar pelo outro. 

Uma síntese de nossas percepções sobre a experiência daquele dia pode 

ser vista ao final de nosso diário de campo: 
 

Uma mulher, jovem ainda, sai de dentro da casa, com uma cara de sono. Dou 
boa tarde e me despeço deles, agradecendo. Alisson, 12 anos, Fabrício, 14. 
Dois garotos que salvaram a minha tarde, tarde essa que abrigara um gesto 
que fizera tudo já ter valido a pena aquele dia. Por instantes revi a minha 
chegada, o desassossego diante da alteração dos meus planos, o receio de 
ficar à deriva, sozinha em um “bairro perigoso”, a inquietude ante a provável 
“perda de tempo”, o disfarçado preconceito diante das pessoas do bar... 
Lembro também da acolhida de Seu Bento e da generosidade dos garotos. 
Essas pessoas me introduziram num Jangurussu que a mídia não costuma e 
nem tem interesse de mostrar, e que às vezes os próprios moradores têm 
dificuldade de reconhecer. Solidariedade,sensibilidade...Bons sentimentos 
para se iniciar uma pesquisa... (DIÁRIO DE CAMPO, 08 de maio de 2012) 

 

Nesse momento, Paulinho Mosca nos brinda ampliando o nosso olhar 

pesquisador, com a letra de sua música “A seta e o alvo”: “Sua meta é a seta no alvo, 

mas o alvo, na certa, não te espera.” De sobressaltos e descontinuidades também é 

feita uma pesquisa e cabe ao pesquisador ou pesquisadora compreender, acolher e 

celebrar isso. 
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2.3.1 A cozinha psicodélica e o lanche de feijão com farinha: vendo o que vazava 

em meio ao lixo e a escassez 

 

Gilberto Gil estava certo quando compôs a canção “Esotérico”: “Não 

adianta nem me abandonar, porque mistério sempre há de pintar por aí”. Uma vez 

sozinha, iniciava-se ali uma fascinante e genuína experiência, que faria pulsar ainda 

mais o nosso devir pesquisadora. Acompanhemos o nosso diário de campo: 

 

A mulher que saíra de dentro da casa, me disse que Esmeralda não estava. 
“Foi se pesar no posto de saúde”. Apresentei-me e perguntei se ela iria 
demorar ao que ela respondeu que não sabia. Perguntei se podia esperar. 
Ela me abriu o portão e expliquei o porquê da minha visita. Nesse instante 
Esmeralda veio chegando de bicicleta, toda suada. “Fui me pesar”. Tive 
vontade de perguntar se tinha esquecido o nosso acordo, mas ao invés disso 
pedi para ela entrar, tomar água, descansar um pouco. Ela pediu pra que eu 
sentasse, entrou e minutos depois retornou com uma jarra de água e um copo 
na mão. Sentou-se e explicou que esse é um procedimento exigido pelo 
Projeto Bolsa Família. Bastou isso pra que eu entendesse que parte da renda 
daquela casa dependia daquele gesto e que, portanto, esquecer o 
compromisso comigo talvez fosse algo pequeno diante da responsabilidade 
com a própria família.(DIÁRIO DE CAMPO, 08 de maio de 2012) 

 
A menina do Rap, que nomeáramos de Esmeralda, evidentemente 

produzia, em parte, sua sociabilidade. A saída de uma perspectiva heterônoma para 

um exercício de autonomia gestava-se, contudo, dentro dos contornos dos papéis 

sociais do feminino ofertado, segundo parecia, pela mãe. Como observavam Rizzini e 

Pilloti (2011, p. 110): 

O caráter totalitário do filtro colocado entre o self e os outros, substituindo 
uma multiplicidade de mediações ou modelos diversificados, reprime a 
expressão do distanciamento do indivíduo em relação ao grupo. Em casos 
extremos, isto também pode aniquilar a própria capacidade do indivíduo em 
manter uma distância social crítica. É de importância fundamental estar 
atento ao fato de que uma autonomia relativa é vital para a coesão social. Na 
verdade, quando a autonomia cai para um determinado nível, o indivíduo não 
é mais capaz de adaptar-se a normas sociais mais exigentes (desempenho, 
racionalidade), a partir de uma posição cada vez mais frágil dentro da 
estrutura social (trabalho, cidadania). O sentimento de arbitrariedade se 
instala e pode conduzir a explosões de violência. A viabilidade da sociedade 
moderna depende, portanto, da autonomia relativa do indivíduo. 
 

A autonomia da jovem, portanto, advinda, talvez, da colaboração com o 

sustento da sua família. Poder-se-ia dizer que possibilitava-lhe certa distância crítica, 

capaz de sinalizar certo estranhamento na relação com a mãe, certa mobilidade para 

ser, já que vimos de observar que o “peso” das dificuldades maternas costuma recair 

sobre as filhas mulheres, como se pôde observar em praticamente todos os 

depoimentos das Meninas do Rap. 
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Mas, como se pode também ver, a reinvenção de si parece vir desde uma 

micro estética do cotidiano, onde uma obra fora do circuito do mercado da arte, não 

deixa de ter o acréscimo do estético na vida comum da família, em seu mundo 

doméstico, como podemos ver no ato de cuidado e artisticidade que presenciamos na 

casa de Esmeralda. Vejamos: 

 

Expliquei que queria conversar sobre ela, sobre sua vida e um pouco sobre 
como é morar no Jangurussu. Ela me pediu então para que entrássemos. 
Passei por uma sala muito simples com uma pessoa deitada em uma rede, 
uma tevê ligada e crianças no chão. Passamos mais por um corredor e 
chegamos a uma cozinha. Difícil descrever minha sensação nesse momento. 
É como se o mundo parasse por alguns instantes e eu me transmutasse para 
uma dimensão outra, psicodélica... (DIÁRIO DE CAMPO, 08 maio 2012). 

  

Apreciemos essa dimensão outra, como nos mostra a foto seguinte: 

 

Figura 4 – A cozinha “psicodélica” de Dona Teresa 

  
Fonte: Pessoal. 

 
Muito diferente do que eu esperava encontrar, aquela era uma cozinha 
caleidoscópica. Uma das paredes, toda colorida. Cores fortes. Um lençol 
enorme transformara-se em “papel de parede” e sobre ele panelas 
harmoniosamente penduradas. Planejadamente dispostas. Um saleirinho 
também pendurado, abaixo um fogão e sobre a sua tampa um bonito pano 
de prato. 

 
O texto da imagem vista acima falava de um processo de (re)criação do 

espaço que mostra o esforço de reinvenção de si por meio da reorganização dos 

espaços da casa como mundo íntimo. “Ao lado uma geladeira que mais parecia um 

arco-íris, repleta de ímãs coloridos. Não falo meia dúzia de enfeites, mas dezenas...”. 
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Cores de cima abaixo, de fato, faziam daquela geladeira, “uma geladeira 

recriada”, como podemos observar na foto: 

 

 Figura 5 – A geladeira que era um arco-íris 

 
 Fonte: Pessoal.  

 

E no canto um banheiro em cuja porta havia um cartaz todo decorado e escrito à mão e 

que guardava também uma grande curiosidade: 

 

Figura 6 – O cartaz que guardava uma curiosidade  

 
Fonte: Pessoal. 

 

A composição da palavra se dizia não só como aviso, como se pode 

perceber neste texto visual, mas como significante que realiza uma espécie de 

estetização do espaço cotidiano. 

 
Por meio dele descubro já quase na minha saída, quando pedi para fotografá-
lo, que aquela se tratava de uma família umbandista. O que justificava a 
existência daquele cartaz era a quantidade de pessoas que freqüentavam o 
local, já que a mãe de Pérola era também a mãe de santo do lugar e em 
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função disso, no quintal da casa, existia também um centro de umbanda. 
Fiquei por alguns segundos admirando extasiada aquele cenário, com um 
indisfarçável sorriso. Perguntei quem tinha criado aquela decoração: “Minha 
mãe. Isso é coisa dela”(rindo). Em meio à escassez, o delírio. Fragmentos de 
sonhos, de alegria transbordante, da potência dos afetos... Tal como no dia 
em que descobri o lobisomem do Jangurussu. Na minha primeira ida à 
comunidade Nova Perimetral, deparei-me com “um pé na vida”, não obstante 
todas as expectativas contrárias, não obstante a “morte” que eu conheceria 
em instantes, também ali. (DIÁRIO DE CAMPO, 08 de maio de 2012). 

 
Rupturas microscópicas que se punham “de pé”, refazendo a vida de outro 

modo. Era o que parecia emergir do interior daquela casa. O imponderável 

despontando ante a produção de subjetividades. É também o que nos sugere Rolnik 

(1999) parafraseada por Romagnoli (1989, p. 170): 

 
As rupturas de sentido ocorrem quando a subjetividade é lançada na 
processualidade da vida e se vê forçada a trilhar novos caminhos via 
agenciamentos maquínicos, produtivos, a habitar novas formas de viver. Esse 
é o movimento próprio da vida, da criação. As linhas de subjetividade 
compõem o território existencial, o modo de existência de cada um de nós, e 
também possibilitam que se exerça a invenção. 

 
Voltemos ao nosso diário de campo para que Pérola possa nos contar um 

pouco de sua trajetória: 

 

Sentamos; tirei meu caderno, caneta e pedi que ela começasse a falar 
livremente. Um garotinho de uns cinco anos chegou e disse que queria 
participar também. Ela disse que era seu sobrinho e pediu para que ele 
saísse; logo depois, começou a falar. (DIÁRIO DE CAMPO, 08 de maio de 
2012). 
 
Sou de Belém do Pará. Cheguei a Fortaleza com quatro anos. Eu sou 
adotada. Quando cheguei aqui, a rampa tava desativada e tinham aberto a 
usina de reciclagem. A rampa era chamada de Mina de Ouro, pois dava muito 
dinheiro. Querem fechar agora. Há poucos dias enterraram um homem vivo. 
Porque o trator não vê. Na hora que o trator desceu com o lixo foi sobre ele. 
Caiu um tronco grande em cima da perna dele. Minha mãe trabalha na usina 
e traz os sacos para ajeitar em casa também. (Esmeralda, Entrevista em 
08/05/2012). 

 
Morrer por não ter sido visto, após uma vida de invisibilidade social. “De 

cara” foi essa a primeira mensagem de Esmeralda. Seria mesmo isso possível? 

Parece que sim, como observou posteriormente de forma tocante e ácida o educador 

físico e morador do Jangurussu, Herbert de Souza. Por fins didáticos achamos por 

bem nesse momento promover o debate entre os dois – educador e menina do rap: 

 
Em pleno século XXI há pessoas que ainda vivem do lixo. O lixo como 
alimentação, o lixo como meio de sobrevivência, né? Então assim, essas 
pessoas, muitas das vezes, os pais saem juntamente com os filhos, saem pra 
casquerar que é pegar lixo e quando chegam em casa as crianças vão pro 
carrinho, o iogurte, a maçã, o pedaço de pão, eles comem sem lavar as mãos, 



 
63 

 

sem saber de onde é que vem, aí essas pessoas pegam uma doença, ficam 
doentes e não sabem nem de que foi aquilo. As pessoas não vêem isso, vêem 
dizer que é tráfico, que é pobreza, que são assim mesmo, não querem nada... 
– “Ora, eu não tenho direito de escolha, eu não tive direito a escolha. Eu sou 
um garoto de 11 anos e eu vejo minha mãe usando crack, meus irmãos 
usando crack, eu não sei nem o que é isso, e pra entender eu vou ter que 
usar.” Uma criança de nove anos, dez anos, é que diz isso, e é quem cuida 
de dois, três irmãos, entendeu? – “Que vida é essa que me ofereceram? Eu 
vejo o vale transporte, “pass card”, aí tem assim, direito de ir e vir, eu não 
tenho direito de ir e vir, esse direito tá sendo tirado...”. (Herbert de Souza 
coordenador do projeto Meninos de Deus. Entrevista em 24/07/12). 
 

Ainda que pudéssemos ver, nesse enfrentamento vivido na dimensão da 

esfera pública, a fragilidade do princípio de comunidade, esta ensaiava, como íamos 

vendo, sua potência maior, tanto que Paulo fazia um discurso que não parava na 

vitimização, assim como também foi a fala de Esmeralda, mas que denunciava uma 

espécie de redução do outro, feita por meio de desigualdades sociais extensas, duras. 

 
Tá mais do que na hora das pessoas perceberem isso, e esse direito não tá 
sendo tirado não é só das crianças, não é só dos adolescentes, e esse direito 
não tá sendo tirado não é só na periferia não, tá sendo tirado nas grandes 
metrópoles, nas Aldeotas da vida, nos Meireles da vida, nos outros lugares 
não é tão diferente não. E as pessoas acham que o Jangurussu é um bairro 
que só tem mazelas. Há mazelas, mas muitas das vezes nós, o poder público, 
mas também as pessoas deixamos essas mazelas serem plantadas e elas 
precisam muitas das vezes ser exterminadas por nós mesmos. (Herbert de 
Souza coordenador do projeto Meninos de Deus. Entrevista em 24/07/12). 

 
O educador expõe, dessa maneira, além do desejo de corresponsabilidade 

entre comunidade e Estado, o de ressignificação da própria imagem do bairro 

Jangurussu. Propõe um lugar que seja visto para além do viés do preconceito, 

invisibilidade ou vulnerabilidade e seja encarado também como potência. 

                Feito esse parêntese, prossigamos agora com o diário de campo e 

novamente com a fala de Esmeralda: 

 
O garoto que disse querer participar da conversa reapareceu nesse instante. 
Enquanto ouço a adolescente falar o acompanho com os olhos. Surpreendi-
me mais uma vez naquela casa. Ele caminhou até o armário, pegou um prato 
e uma colher, se aproximou do fogão, ficou de ponta de pé e retirou algumas 
colheres de feijão de uma panela. Foi até o armário, pegou um pouco de 
farinha, misturou tudo. Parecia ansioso. “Você não está com fome não, para 
de mexer nas coisas”, reclamou Esmeralda. Fiquei pensando... Estava sim. 
E uma fome certamente diferente da dos garotos de classe média que, àquela 
hora, 16h, teriam biscoitos, iogurte, suco, refrigerante, frutas talvez, mas 
jamais feijão com farinha. A cozinha psicodélica contrastando com a realidade 
cinza das condições materiais de vida da maioria daquela população. 
Esmeralda continuou, sem se importar com o meu olhar para o menino, 
atraindo-me de volta ao nosso antigo ponto onde calara o relato, enquanto eu 
tentava me recompor daquela experiência. (DIÁRIO DE CAMPO, 08 de maio 
de 2012). 
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Impossível não me perder em questionamentos nessa hora depois de tudo 

o que vira até ali: será que outros moradores e moradoras do Jangurussu 

descobririam, assim como a mãe de Esmeralda, que em meio ao lixo e a precarização 

da vida, alguma coisa afirmativa poderia vazar...? E assim sendo, conseguiriam 

desencadear processos de singularização não apenas individuais, mas também 

coletivos? Quem dera a vida de todos e todas daquele bairro fosse tão luminosa 

quanto à cozinha daquela casa... E tivessem além de um cômodo alegre, mais a 

oferecer do que feijão com farinha no lanche de uma criança...  

                   Prossigamos com a fala da menina do rap que caminha exatamente nessa 

mesma linha: 

 
“Eu sozinha não vou transformar o mundo, mas se eu fizer a minha parte, o 
grupo fizer a parte dele, outro grupo também...”. O grupo é quem faz os raps. 
O Wilker ajuda na construção, o Binho também. O Wilker chega com os 
temas. Acontecem oficinas que podem nos inspirar. Eu gostei de trabalhar 
com o combate à exploração sexual e esse negócio de LGBT. Tenho muitos 
amigos gays e vou dar a idéia para discutir isso. Se você participar de um 
grupo e se assumir você já é excluído. Ser gay, lésbica, bi, é excluído como 
se a pessoa fosse do planeta Terra e a outra de Marte. Nós ganhamos um Kit 
com livros sobre os temas (diz orgulhosa). Vou buscar pra senhora ver. 
Gostei também de discutir gênero. Lá na oficina que a senhora estava eu 
fiquei perguntando baixinho porque era só a segunda vez que eu ia pro curso. 
(Esmeralda, Entrevista em 08 de maio de 2012). 

   

Esmeralda tinha razão. A questão da homofobia envolve uma problemática 

séria, que resvala na violência física e simbólica contra homossexuais no mundo todo, 

tendo como pano de fundo a intolerância e o preconceito, com bases na aguda 

distorção em relação aos conceitos de gênero e orientação sexual. Segundo Butler 

(2003) apud Junqueira (2003, p. 1) a homofobia refere-se a um “[...] conjunto de 

crenças e a mecanismos urdidos pela heteronormatividade que atentam contra as 

expressões sexuais e de gênero que não se enquadram nas “normas de gênero” e na 

sequência sexo – gênero – sexualidade.” Sendo que por heteronormatividade 

entende-se o “[...] arsenal de valores, normas, dispositivos por meio do qual a 

heterossexualidade é instituída como a única possibilidade legítima e natural de 

expressão identitária e sexual.” (BUTLER, 2003 apud JUNQUEIRA, 2003, p. 1). 

“Eu não estudo muito, mas se eu quiser ser a advogada ou a cantora que 

eu quero, só estudando” – disse Esmeralda. Ora, não é de admirar que Esmeralda 

não goste de ir à escola. Louro (2010, p. 58) analisa a sua função reprodutora social, 

a partir de códigos que são simbólicos, mas também objetivos dotados de 

cotidianidade. 
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A escola delimita espaços. Servindo-se de símbolos e códigos, ela afirma o 
que cada um pode (ou não pode) fazer, ela separa e institui. Informa o lugar 
dos pequenos e dos grandes, dos meninos e das meninas. Através de seus 
quadros, crucifixos, santos e esculturas aponta aqueles que devem ser 
modelos [...] O prédio escolar informa a todos sua razão de existir. Suas 
marcas, seus símbolos e arranjos arquitetônicos “fazem sentido”, instituem 
múltiplos sentidos, constituem distintos sujeitos. 

 
Cordeiro (2009, p. 220), analisa o caráter estigmatizante da escola, 

principalmente em relação à juventude das classes populares, cuja preocupação 

maior é moldar, adestrar, destituir de sua essência as múltiplas identidades juvenis e 

em seu lugar impor a norma, a padronização, bloqueando o fluxo dos devires e as 

expressões de criatividade. 

 
As potências de vida, as insurgências na escola, são consideradas pelos 
agentes educacionais atos de rebeldia, práticas negativas que se opõem ao 
calar conformista. Na maior parte do tempo, a escola procura capturar e 
incluir os jovens pobres, fazer deles o que eles não são porque o que eles 
são não serve para ela. Ter “atitude”, isto é falar, vestir-se e evidenciar-se na 
paisagem escolar não é bem visto em seu interior. Esses jovens já receberam 
a senha de alunos-problema. 

 
E Dayrell (2001, p. 139) nos provoca: – O que são os jovens para a 

instituição escolar? 

 
Para grande parte dos professores, perguntas como esta não fazem muito 
sentido, pois a resposta é obvia: são alunos. E é essa categoria que vai 
informar seu olhar e as relações que mantém com os jovens, a compreensão 
das suas atitudes e expectativas. Assim, independente do sexo, da idade, da 
origem social, das experiências vivenciadas, todos são considerados 
igualmente alunos, procuram a escola com as mesmas expectativas e 
necessidades. Para esses professores a instituição escolar buscaria atender 
a todos da mesma forma, com a mesma organização do trabalho escolar, 
mesma grade e currículo. A homogeneização dos sujeitos como alunos, 
corresponde à homogeneização da instituição escolar compreendida como 
universal. 
 

Voltemos ao nosso diário de campo: 
 

Um senhor já idoso, bem magro, chegou nesse momento. Ela me disse que 
era seu pai. Ele me cumprimentou, pegou alguma coisa e saiu. “Tenho um 
sonho que é de crescer na vida, de cantar... ser famosa... e o outro... é tirar a 
minha mãe daquela usina (diz visivelmente triste). No final de semana ela traz 
trabalho pra casa. Esses eram os dois sonhos de Esmeralda: cantar e tirar a 
mãe da usina. Certamente em suas fantasias, a mãe de Esmeralda poderia 
trabalhar em algo que lhe conferisse uma “maior dignidade” para além do 
cuidar das sobras, do que ninguém quis... que lhe permitisse maior tempo 
livre e um maior convívio com a filha que quisera adotar, apesar da sua 
condição de classe. (DIÁRIO DE CAMPO, 08 de maio de 2012). 

 
A mais entusiasmada das Meninas do Rap também queria ser cantora, pois 

sabia, assim como Rubem Alves, dos poderes da alegria: “A flauta que tenho na mão 
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é a flauta de Dionísio, o deus grego da alegria. Ela tem poderes mágicos, semelhantes 

aos da flauta do flautista de Hamelin. Quem ouve a sua música fica alegre e se põe a 

dançar”. 

 
Dinheiro aqui faz falta, mas a felicidade é o que importa. O que existe de mais 
importante no Jangurussu é a minha família. Eu sou feliz. Tenho uma mãe 
que me ama, meus irmãos. Não me dou muito com a minha irmã porque ela 
briga comigo, mas sei que o que ela diz é para o meu bem. (Esmeralda, 
Entrevista com 08/05/12). 
 

De que modo contestarmos essa afirmação de Esmeralda? Uma garota de 

15 anos, adotada, com todas as dificuldades materiais que qualquer outra garota 

moradora do bairro, mas que ao mesmo tempo participa de uma banda de música, de 

um grupo de rap, fez karatê, jogou num time de futebol e é amada por sua família, tem 

amigos, se pinta, se arruma, namora... Impossível não refletirmos com Valla (1998b) 

sobre a arrogância de parte da intelectualidade que muitas vezes rotula as pessoas, 

reproduz estereótipos e prescreve desejos, modos de agir e de pensar sobre as 

classes mais populares, como se estas não produzissem saberes e subjetividades 

não maquínicas. E mais uma vez somos provocadas por Valla: tratar-se-á muitas 

vezes de carência ou de intensidade? 

 
Para muitos que se dedicam ao tema das classes populares, há uma 
tendência, ou por formação acadêmica, ou por orientação política, de fazer 
uma leitura das falas e das ações delas pela categoria de ”carência”. Se, de 
um lado, a pobreza e a miséria se prestam a reforçar o uso desta categoria, 
de outro, há outros intelectuais que pensam que tal leitura possa 
freqüentemente empobrecer suas análises. Chamam atenção para outra 
categoria — a de “intensidade” — que traz dentro de si a idéia de “iniciativa”, 
de “lúdico”, da “aventura”, de “autonomia”. (SAIDON, 1991; ALMEIDA, 1995 
apud VALLA, 1998b, p. 162). 
 

O universo simbólico não paira acima ou abaixo das estruturas econômicas 

e sociais, mas permeia todo o mundo social, em suas várias instâncias. Não sendo 

um epifenômeno do plano econômico, possui relativa autonomia, podendo anunciar 

devires, mobilizando os novos conteúdos de transformação nas culturas juvenis, em 

que pese os movimentos de reprodução e a percepção de fragilidades que, ainda que 

possam ser transitórias, são percebidos como limites. 

Esmeralda conclui sua entrevista situando os problemas do bairro, mas 

também apontando possibilidades e sinalizando outros afetos para além daqueles tão 

belamente vivenciados na própria família. 

 
Se existe uma pessoa que eu também admiro aqui é a tia Fátima. Ela tem 
uma farmácia viva. Ela ajuda as crianças do Bairro. A Deusinha também faz 
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um trabalho com a juventude. É a presidente da associação. Mas é difícil 
encontrar coisa boa por aqui. No Jangurussu não é legal a lama, a falta de 
asfalto, a poluição do rio, e o rio era lindo antes, todo cercadinho... No mais, 
tudo bem. (Esmeralda, Entrevista em 08/05/12). 
 

O trabalho com a farmácia viva, com a juventude, a luta na associação, 

expressões de vida potente no bairro, uma teia de resistências, máquinas de guerra, 

segundo Deleuze e Guattari (2004) citados por Marques (2009, p. 2-3), fazendo 

irradiar belamente o humano no Jangurussu. 

 
[...]  a guerra é comumente associada a um poder militar, portanto, estatal, 
direcionado a resolver questões políticas. Neste sentido, a guerra tem metas 
que podem ser atingidas pelo poder bélico de um Estado, de um país contra 
um outro, por exemplo. Diferente, entretanto, é o conceito de máquina de 
guerra: “um fluxo de guerra absoluta que escoa de um pólo ofensivo a um 
pólo defensivo e não é marcado senão por quanta (forças materiais e 
psíquicas que são como que disponibilidades nominais da guerra)”. [...] o 
conceito de máquina de guerra é mais uma potência, atrelada a um fazer e 
estar nômade, que se move e abala os modelos propostos de uma máquina 
estatal. Máquina é uma “construção”, marcada por conexões, fluxos de 
interesses, de desejos e de necessidades, por agenciamentos que levam a 
uma espécie de organização, uma composição de linhas de vários tipos: as 
linhas duras, que amarram e levam a segmentações – das instituições e dos 
territórios, e as linhas que não se deixam aprisionar – das 
desterritorializações, que eles chamam de linhas de fuga. São estas últimas, 
com sua multiplicidade e seus devires, com suas linhas-entre, que fazem a 
máquina de guerra. 

 
No Jangurussu, até a lembrança de um rio que já fora bonito e que carrega 

ainda, como tudo que lá existe, o seu potencial de beleza, pode expressar-se como 

uma linha de fuga. Como a certeza de que o que é agora, enquanto instituído, na 

verdade apenas está. Havendo sempre a possibilidade do devir. 

Acompanhemos o final deste, que foi um dos mais importantes diários de 

campo da nossa pesquisa: 

 
O cair da tarde fez com que eu me despedisse de Esmeralda, com a 
promessa de voltar para então falar com Dona Teresa que até então estava 
dormindo e acabara de acordar para ir trabalhar à noite na usina. Voltaria à 
casa da garota mais vibrante que vira até então em minha pesquisa; uma 
garota que sentia-se feliz por ter sido adotada por uma mãe que lhe dera 
amor. Sabia da falta de políticas sociais no bairro, mas ia driblando as 
adversidades, assim como no futebol que tanto gostava de jogar. Na 
passagem pelo corredor, a porta aberta diante do quarto despertou minha 
curiosidade. Uma senhora estava deitada em uma cama, olhando pro teto. 
Tratava-se de Dona Teresa. Poderia esperar para falar com ela, mas preferi 
sair com a promessa de que voltaria. Uma tia de Pérola que acompanhara 
um pouco da nossa conversa aproveitou o momento para me convidar a ir 
até ao local onde funcionava o centro de umbanda e me contou do 
preconceito religioso por eles sofrido, do quanto tiveram que conversar com 
a comunidade para que a crença daquela família fosse reconhecida como 
algo legítimo dentro do bairro. Ouvi atentamente a sua fala e observei 
detalhadamente o lugar. (DIÁRIO DE CAMPO, 08 de maio de 2012). 
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Eis o registro na forma de foto: 

 

Figura 7 – Altar do Centro Espírita de Umbanda da Comunidade  

 
Fonte: Pessoal. 

 

Já anoitecia e diante de mais essa significativa expressão de resistência 

precisamos despedir-nos de vez, ao passo que um pensamento inevitavelmente nos 

ocorreu: Esmeralda nos fez pensar sobre as nossas dores passadas, sobre como 

lidamos com as pedras que também encontrara em nosso próprio caminho, umas mais 

fáceis de por para o lado, outras mais difíceis. E de algum modo nos fez acreditar que 

a pesquisa que desenvolvíamos valia à pena. E que não estávamos ali para 

transformar nem jovens nem adultos, nem crianças... Mas para conhecê-los naqueles 

e em outros contextos de vida, conhecendo melhor a nós mesmos. Ficamos pensando 

nas pessoas que ainda encontraria, nas histórias que viria a saber; nas vivências 

daqueles moradores e moradoras divididos entre o peso da exclusão material e a 

vontade resistente e até nem sempre consciente, de ser. De ainda ser. De ser apesar 

de... 

 
Fiz todo o percurso de volta pra casa, envolta em pensamentos, devaneios 
que faziam com que eu me deparasse sempre com a mesma imagem: o 
lanche de feijão com farinha em uma cozinha que era um arco-íris. Uma 
hiperexistência como resposta à invisibilidade e à escassez. Cozinha que 
talvez nem existisse, se vivêssemos num outro contexto 
sóciopoliticoeconômico, no qual as pessoas não precisassem ser “hipers” e 
as micro resistências não fossem muitas vezes a única opção face ao vazio 
e desespero resultantes da lógica capitalística. Onde “ser” não significasse 
necessariamente lutar, guerrear... E colorida fosse à vida (DIÁRIO DE 
CAMPO, 08 de maio de 2012). 
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Mas será que em algum lugar não estaria já colocada à possibilidade de 

algum tipo de cor? Estariam as classes populares, e aqui especificamente os 

moradores do Jangurussu jovens ou não, fadados a terem suas manifestações 

culturais, artísticas, estéticas, subjetivas, partindo apenas e tão somente da relação 

capital x trabalho? Parafraseando as palavras de Darcilene Sena Rezende, as 

camadas populares não criariam ou experimentariam nada independente da "cultura 

dominante"? Como se suas práticas e vivências culturais surgissem necessariamente 

destas relações de conformismo e/ou resistência, sem considerar devidamente outras 

relações possíveis de serem engendradas? 

Independentemente de qualquer coisa, de qualquer resposta, pois mais 

importantes são as perguntas, já dizia o poeta... Voltamos pra casa naquela tarde, 

quase noite, nos perguntando também, todavia, se aquela cozinha enquanto signo (na 

sua expressão de potência e produção de subjetividade em meio a possíveis outras 

expressões); ao menos no nosso sonho, não poderia irradiar-se pela casa toda, o 

bairro todo, a cidade, o país... Tal como o ideal de rede proposto por Santos (1997). 

Lembramos novamente das palavras de Esmeralda: “Eu sozinha não vou transformar 

o mundo, mas se eu fizer a minha parte, o grupo fizer a parte dele, outro grupo 

também...”. Ainda que “fazer a minha parte” não signifique fazer o todo, pois o todo 

não foi construído por mim. O todo me foi imposto. 

 

2.3.2 Uma garota tímida, um gravador consertado e uma grande lição para a 

pesquisadora 

 

De todas as garotas que entrevistamos até aqui, a que denominamos de 

Ametista foi a que mais nos surpreendeu. A primeira vez que nos vimos, em uma 

formação sobre Diversidade Sexual realizada no próprio Convida, ela parecia bastante 

tímida, e mesmo ao final da atividade, quando nos apresentamos como mestranda e 

falamos sobre o trabalho que ora se realizava, nossa impressão continuava a mesma. 

Ametista fora rotulada por nós como “a garota tímida”. Tanto que foi a última garota a 

ser procurada para o agendamento de uma conversa. Tanto que, reunidas na casa de 

Esmeralda (sua amiga), ao iniciarmos a entrevista, emendamos várias perguntas 

norteadoras no sentido de “ajudá-la”, percebendo o seu nervosismo ante o gravador 

(vindo recentemente do conserto e que estava sendo usado pela primeira vez com 

uma Menina do Rap). E lá fomos nós para uma nova lição no Jangurussu... 
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Após os primeiros minutos de respostas breves, um novo aprendizado se 

colocava para a pesquisadora que após entrevistar Ametista, só lhe restava concordar 

com o Pequeno Príncipe, de Saint Exupéry: “O essencial é invisível aos olhos...”. 

 
O meu nome é Ametista. Tenho treze (13) anos, estudo, faço a oitava série. 
Eu nasci e cresci aqui, né? O que eu mais gosto no Jangurussu é o campo 
onde eu jogo bola. Eu jogo futebol, jogo desde os nove anos. Jogo por 
curtição, por gostar. A minha infância foi dentro de casa. Eu não gostava de 
sair pro meio da rua. Vivia dentro de casa e só ia pro colégio. Não é porque 
a minha mãe não deixava, eu tinha medo; não sei por que. Não gostava de ir 
pra rua. Eu moro com a minha mãe, minha vó, uma tia que tem três filhos, 
meus irmãos, meu tio. Tirando eu, fica nove. Mas nem todos param em casa. 
Tem raros que param. Eu tenho colégio de manhã e tenho curso à tarde. 
Quando eu não tenho curso à tarde, ou eu durmo ou venho aqui pra 
Esmeralda. Para dançar, conversar (Ametista, Meninas do Rap. Entrevista 
01/08/2012). 
 

Percebemos aqui um dos grandes traços característicos do grupo Meninas 

do Rap, a dança. E no lirismo de Rubem Alves (2012), a máxima: “dança se faz com 

o corpo inteiro...”. 

 
Por isso os filósofos correm: eles têm medo de que eu, com minha música, 
os faça dançar. A dança é o que mais os amedronta. Porque dança é coisa 
que se faz com o corpo inteiro. Mas os filósofos não têm corpo. Eles só têm 
cabeça e olhos. É dos seus olhos que nascem os seus pensamentos. Não 
sabendo dançar, nem mesmo pensar eles sabem. Porque pensar é dançar 
com os pensamentos. Os pensamentos dos filósofos não dançam. Eles 
marcham como soldados em ordem unida. 
 

De acordo com Gil (2004), o bailarino faz apelo ao movimento, que 

proporcionará claridade e estabilidade à sua extrema agitação interior. Com um gesto 

libertará a velocidade que arrebatará o seu corpo delineando uma forma de espaço. 

Uma forma de espaço-corpo efêmero, “por cima do abismo”. Voltemos à Ametista, ela 

continua o seu relato, agora já mais tranquila e íntima do gravador em seu colo, 

contando como entrou para o grupo: 

 
Só paro em casa pra dormir porque aí eu vou pro treino. Quando não estou 
no treino estou assistindo o jogo com o meu namorado. Namoro há dois anos. 
Eu entrei nas Meninas do RAP porque tinha uma amiga, a Turmalina, ela era 
das Meninas do Rap, mas aí ela engravidou e teve que sair. Eu era muito 
amiga dela, era não, sou. Ela vivia falando das Meninas do Rap, que era bom, 
não sei o quê. Disse que saía muito, que cantava que dançava. Aí eu achei 
legal porque eu não fazia nada. Aí eu falei com o Wellinghton. Perguntei se 
eu podia entrar, ele disse que sim. Aí eu gostei. Eu gosto muito das Meninas 
do Rap. (Ametista, Meninas do Rap. Entrevista 01/08/2012). 
 

De fato, dois grandes elementos de cultura juvenil se expressavam no 

Jangurussu. O rap como instrumento de denúncia e expansão de si e o break como 

expressão de potência. “Aí eu achei legal porque eu não fazia nada.” Agora eu danço! 
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Tal qual nas palavras de Zaratustra: “Agora estou leve! Agora eu vôo! Agora um deus 

dança através do meu corpo.” 

 
Sabe-se que o bailarino evolui num espaço próprio, diferente do espaço 
objetivo. Não se desloca no espaço, segrega, cria o espaço com o seu 
movimento [...] Espaço paradoxal: diferente do espaço objetivo, não está 
separado dele. O espaço do corpo é a pele que se prolonga no espaço, a 
pele tornada espaço. O corpo agente que dança e o corpo-espaço onde se 
dança. O bailarino sente-se dançar. Dançar é produzir duplos dançantes. Um 
duo é um dispositivo de construção de multiplicadores de corpos dançantes. 
Funções do espaço do corpo: aumentar a fluência do movimento criando um 
meio próprio, com a menor viscosidade possível. Mas por que se quer abrir o 
corpo e projetá-lo para fora? Para construir o espaço do corpo e para formar 
o plano de imanência da dança enquanto última transformação desse espaço. 
A dança realiza da maneira mais pura a vocação de agenciar do desejo. (GIL, 
2004, p. 47). 
 

Mas além da dança e da música outros elementos também povoam essa 

cultura juvenil... fluxos itinerantes, desterritorializados... 

 
Eu gosto porque a gente sai. E uma das viagens que eu mais gostei, fomos 
pra Beberibe. Foi muito agitado, muito legal. Gosto desses passeios. E o rap 
é uma forma de expressar os nossos sentimentos. O que a gente vê e querer 
repassar pros outros, mas não pode falar, então faz a canção. As Meninas do 
Rap, o nosso grupo, fala sobre a criança, fala sobre violência contra a criança, 
sobre a mulher, a gente quer falar pros outros, mas não “falar”; cantar, 
expressar os nossos sentimentos, cantando rap. Muita gente não presta 
atenção falando, mas cantando, fica mais fácil (Ametista, Meninas do Rap, 
Entrevista 01/08/2012). 
 

Ametista conhece o poder da arte e da cultura e sabe do seu potencial de 

impacto, principalmente sobre os demais adolescentes. Mais eficaz do que muitas das 

metodologias antigas utilizadas em processos educativos, o canto, a dança, e as 

demais linguagens artísticas constroem a chamada “educação entre pares”. 

De acordo com Bosi (1997, p. 38-39) a palavra cultura é latina e sua origem 

é o verbo colo. “Colo significava, na língua romana mais antiga, “eu cultivo”; 

particularmente, “eu cultivo solo”. A primeira acepção de colo estava ligada ao mundo 

agrário, como foi Roma antes de se transformar naquele império urbano que nós 

conhecemos.” Inicialmente, a palavra cultura, por ser um derivado de colo, significava, 

rigorosamente, “aquilo que deve ser cultivado”. Era um modo verbal que tinha sempre 

alguma relação com o futuro; tanto que a própria palavra tem essa terminação – ura, 

que é uma desinência de futuro, daquilo que vai acontecer, da aventura. “As palavras 

terminadas em – uro e – ura são formas verbais que indicam projeto, indicam algo que 

vai acontecer. Então a cultura seria, basicamente, o campo que ia ser arado, na 

perspectiva de quem vai trabalhar a terra.” Contudo, assim como a concebemos hoje, 
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a palavra cultura é fruto do entrelaçamento entre a cultura grega e romana, como 

afirma o autor: 

 
Esse significado material da palavra, relacionado com a sociedade agrária, 
durou séculos; até que os romanos conquistaram a Grécia e foram em parte 
helenizados. Nós sabemos a extrema importância da cultura grega, da arte e 
da filosofia grega para o desenvolvimento da cultura romana. E os gregos 
tinham já uma palavra para o desenvolvimento humano, que era Paidéia. 
Paidéia significava o conjunto de conhecimentos que se devia transmitir às 
crianças – paidós (criança é paidós) – daí Pedagogia, que é a maneira de 
levar a criança ao conhecimento. Dessa raiz é que se criou Paidéia, que por 
volta do primeiro século antes de Cristo, o momento forte da helenização de 
Roma, passou para o Império Romano e carecia de uma tradução em latim. 
Os romanos sabiam o que era Paidéia, pois os seus pedagogos eram 
escravos gregos que iam para a Itália; alguns contratados e outros como 
escravos deveriam trabalhar para os seus donos e tinham a função de ensinar 
grego e retórica para os meninos das famílias patrícias. [...] conhecendo a 
palavra Paidéia e não querendo usá-la porque era uma palavra estrangeira, 
passaram a traduzi-la por cultura. A palavra cultura passou do significado 
puramente material que tinha em relação à vida agrária para um significado 
intelectual, moral, que significa conjunto de idéias e valores. (BOSI, 1997, p. 
39). 
 

Apesar de ser esse o seu sentido original, Bosi (1997) afirma que numa 

sociedade de classes a cultura aparece como uma mercadoria, um bem, algo que se 

pode obter, ou, em uma sociedade pré-capitalista, ser entendida como uma herança. 

Dos dois modos, a cultura aparece distanciada da sua esfera mais visceral, a 

cotidiana, não podendo ser, pois, entendida como uma cultura democrática, acabando 

por assumir mesmo um ar elitista. O autor defende que por princípio tal conceito 

estaria ligado muito mais à dimensão do trabalho, como um fruto, um processo, um 

cultivo – não significando uma soma de coisas desfrutáveis, um consumo –, e estaria 

entrelaçado, portanto a esfera cotidiana, ao campo da experiência. Segundo Bosi 

(1997), nessa perspectiva, o que prevalece de fato é uma ideia de trabalho e não de 

classe, enquanto acúmulo de bens. E diz mais: “se a cultura é uma soma de objetos 

que as pessoas têm ou herdam, as pessoas ricas a têm e as pessoas pobres não a 

têm.” O autor nos apresenta ainda como se pensar o conceito de cultura como 

trabalho: 

 
[...] nesta, todos tem acesso à cultura: não se trata mais de um problema de 
classe, o ser humano será culto se ele trabalhar; e é a partir do trabalho que 
se formará a cultura. É o processo e não a aquisição do objeto final que 
interessa (BOSI, 1997, p. 40). 
 

Santos (1997, p. 168) por sua vez, analisa a dicotomia entre a alta cultura 

e a cultura popular, como o núcleo central do ideário modernista. “A alta cultura e uma 

cultura-sujeito enquanto a cultura-popular e uma cultura-objecto, objecto das ciências 
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emergentes, da etnologia, do folclore, da antropologia cultural, rapidamente 

convertidas em ciências universitárias”. O autor afirma que a crise desta dicotomia no 

pós-guerra resulta da emergência da cultura de massas, uma nova forma cultural com 

uma distinta vocação para cultura-sujeito e assim disposta a questionar o monopólio 

até então detido pela alta cultura. A cultura de massas tem uma lógica de produção, 

de distribuição e de consumo completamente distinta e muito mais dinâmica da que é 

própria da cultura universitária e os seus produtos vão apertando o cerco à alta cultura 

universitária quer porque reciclam constantemente os produtos desta, quer porque 

concorrem com ela na formação do universo cultural dos estudantes. Incapaz de 

transformar esta nova forma cultural numa cultura-objeto, a universidade deixa de ser 

o produtor central de cultura-sujeito e nessa medida perde centralidade. 

Desse modo é restabelecida a conexão cultura- cotidiano, cultura-

experiência, cultura – cultivo, e diversas expressões e sujeitos culturais eclodem nas 

últimas décadas no mundo todo, passando a conquistar legitimidade, garantindo 

espaços antes impensáveis. Ademais como vimos antes, as questões de gênero, de 

etnia, as relativas às sexualidades, às de geração e tantas outras são exemplos da 

pluralidade de bandeiras empreendidas pelos novos movimentos sociais que 

dialogam o tempo todo com as diversas expressões de cultura, complexificando a 

noção de conflito e reclamando a re-significação da utopia e do sentido mesmo de 

emancipação humana. O político assim se reinventa, dele emerge também uma 

dimensão que é cultural. 

É nesse cenário que somos afetadas pelas Meninas do Rap, assim como 

pelos Meninos e pelas Meninas de Deus. São experiências que se colocam como 

possibilidades de cantar o mundo, a si, e as relações que travam com o mundo. E nos 

auxiliam a adentrar, já em maré alta, no contexto da compreensão das culturas juvenis 

e o modo como elas se constituem como experiência. 

 
Eu espero fazer minha faculdade de pedagogia ou de educação física. Ter 
minha própria casa, meu próprio carro. Quero isso com o meu dinheiro, com 
o meu suor, porque eu trabalhei. E queria isso pra outras pessoas também, 
não só pra mim. Nas Meninas do Rap a gente tem muita palestra, muitos 
cursos, é muito legal mesmo. Sobre como se prevenir das doenças 
sexualmente transmissíveis, quais os sintomas, acho que se mais meninas 
fizessem parte, melhoraria 50% dos problemas daqui. A minha mãe terminou 
os estudos e trabalha na secretaria de direitos humanos da cooperativa, na 
parte de reciclagem, dos catadores do Jangurussu. Ela já viajou pra Minas 
Gerais e pra Curitiba. Meu pai também trabalha no sul, viajando, só que eles 
são separados; meu pai vive com outra mulher. (Ametista, Meninas do Rap, 
Entrevista 01/08/2012). 
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Esmeralda e sua mãe provocam dentre várias coisas, rupturas no sentido 

convencional do conceito de cultura, nos lembrando das reflexões de Bosi. A produção 

(enquanto arte) é que formaria o homem culto e não necessariamente o consumo de 

símbolos, ainda que estes possam fazer parte do processo. Mesmo nessa 

perspectiva, produzir cultura é algo desafiador, sobretudo quando se leva em conta 

as dimensões de espaço/tempo e a concretude das relações de desigualdade ainda 

existentes, expressas aqui de modo mais emblemático, a partir do contexto do bairro 

Jangurussu. Acompanhemos o relato de Ametista: 

 
Minha mãe é catadora, recicla na ASCAJAN. Trabalhava lá, na infância dela 
também. Depois foi pro Pão de Açúcar, pro Extra. Ela passou um tempo 
desempregada, daí surgiu essa vaga, ela se inscreveu e passou. Meu tio tá 
desempregado e o outro trabalha na ETTUFOR. Mas todos estudam. Aqui 
muitas pessoas pegam doença, por causa do lixo. Muitas crianças que 
correm no meio da rua no sol quente. Aí tem que se desabar daqui pro 
Frotinha, podendo economizar um dinheirinho indo a pé, aí não pode. Tem 
de ir de ônibus. E de ônibus ainda eles batem. Teve um caso aí do meu 
vizinho, parece que tava tendo um jogo, ou vinha da praia com os amigos 
dele e eles pegaram e meteram a peia. Meteram a peia mesmo. Deslocaram 
o braço do menino. E a demora do Ronda é muito grande, muito grande 
mesmo. Quando a gente liga pro Ronda, eles vêm chegar muito, muito depois 
e às vezes eles nem vem. (Ametista, Meninas do Rap. Entrevista 
01/08/2012). 
 

O extenso relato de Ametista é de uma criticidade que surpreende. Ela faz 

uma leitura coerente dos problemas ligados à educação, saúde, lazer existentes em 

seu bairro. Sua voz soa forte como uma batida de rap, denúncia corajosa do processo 

de exclusões pelos quais passam os jovens que ali residem. 

 
Esporte aqui, as áreas de lazer aqui também é muito pouca. Só tem as 
atividades do Paulinho e as atividades do Wilker. E à noite tem a atividade do 
Wellinghton que é o reisado. Pronto! É muito pouco mesmo. Eu acho que no 
Jangurussu, a minha mãe é uma das pessoas que mais me tocam. Porque 
ela estudou, ela batalhou pra ter o que ela tem hoje. E muitas pessoas não. 
Casam, tem filhos e sobrevivem da rampa. Acho que a minha mãe é um 
exemplo. Mesmo sendo pobre, mesmo trabalhando, ela estudou, só não fez 
faculdade, mas está planejando em fazer faculdade. Terminou os estudos 
completos. Não é porque ela trabalhava na usina que ela parou de estudar. 
Ela me teve, continuou estudando e não parou de estudar. Tem mulher que 
não, param na quarta série porque tem de trabalhar. Não é porque a gente 
trabalha que tem de parar de estudar. Ela é uma das pessoas que mais me 
tocam no bairro. Ela trabalha na ASCAJAN e também faz parte da associação 
do bairro. (Ametista, Meninas do Rap, Entrevista 01/08/2012). 

 
O corpo de Ametista não é algo amorfo, expressão de um vazio desabitado. 

Por ele transbordam intensidades múltiplas, interesses, sonhos que se fazem 

possíveis em grande parte pela referência inspiradora da mãe, capaz de influenciar 

também as suas conexões coletivas, o seu senso de empatia e colaboração com 
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outros jovens. Apesar do cenário de desafios Ametista não se deixa blindar. Ante a 

visitação dos afetos, aos prazeres juvenis – dançar, conversar, jogar futebol, namorar 

– ela parece transcender a repressão, o preconceito, a invisibilidade e tomar posse de 

seu corpo, de sua história, adensando as palavras de Diógenes (2003, p. 190): 

 

A posse do corpo afasta de si a ameaça de dissolução a cada alvorecer, a 
cada intensidade de luz, mas afasta também, fundamentalmente, a ameaça 
de dissolvência da idéia de socius. O corpo organizado, disciplinado, 
submisso, é o signo que presta sentido à abstração do que se denomina 
social. É preciso que as fronteiras do corpo fiquem legíveis sempre, que seus 
contornos não se diluam, que formas e marcas façam brilhar sua existência. 
 

De todas as garotas que entrevistamos até aqui, Ametista é a que mais 

demonstrou interesse e preocupação com as questões de gênero percebidas em seu 

bairro. Contrariando o que pensara dela a princípio, seu discurso flui com facilidade, 

seu olhar alcança o cotidiano das mulheres do bairro e seu enfoque maior é o da 

mulher jovem, ou mesmo menina: 

 

Essa questão da mulher, tem muito cara que namora com menina nova que 
não quer nem que ela olhe pros outros. Homem que não deixa a mulher 
trabalhar. E tem muita mulher que deixa mandar nela. Mulher não é objeto, é 
uma pessoa. Eu acho que se ele casou, ele tem que aceitar ela do jeito que 
ela era. Às vezes, a mulher vira evangélica, aí não pode se arrumar, cortar os 
cabelos, se pintar, usar um brinco. Eu acho que não tem nada a ver. Ele não 
pode quando namora ser carinhoso e depois ser um cara violento. Se ele se 
casou ele tem que tratar ela bem. E tem homem que casa com menina nova 
e não quer que ela saia de casa. Viva só pra casa e pros filhos, não pode 
trabalhar, sair, não pode beber. E tem mulher que não aceita. E eu acho que 
elas estão certas de fazer o que elas querem. (Ametista, Meninas do Rap, 
Entrevista 01/08/2012). 
 

Mesmo no atual modelo patriarcal, no qual os avanços femininos se 

coadunam com as aviltantes condições que marcam negativamente a vida das 

mulheres no mundo todo, devemos reconhecer que não existe um feminino, mas 

feminilidades, do mesmo modo que não existe “a mulher”, mas mulheres que 

vivenciam níveis diferentes de opressão e que apresentam diferenciados graus de 

empoderamento também. O relato de Ametista nos chama a uma pergunta 

importante: Seria a submissão um solo fértil para a violência doméstica? Como não 

paralisar-se, mas ao contrário, autorizar-se o movimento, fazendo fluir a energia 

selvagem dessas femininilidades, tão minunciosamente analisada por Estes (1994)? 

“[...] quando ela corre dentro de nós, nós corremos”, nos diz a autora. Percebermos 

esse caráter relacional das relações de gênero é importante até para apreendermos 

as sutilezas de outras formas de dominação patriarcal, como bem nos mostra 

Ametista: 
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Essa coisa da exploração de crianças, aqui a gente vê a céu aberto as 
meninas se prostituindo. Às vezes quando a gente vai pra escola a gente vê. 
Uma amiga minha viu um homem fazendo sexo com uma garota no 
caminhão, com a porta aberta. E tem delas que vão pro cabaré, tem ali na 
avenida, PARADA OBRIGATÓRIA. Eu acho um absurdo. Elas são abusadas. 
Se viciam em maconha, em crack, aí fica mais difícil. Aí às vezes a mãe não 
quer dar dinheiro e elas saem de casa, vão fazer programa. Querem dinheiro 
pra comprar droga ou roupa, ou mesmo pra ajudar em casa (Ametista, 
Meninas do Rap. Entrevista 01/08/2012). 
 

No fenômeno da exploração sexual, prevalece o desejo de inclusão num 

universo de possibilidades que o Estado não consegue dar conta. As adolescentes, 

seduzidas por um mundo globalizado, competitivo e patriarcal, encontram nesse tipo 

de exploração, muitas vezes a única saída à precarização da vida e a busca por um 

sentido de existência. 

Outro ponto que nos chama a atenção na fala de Ametista é que mesmo 

diante um cenário tão cinza e podendo permanecer somente na crítica de gênero, no 

discurso, ela e as demais meninas do grupo preferem cantar a realidade de seu bairro, 

dançar e dizer a sua fala na forma de rap. Acompanhemos essa energia pulsante que 

vaza na foto e na letra do rap composto pelo grupo! 

 

 Figura 8 – Apresentação do grupo Meninas do Rap na FUNCI 

 
 Fonte: Pessoal. 

 
 

Esse som é pra mudar a cara do lugar 
Lugar onde moro e que agora vou cantar 
Cantar com alegria para um dia melhorar 
Nossa realidade vamos juntos transformar 
 

São as Meninas do Rap do bairro Jangurussu 
A periferia que às vezes apavorava 
Com violência e tráfico de drogas 
Prostituição e criminalidade 
Infelizmente essa é a verdade 
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Mas toda essa miséria não é motivo pra tristeza 
Tem muita gente que levanta a cabeça, e lá 
Acorda cedo e sai na batalha 
Para botar comida dentro de casa 
Pais vão para usina, filhos puxam carroças 
Catando o lixo que está em sua porta 
Cotidiano duro, de muita correria 
“Casqueirando” sobras, arriscando a vida 
Pelas ruas desta grande cidade 
Suor de trabalho honesto em busca de dignidade 
 

Esse som é pra mudar a cara do lugar 
Lugar onde moro e que agora vou cantar 
Cantar com alegria para um dia melhorar 
Nossa realidade vamos juntos transformar 
 

Meu irmão descruze os braços 
Mantenha-se ligado 
O mundo se acabando e você fica aí parado 
Mantendo a indiferença, olhando de lado. 
Fingir que não é com você é agir errado 
Tem gente boa que também se organiza 
Um bom exemplo é o Conselho Nova Vida 
Trabalha o social em nossa comunidade 
Cultura e educação em busca da felicidade 
Livre das amarras da opressão 
No poder coletivo, na força da união. 
 

Ei, você que nos escuta. 
Preste muita atenção 
Entre também nesta luta 
Venha cá, nos dê a mão. 
São as Meninas do Rap 
Com amor no coração 
Cante conosco esse refrão 
 

Esse som é pra mudar a cara do lugar 
Lugar onde moro e que agora vou cantar 
Cantar com alegria para um dia melhorar 
Nossa realidade vamos juntos transformar (Rap do Jangurussu, Criação 
Coletiva). 

 

“No poder do coletivo, na força da união [...] Esse som é pra mudar a cara 

do lugar” – Assim parecem ser os caminhos trilhados pelas Meninas do Rap, caminhos 

que se entrecruzam com os das demais juventudes do bairro, ajudando a compor o 

próprio desenho da cultura juvenil do Jangurussu. 

 

2.4 O Jangurussu visto de perto: composições de uma cartografia de “morte” e 

“vida” 

 

Nesse percurso de (re) conhecimento do bairro, que envolve o olhar sobre 

a escassez, mas também sobre o que floresce, ainda que muitas vezes de modo 

invisível, ou quase, abordaremos parcialmente, de agora em diante, as múltiplas 

dimensões dessa cartografia do Jangurussu, em seus campos de importância, cuja 
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valoração foi-nos colocada pela própria pesquisa. Sempre a partir das falas das 

juventudes e dos moradores e moradoras, a saber: o trabalho, as políticas públicas, 

os desafios, os espaços de reconhecimento da juventude, sempre buscando a 

perspectiva – o olhar – dos jovens. 

 

2.4.1 O trabalho na rampa e na usina de reciclagem: “É como se você vivesse 

num mundo à parte sendo o seu mundo” 

 

O cara que catava papelão pediu 
Um pingado quente, em maus lençóis, nem voz 
Nem terno, nem tampouco ternura 
À margem de toda rua, sem identificação, sei não 
Um homem de pedra, de pó, de pé no chão 
De pé na cova, sem vocação, sem convicção 
À margem de toda candura 
Um cara, um papo, um sopapo, um papelão 
Cria a dor, cria e atura 
O cara que catava papelão pediu 
Um pingado quente, em maus lençóis, à sós 
Nem farda, nem tampouco fartura 
Sem papel, sem assinatura 
Se reciclando vai, se vai 
À margem de toda candura 
Homem de pedra, de pó, de pé no chão 
Não habita, se habitua (Cidadão de papelão – O Teatro Mágico). 

 

A grande maioria dos moradores do Jangurussu sobrevive da reciclagem 

do lixo. Principalmente os da área que envolve o antigo aterro, chamada Perimetral, 

dada a Avenida de mesmo nome. O dia-a-dia do catador e principalmente o catador 

de rua, traduz uma das mais duras expressões da desigualdade econômica em 

Fortaleza. Seus efeitos se assentam tanto na precarização das condições materiais 

para a realização do trabalho, baseadas em relações de exploração, quanto pelo seu 

caráter simbólico, decorrente do fato de que “viver do lixo” é algo que os distancia da 

sociedade, gerando um fenômeno de invisibilidade e exclusão, com fortes 

desdobramentos nas suas identidades, bem como na própria representação social 

sobre o bairro. Do ponto de vista do tempo e do espaço, trataremos nesse momento 

do trabalho desenvolvido na comunidade Perimetral, dividindo-o em trabalho na 

rampa e posteriormente trabalho na usina de reciclagem. 

Quase todas as mães das jovens que compõem as Meninas do Rap são 

recicladoras. Uma das moradoras mais antigas do Jangurussu, e avó de uma delas, 

Pérola, é recicladora e também rezadeira do bairro, Dona Lourdes. É ela quem 

começa nos contando sobre as condições de trabalho nesses dois espaços: 



 
79 

 

Tá com uns trinta (30) anos que eu moro aqui no Jangurussu, ou mais. Eu 
morava ali do outro lado e de lá eu vim pra cá. Aqui eu assisti a rampa todinha. 
Isso aqui tudo era lixo. Tudo era lixo. Eu trabalhava lá embaixo. Eu trabalhei 
muito lá embaixo. Antes da usina eu trabalhei na rampa e depois fui trabalhar 
na usina, nas esteiras. Eu sei que eu passei dez anos trabalhando nessa 
arrumação. Era um trabalho difícil, um trabalho tão assim, perigoso. Tava 
morrendo gente, tava morrendo gente, a máquina às vezes enterrava gente. 
Passava a noite trabalhando, aí se enrolava no papelão e no lixo, aí às vezes 
a máquina passava por cima, às vezes rebolava lixo em cima. Vinha coisa 
fedendo, coisa de injeção, tudo o que não prestava. Aí a gente botava umas 
luva, né? Aí eles davam o material pra gente trabalhar. Os meninos eram 
tudinho pequeno e eu passei dez anos trabalhando na rampa. Foi o maior 
tempo que ela passou lá. Aí daqui, ela foi se embora. Daqui ela foi pra ali. O 
lixo foi todinho pra usina, aí acabou-se rampa. Aí foi e se acabou. Aí fiquei só 
na usina. Mas aí eu abandonei, tava vendo que não tava dando certo, porque 
era um ganho muito pouco, não dava nada. Ganhava uma mixaria. A gente 
só faltava morrer de trabaiá (Dona Lourdes, Entrevista, 31/07/12). 
 

Podemos observar aqui, o “percurso” das transformações do “trabalho com 

o lixo”, como é mencionado: “O lixo foi todinho pra usina, acabou-se a rampa”. Um 

trabalho que fazia com que seus trabalhadores vissem todo o espaço como lixo: “Aqui 

tudo era lixo” e onde se ressalta as condições de perigo e exploração do trabalho 

humano. Uma realidade tão desumanamente forte, que ficamos afetados até mesmo 

pelo que o olho é capaz de captar, diante de cenas como a que é retratada pela foto 

abaixo: 

 

 Figura 9 – Catadores trabalhando no aterro sanitário do bairro Jangurussu 

 
 Fonte: Silva e Silva (2007). 

 

Nas análises de Fromm (1983), assim como em Marx (1974), 

reconhecemos o trabalho como expressão maior da condição social humana. E no 

processo de ser socialmente um ser humano que faz, material e simbolicamente, a 
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vida social, ele desenvolve-se a si mesmo, torna-se ele próprio; assumindo a sua 

vocação ontológica de construir-se a si próprio e à sua humanidade. No trabalho pode-

se ver o “tornar-se” outro para si em um caminho onde a humanidade do sujeito é 

tecida: 

 

[...] o trabalho é a expressão própria do homem, uma expressão de suas 
faculdades físicas e mentais. Nesse processo de atividade genuína, o homem 
desenvolve-se a si mesmo, torna-se ele próprio; o trabalho não é só um meio 
para um fim — o produto — mas um fim em si mesmo, a expressão 
significativa da energia humana. (FROMM, 1983, p. 48). 

 
De acordo com o relato de Dona Lourdes, o trabalho realizado no 

Jangurussu, antes na rampa e mais tarde na usina, longe de expressar noções de 

humanidade, transformação e liberdade, instituem o contrário disso: desumanidade e 

cerceamento do potencial transformador humano. 

Aspectos como o comprometimento da saúde e da segurança dos 

catadores e catadoras, a falta de acesso a um padrão mínimo de consumo capaz de 

suprir as suas necessidades de sua subsistência, o rígido controle e disciplinamento 

por parte de quem tem as máquinas e pelos donos dos depósitos, são alguns dos 

elementos que caracterizam o trabalho no Jangurussu, sobretudo na usina de 

reciclagem, quase como um trabalho escravo, como afirmam alguns dos 

trabalhadores e trabalhadoras. Contra isso Dona Lourdes se insurge! 

 

Mas ói! eu achei foi bom trabalhar na rampa, era bom porque o dinheiro era 
pouco, mas assim mesmo...quando a gente trabaiava era na casquera, muito 
melhor que trabaiar nas esteira, porque a gente era liberto, podia sair a toda 
hora. E a gente trabaiando nas esteira não podia sair. Só podia sair aquela 
horinha e era só meia hora. Aí você ficava de meio dia até cinco horas da 
tarde. Todo tempo trabalhando ali. E a gente trabaiando na rampa a gente 
saia à hora que queria, trabaiava a hora que a gente queria. Eu saí, eu saí. 
Inté hoje. Eu sei que aqui acolá, às vezes eu tenho uma vontade de ir por lá... 
a negrada tudo doida pra eu ir pra lá. Eu digo: “Vou nada! não vou mais não”. 
Porque o ganho que eu ganhava aqui eu fiquei foi doente. [...] se a rampa 
tivesse aí eu tava era trabaiando, tava juntando minhas coisas lá toda tarde. 
(Dona Lourdes, Entrevista, 31/07/12). 

 
O instigante relato de Dona Lourdes, uma mulher que emite muita paz – ela 

é a principal rezadeira do bairro – mas que é capaz de rebelar-se, ao menos 

parcialmente ante a espoliação do capital, nos remete à análise de Chauí (1993) sobre 

a dimensão cultural popular “como prática local e temporalmente determinada, como 

atividade dispersa no interior da cultura dominante, como mescla de conformismo e 

resistência”. Isso implica dizer também, que entre o trabalho realizado na rampa e o 

trabalho na usina de reciclagem, o fato dela até preferir o primeiro, há que ser 
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entendido, parece-nos, como uma estratégia de redução de danos e do resgate 

mínimo de sua autonomia diante do modo de garantir o seu sustento. 

 

O trabalho na usina não foi muito bom, não. Não dava dinheiro que prestava. 
Nós trabaiando solto na rampa, por conta nossa, ganhava muito mais. A 
gente pegava todo aquele material, aquele dinheirinho dava pra fazer um 
feijão, dava pra fazer um arroz. Aí depois ficou só aquela michariazinha. Aí 
eu disse não, do jeito que tá não tá dando certo não. Eu vou é sair porque 
rampa acabou e aí ficou só as esteira pra gente trabaiá. Eu não vou trabaiá 
na usina, que eu não vou trabaiá pra ninguém de graça! A gente trabaiava lá 
pra ganhar cada qual o seu dinheirinho sossegado. E nós ficava nas esteira 
e ganhava muito mais. Aí eu abandonei. Muita gente abandonou e muita 
gente ficou lá ganhando aquela merrequinha. Mas assim... a gente não tinha 
direito a nada, nem sair, aí eu abandonei (Dona Lourdes, Entrevista, 
31/07/12). 

 
Menos do que conformismo, talvez a frase: “Muita gente abandonou e muita 

gente ficou lá ganhando aquela merrequinha”, revele mais a noção de provisão, já 

descrita por Valla (1998, p. 167). Assim como a própria fala de dona Lourdes: “A gente 

pegava todo aquele material, aquele dinheirinho dava pra fazer um feijão, dava pra 

fazer um arroz”. Uma ideia de previsão, diferente da ideia de acumulação, dada a 

exata leitura dos condicionantes estruturais que envolviam o seu fazer de catadora. 

Para Valla: “a lembrança da fome e das dificuldades de sobrevivências enfrentadas 

no passado, faz com que o olhar principal esteja voltado para o passado e preocupado 

em prover o dia de hoje.” 

Dona Lílian, outra recicladora e também líder comunitária e membro da 

Rede de Catadores de Materiais Recicláveis do Estado do Ceará (ASCAJAN) é quem 

melhor nos fala sobre as condições de trabalho na usina e sobre a relação de 

exploração existente entre os catadores e catadoras e os donos de depósitos: 

 

Você imagine o ser humano sair dessa região aqui, se você for olhar no mapa, 
onde fica a nossa região aqui e for olhar onde fica a nossa Beira Mar, onde 
fica a Aldeota... Porque mais que não queira ela é nossa. Sai daqui puxando 
a carrocinha e volta pra vender aqui mesmo porque ele não pode vender lá. 
Tem que vender aqui de onde ele levou a carroça. Lá em cima do lixão, as 
pessoas quando queriam trocar de deposeiro (que é quem compra o 
material), elas eram vendidas pra outros deposeiros. Se ela tivesse devendo 
R$ 200,00 a um, o outro tinha que pagar pra ter direito a ela ir trabalhar lá pra 
ele. E hoje a coisa continua do mesmo jeito. Depois de anos e anos, da 
mesma forma. Ele sai daqui com uma carroça, ele não pode desviar um 
material de lá, na Aldeota, ele tem que voltar com ela cheia pra vender pro 
deposeiro, de onde ele a pegou (Dona Lilian, Entrevista, 01/09/2012). 

 
A fala de Dona Lílian ao se referir aos catadores e catadoras quanto ao 

modo que representam o trabalho demonstra uma genuína empatia. Um modo 

analisado por Gramsci de não apenas compreender, mas sentir a fala e a vivencia das 
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classes populares. Nesse ponto ela faz a descrição da realidade em que vive e depois, 

uma espécie de suspensão crítica com a análise da natureza de seu trabalho: 

 

O trabalhador passa por situações que você vê, eu digo isso porque eu já vi 
situações que você diz: “É um trabalho escravo”. Se você perguntar pra um 
catador se aquele ali é um trabalho escravo ele vai dizer que não. Ele vai 
dizer que tem aquele trabalho ali e ele trabalha com aquilo ali e é honesto e 
tem que ser aquilo ali mesmo, que ele tá acostumado com aquilo ali e seja o 
que Deus quiser. É isso o que ele vai lhe dizer. Que ele tem de colocar comida 
dentro de casa, que ele tem os filhos deles e é lógico. Todo ser humano tem 
que trabalhar pra se manter. E você imaginar a pessoa trabalhar sem nenhum 
tipo de proteção; a céu aberto: sol, chuva... (Dona Lilian, Entrevista, 
01/09/2012). 

 
Por meio da fala da militante e recicladora podemos perceber que mesmo 

diante da face mais perversa de um trabalho “produzido” num e pelo sistema 

capitalístico, existem algumas pequenas brechas de indocilidade e inadequação, 

efetivadas em grande escala pelos movimentos sociais, que funcionam como 

estratégias para que o ciclo da pobreza seja minimizado: 

 
Se eu tivesse que definir numa palavra a diária de um trabalhador, de um 
catador que tá aqui no Jangurussu seria desafio. Todo dia é um desafio. 
Porque você acordar cedo, como diz aquele rap das Meninas do Rap – O rap 
do Jangurussu –, pegar a sua carroça e ir trabalhar, é a realidade. É pai, filho 
e neto sendo catador. Parece assim, que ele olha e diz assim: “É, eu não vou 
sair desse mundo aqui não, é isso mesmo”. Ah, mais ele vai seguir a herança 
e vai ser catador”. Sim, mas ele não é obrigado a ir catar. Ele pode muito bem 
ser filho de catador e ajudar na área jurídica de uma associação. Ajudar de 
uma administração. Ajudar numa consultoria. Por que é que ele tem que 
herdar as esteiras? Por que é que ele tem que herdar o catar? Se nós 
estamos caminhando pra uma economia solidária, se nós estamos 
caminhando para uma economia de coleta seletiva solidária, se nós 
caminhamos para um futuro jovem, mais consciente, mais solidário, no 
aspecto do capitalismo, que é de uma entrega humana que é esse trabalho 
com os movimentos sociais que é esse trabalho de conscientizar de que a 
gente pode fazer a diferença, agir diferente, criar o diferente, um diferente já 
na maneira de se expressar porque sabe que tá valendo à pena o que tá 
sendo feito, que tá conscientizando. Como o resultado demora, aí muita gente 
desestimula, desiste. Só mesmo quando tá dando certo, aí é que todo mundo 
quer subir no bonde (Dona Lilian, Entrevista, 01/09/2012). 

 
Por várias vezes na entrevista, como na fala acima, Dona Lilian revela uma 

de suas faces mais bonitas, a de educadora, num sentido mais freireano, voltada para 

a transformação social por meio do fortalecimento de uma educação popular, 

mobilizadora dos movimentos sociais no Jangurrussu e na cidade. Ciente de que a 

pobreza não é uma sina e de que o estereótipo do catador não precisa corresponder 

necessariamente à realidade, até mesmo pela própria história que ela própria 

conseguiu traçar, Dona Lílian demonstra enorme consonância com os princípios 

freireanos, ao conseguir ter um forte sentimento de empatia com as histórias de vida 
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de cada um e de cada uma e ao invés de julgar, passa a compreender a relação 

imediata que ora passa a ser travada com o trabalho de reciclagem. Assim, quando 

os catadores demonstram pouca disponibilidade para o sonho, talvez seja porque 

suas vidas estão impregnadas de imediaticidade, do sentido de provisão. 

Concordamos com Souza (1998), quando ele nos diz que se estamos 

diante de uma nova sensibilidade, as estruturas de dominação, exploração e 

subordinação ainda não desapareceram. E, talvez, nunca tenham tido tanta força e 

nem tenham sido tão exacerbadas. Por isso, a atuação de pessoas como o Sr. 

Manoel, Paulo Uchoa e Dona Lourdes, assim como a atuação da REAJAN, da 

ASCAJAN, do CONVIDA, têm um significado tão especial para o Jangurussu. 

No caso de Dona Lilian, é preciso que confessemos que durante a 

entrevista, ocorrida em sua casa, por mais de uma vez fomos tomada pela emoção. 

A radicalidade da crítica daquela mulher; crítica que não era revolta, como analisara 

Paulo Freire, radicalidade que não era sectarismo; tudo isso quase nos causou um 

constrangimento: pesquisadora poderia chorar? A maneira como ela narrava os 

problemas vividos por seus pares, não só no Jangurussu, mas na cidade como um 

todo; a compreensão da ideia de lugar social, que se acrescentava à ideia de periferia, 

como ela menciona acima, e os problemas que emergem de uma realidade conhecida 

por ela, fruto do agir (des) humano, que opera um sistema de mercado que 

definitivamente não pode enxergar um homem, uma mulher, com sua carrocinha de 

trabalho em uma avenida... Tudo isso nos deixara profundamente perturbada, 

lembrando de Ernst Bloch, Zygmunt Bauman, Milton Santos, Machado Pais, Denise 

Cordeiro, Boaventura Santos, Noam Chomsky; do Operário em Construção de 

Drummond... de Viviane Forrester... 

Surpreendente também é a capacidade de reinvenção de outra recicladora, 

Dona Teresa – mãe de outra Menina do Rap, aqui chamada de Jade –, capaz de ver 

algum tipo de sentido, mesmo num trabalho socialmente invisibilizado, atestando a 

percepção de Chauí (1994, p. 124) sobre o elemento popular como “tecido de 

ignorância e de saber, de atraso e de desejo de emancipação, capaz de conformismo 

ao resistir, capaz de resistência ao se conformar”. 

 

Eu sou recicladora, da usina. Pra mim tá bom demais eu trabalhando na 
reciclagem. Eu comecei a trabalhar na reciclagem quando era nas esteiras. 
Antes eu tirava R$50,00 por semana agora eu já tiro até R$100,00, mas tem 
semana que também não dá pra tirar nada. Quando eu cheguei aqui à antiga 
rampa já era desativada. Quando tava começando, quando desativaram a 
rampa a gente tinha que pagar os guardas pra ir trabaiar lá. Tava tudo 
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murado. Pagava R$ 5,00 pra entrar e poder trabaiar lá dentro. Só que três 
horas, três e meia a gente tinha que sair, pro pessoal não ver. Mas graças a 
Deus, tá dando pra gente passar (Dona Teresa, Entrevista 01/08/2012). 

 
Eis um de nossos desafios: como entendermos a fala de Dona Teresa, 

quando esta afirma gostar do trabalho na usina e preferir passar a maior parte do 

tempo lá mesmo, ao invés de em casa com a família, mesmo sendo esse um ambiente 

acolhedor...? E como fazermos isso sem cairmos nas armadilhas dos esquemas e 

categorizações engessados da modernidade, sem contudo incorrermos, de outra 

forma, no equívoco de reproduzir posturas messiânicas, voluntaristas e 

individualizantes, “à moda gente que faz...” ou cairmos também numa apologia “pós-

moderna”, de caráter reducionista, tão ao gosto dos padrões neoliberais da sociedade 

de mercado contemporânea? 

À tendência de alguns profissionais em referenciar nos seus trabalhos uma 

perspectiva de futuro em relação às classes populares, uma tentativa de incentivar a 

previsão, entra em choque com a análise feita por Valla (2000, p. 3) sobre o conceito 

de provisão, sendo este organicamente vivenciado por essas mesmas classes: 

 
O erro está em pressupor a "previsão" como categoria principal, pois a própria 
idéia de prevenção implica um olhar para o futuro. Mas poderia ser levantada 
a hipótese de que esses setores da população conduzem suas vidas com a 
categoria principal de "provisão". Com isso, pretende-se dizer que a 
lembrança da fome e das dificuldades de sobrevivência, enfrentadas no 
passado, faz com que o olhar principal esteja voltado para o passado e 
preocupado em prover o dia de hoje. Neste sentido, a proposta da "previsão" 
estaria em conflito direto com a da "provisão". 

 
O fato é que mesmo se dizendo contente com o trabalho realizado na usina 

de reciclagem, Dona Teresa esboça outros sonhos, sinaliza outros devires, 

denunciando mesmo subliminarmente, uma incompletude no seu trabalho atual. 

Sonhos tão possíveis e ainda tão remotamente vislumbrados... Pra quem tem o 

desafio diário da provisão, “estar dentro da rampa”, ainda parece mesmo “coisa do 

destino”... 

 

Eu saio todo dia pra trabalhar. Mas eu sei costurar. Meu sonho mesmo, desde 
que eu cheguei aqui, é construir uma máquina “overlock”. Sei costurar, sei 
bordar, sei fazer crochê. Mas o meu destino agora ainda é estar em cima da 
rampa. Não gosto de estar dentro de casa. Dentro de casa, é zuada dum lado, 
zuada do outro, aí a cabeça começa a... Entro de sete da manhã na porteira 
pra uma hora da tarde sair. Aí tem de duas horas até às 5 da tarde e de cinco 
da tarde entra, pra sair só no outro dia; passa a noite trabalhando, fica até de 
manhã. São três turnos. Todos nós temos o crachazinho pra entrar lá. Eu não 
sei explicar, se é porque desde os sete anos de idade que trabalho no sol 
(Dona Teresa, Entrevista 01/08/2012). 
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No documentário Lixo Extraordinário, citado anteriormente, há uma 

senhora, chamada carinhosamente de Irmã, responsável pelo preparo da alimentação 

das pessoas no aterro Jardim Gramacho, localizado no Rio de Janeiro. Ela, em 

determinado momento afirma: “eu gosto de trabalhar aqui... eu me sinto bem nesse 

lixo...” chegando a afirmar também em outra cena: “Eles cantam parabéns pra mim no 

meu aniversário... aqui todo mundo gosta de mim.” Essa mesma senhora, passados 

os dois anos do trabalho do artista Vik Muniz, e tendo vivenciado múltiplas 

experiências significativas, dentre as quais ter visto a própria foto ser ampliada, 

transformada em obra de arte; frequentado exposições, dado entrevistas... acaba por 

abandonar o aterro e o bairro, para abrir um pequeno negócio em outro local. Tempos 

depois a mesma senhora volta a morar no bairro, pois sentia saudade dos amigos. 

O que podemos dizer disso? É possível perceber no documentário, que 

tanto ela quanto os demais catadores e catadoras, à medida que passaram a ter 

outras experiências, outras referências e opções, passaram também a cultivar mais 

os sonhos. O “gostar de estar no lixo” para muitos, fora ressignificado, autorizando as 

pessoas a terem novas experiências, sem abrir mão das coisas que para elas eram 

essenciais, como a amizade. 

O fato de Dona Teresa ter sido vítima do trabalho infantil, assim como as 

restritas possibilidades de lazer existentes no bairro, e também determinadas por sua 

condição de exclusão socioeconômica, aliado ao fato das relações de trabalho serem 

também minimamente relações de encontros, como acreditava Irmã, e como diz Dona 

Lílian: “Os excluídos da sociedade se encontravam em cima do lixão”; talvez tudo isso 

contribuísse para o aparente conformismo de Dona Teresa. O que na verdade, era a 

potência de cada um em sua capacidade de reinventar o lugar e de sair de uma visão 

de si como “coisa” (ou lixo), para uma visão de sujeito que cria e reage como parece 

sinalizar a própria sigla da Rede do bairro: REAJAN. 

Após essa entrevista, ficamos lembrando de quantas garotas abandonaram 

o grupo Meninas do Rap por terem que trabalhar e ajudar suas famílias. De quantas 

afrouxaram seus laços com essa experiência após o término da bolsa que recebiam 

como incentivo. Quase todas. De um grupo que já chegara a quinze garotas só 

restaram duas ou três. Com exceção das mais novas. Para essas, o rap se tornara 

luxo diante da precariedade material vivenciada em seus lares. Dayrell (2007) analisa 

em seus estudos sobre o rap e o funk que a experiência das juventudes das classes 

populares com esses estilos é curta, posto que esse jovem precisa ser, mais que tudo 
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um jovem produtivo. Dessa maneira, a idéia de moratória relacionada historicamente 

aos jovens, a esse caso, via de regra, não costuma se aplicar. 

 

2.4.2 As políticas públicas no Jangurussu 

 

2.4.2.1 Saúde?     

 

Isso é o que dá viver catando lixo 
Que falta de educação, mané 
Que tal criar vergonha, quem já viu ser 
Transportadora de bicho de pé 
Na secretaria há uma enorme preocupação 
Com uma nova epidemia que ameaça a população 
Pois um infeliz parece um mutante 
Quando ele anda o que se vê 
Segundo a secretária faz dó 
O pobre é uma malha ferroviária ambulante 
Sua excelência o prefeito homem de coração 
Se declarou perplexo e horrorizado 
Tanto que já mandou tomar providencias 
Todo lixão será protegido por vigilantes armados 
Que vão entregar cartilhas aos pés inchados. 
Édipo, O Homem Que Virou Veículo (Mundo Livre S/A). 
 

Na localidade onde foi desenvolvida essa primeira parte da pesquisa, 

apelidada de Comunidade Perimetral, há uma forte relação entre saúde, ou da falta 

dela, com o trabalho de reciclagem e a falta de saneamento básico no bairro. Quem 

mais nos revela os problemas da política de saúde no Jangurussu é novamente Dona 

Lourdes: 

 

Eu peguei foi uma labirintite na cabeça, da catinga e do bafo quente. O lixo, 
quando descia lá de cima, pra baixo, minha irmã, assim de tarde, uma hora 
dessas, a senhora não agüentava não. Chega fumaçava. Chega fumaçava o 
lixo. Aquilo ali, a gente trabalhando ali, pegava tudinho. Muita gente que já 
trabalhou ali nas esteiras comigo acabou morrendo. Morreu umas quatro 
mulher. Da catinga, da quentura [...]. Mas não é todo mundo que dá pra 
trabalhar numa coisa dessa não. Porque é uma coisa que é doentia mesmo. 
O carro que vem do hospital vem com tudo o que num presta, toda doença. 
Aí quando o carro do hospital vem aí, bota dentro de umas bicha desse 
tamanho assim, aí toca fogo, aí a fumaça sai alto, longe, mas assim mesmo 
inda faz mal, tem morador que mora lá perto, ainda faz mal (Dona Lourdes, 
Entrevista, 31/07/12). 

 
O conteúdo da fala expressa aqui por Dona Lourdes aponta os problemas 

concretos de saúde e evidencia a compreensão da saúde como bem comunitário que 

é de direito do trabalhador e da trabalhadora. Continuemos a “ouvi-la”: 

 
Pois aquele carro ele vinha lá pra cima do aterro onde a gente trabalhava. Aí 
a saúde deu em cima, o pessoal da prefeitura. Aí empataram de ir deixar o 

http://letras.mus.br/mundo-livre/
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lixo lá, pra gente catar. Porque tava fazendo mal. Tinha gente que enfiava a 
aguia desse tanto no pé, inchava, ficava roxo, arriscado inté perder o dedo, 
inté o pé, como muitos deles ficou foi aleijado. Uma tal duma aguia entrou na 
cabeça do dedo de um, aí ficou inchado, de inchado ficou roxo, de roxo teve 
que ir pro médico, aí não teve tratamento, aí no final de contas, cortou o dedo, 
aí ficou só com o cotoco no pé. Aí pronto, foi desse tempo aí, empataram o 
carro de ir pra lá. Eu graças a Deus, só peguei essa doença devido a 
quentura, mas graças a Deus, doença nenhuma não peguei não (Dona 
Lourdes, Entrevista, 31/07/12). 

 

 

Figura 10 – Catadores e catadoras em momento de descanso no aterro sanitário 
do bairro Jangurussu 

 
Fonte: Silva e Silva (2007). 

 

Diante dos relatos de Dona Lourdes e da consciência de nossas limitações 

como pesquisadora nos perdemos em pensamentos... E lá vamos nós, de novo... 

buscar nesse ambiente cinza, os rastros de uma juventude que aposta em seus 

desejos de potência... 

Vimos no andarilhar de nossa pesquisa, nesses movimentos de “vida e 

morte”, a confrontação de domínios de saber e de poder simbólicos, onde se vê o 

“desafio da provisão” ser reiteradamente posto, por meio de uma cultura da 

necessidade que vai se postando também como cultura de luta e superação. 

Superação de condições adversas, concretas, na esfera da vida pública e da vida 

privada. Vimos nos catadores e catadoras, nos regimes de saberes sobre seu 

trabalho, como há micro poderes se gestam nos interstícios de um ambiente local, 

onde a resistência também se move. Vimos também que nas associações, nas 

movimentações por uma mudança nos espaços inter grupos, uma leitura crítica do 

ambiente de trabalho é esboçada; a transformação daquelas realidades sendo tentada 



 
88 

 

nos ínfimos atos do cotidiano. Manter-se de pé mesmo em meio a lesões e campos 

de morte vai compondo um campo de tensões que é desafio e luta. E a vida resiste. 

Por meio do trabalho desumanizado um ser humano sucumbe (morre; 

perde-se no lixo e mutila-se). Mas, também, outra face do trabalho é ansiada – a de 

um trabalho que não implicasse em dor e sofrimento físico e simbólico para os 

moradores e moradoras do Jangurussu e a partir do qual homens e mulheres 

pudessem desenvolver-se a si mesmo; sendo atividade social a expressão 

significativa dessa energia humana, como observa Fromm. E onde a saúde não fosse 

vista apenas como ausência de doença... Ou como teimosia do pulso que insiste em 

pulsar, assim como na música dos Titãs que abre esse tópico; ou como sorte, diante 

das estratégias de convivência com a escassez, tais como as que Dona Lourdes nos 

relata abaixo: 

 
E tem uma coisa, tinha muita coisa que as pessoas pegava, era o carro das 
frutas. As fruta eu pegava. Vinha nas caçamba, ai despejava. Aí a negrada já 
botava era o encerado que era pra cair em cima. Aí eu juntava, aquelas fruta, 
aquelas laranja, aí lavava bem lavada, com kiboa, muita água, mas tinha 
gente aí, que do jeito que vinha, sem lavar sem nada, comia era mesmo lá, 
tinha gente que morava era lá, tinha era barraca lá, nem em casa não ia. Só 
ia em casa de mês em mês. Ali almoçava, ali jantava. O que pegava comia. 
Era fruta era tudo. No tempo que eu trabaiava lá era assim. Mas a vida aqui 
é difícil. Saúde... Às vezes eu tô tontinha, aí tem que ir pro Frotinha e aí eles 
mandam a gente pra outro canto. Aqui, minha irmã, se você não tiver um carro 
pra lhe levar pro hospital, você morre aqui. Morre aqui. A agente de saúde 
vem, mas é de mês em mês (Dona Lourdes, Entrevista, 31/07/12). 
 

Na ausência de políticas públicas que venham a incidir na vida do bairro, 

melhorando a qualidade de vida daquela população, e mesmo na ausência de 

alternativas de sobrevivência mais convencionais; apropriar-se do lixo, beneficiar-se 

dele, parece à única coisa a ser feita. Sem ver as possibilidades de resoluções mais 

consistentes serem efetivadas, só resta a Dona Lourdes a lembrança nostálgica do 

passado: “Era ter uma pracinha pra essa ruma de menino. Mas não tem é nada. Antes 

até tinha, o posto, a maternidade, mas agora não tem mais não...”. 

                   Apesar da forma um tanto jocosa com que os jovens e as jovens discutiam 

a questão da saúde, talvez “para aliviar a dor”, como sugere outra música do grupo 

Titãs, pudemos perceber que para aqueles e aquelas jovens manterem-se de pé 

mesmo em meio a lesões e campos de morte vai compondo um campo de tensões 

que é ao mesmo tempo desafio e luta. Afinal, a vida precisa resistir. 
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2.4.2.2 Educação? 
 
 
É muito difícil uma pessoa crescer aqui e não ver a 
maldade, porque as escolas... Os únicos colégios 
que tem perto é o Delma e o André Luiz. Tem um 
que é do outo lado, onde eu te falei, mas a gente 
não pode passar pra lá, é muito perigoso. Tem o 
André Luiz ali, mas eu não vou nem falar do André 
Luiz não, porque senão eu vou ficar é com ódio! 
(Ametista, integrante do grupo Meninas do Rap) 
 
A história do Pinóquio é aquela em que o garoto de 
pau vira gente... A história da maior parte das 
escolas é aquela em que a pessoa entra gente e 
vira pau...  

(Rubem Alves). 

 

O sentimento de Ametista tem lá as suas razões. Em sua longa e polêmica 

entrevista, ela descreve com uma incrível precisão de detalhes o descaso com a 

educação em seu bairro, o descaso com as juventudes e a realidade de escolas onde 

o que reina é o controle, e a cultura do “tem, mas tá faltando”. Nelas, o olhar e o fazer, 

voltados para uma visão transformadora, longe de ser um direito, não chega a ser 

sequer, figura de retórica; o direito aqui sendo visto como traço de uma razão jurídica 

que é percebida como ideologizada. 

 
Lá não é mais nem um colégio, já é um presídio, botaram mais guardas, 
redobraram a proteção. A diretora não conversa com os alunos. Ela fica 
vigiando a aula da educação física, vigiando a quadra, vendo se tem alguém 
de fora, perguntando se já está perto de terminar pros meninos saírem. Ela 
disse: “Gente a quadra é dos alunos, não é de ninguém de fora”. Tudo bem. 
Mas quando todos os alunos tão em aula e, os meninos vendo que a quadra 
tá desocupada e se eles tão querendo jogar é melhor ficar fumando maconha 
e a quadra ficar vazia? Como é que se combate às drogas desse jeito? Certo 
que tem o campo, mas não tem a mesma estrutura que tem lá e lá ela não 
deixa, só final de semana. Mas tem final de semana, às vezes que eles têm 
de pular o muro porque os guardas não deixam entrar pelo portão. Fica difícil, 
até pras mães, como é que as mães vão pular o muro? Tem muita mãe que 
joga... Ficou foi um conflito. Tudo ela chama os guardas. Teve até um caso 
recente de um rapaz que levou uma pisa de um guarda. O guarda não tava 
em horário de serviço, não tava de farda, mas simplesmente era marido de 
uma mulher que trabalha lá. E ficou por isso mesmo, ele apanhou e pronto! 
Ninguém fez nada (Ametista, Meninas do Rap, entrevista, 01/08/2012). 

 
No corpo estão colocadas as possibilidades de transbordamento, de 

desfiguração das fronteiras entre o individual e o social. A quadra dos alunos não é 

dos alunos; o pular o muro das mães e a atitude dos guardas evidenciam o quão as 

razões disciplinares funcionam como dispositivo de poder. E no corpo... a fala 

interdita. 



 
90 

 

Por isso é a escola, também, um lugar de intervenção, de construção de 

um saber capaz de modificar os contextos sociais. E se há dispositivos de poder, há 

resistência por parte dos moradores do Jangurussu visando a sua contra-análise, sua 

contramanipulação e seu anticontrole. A vigilância nas aulas de educação física e nos 

jogos de futebol pela diretora citada por Ametista reflete claramente um movimento 

disciplinar falando a linguagem da violência estrutural que ali, na violência relacional, 

os catadores conhecem bem. Vejamos: 

 
Lá é aquele tipo de colégio que tudo é direitinho. Mas nenhum colégio é 
perfeito. Lá, só pode ter três ocorrências. Na primeira, eles conversam com a 
gente, na segunda, eles chamam os pais e na terceira, vai pro conselho 
tutelar. Tá certo. Mas lá tem muita briga. E eles não fazem isso. Teve o caso 
de uma menina que foi agredida e ela é que foi expulsa do colégio. Foi até 
pra delegacia, pro conselho tutelar. Até hoje tá impune esse caso. Além de 
ser agredida, ainda foi expulsa do colégio. (Ametista, Meninas do Rap, 
Entrevista 01/08/2012). 
 

Percebemos que na escola de Ametista, a negação explícita de direitos 

garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e os dispositivos de 

disciplinamento coexistem de forma amalgamada, se entrelaçam e se retroalimentam 

com o intuito de formar o que Foucault (1983, p. 127) veio a chamar de “corpos 

dóceis”. Vejamos o que ele nos diz sobre isso: 

 
Esses métodos que permitem o controle minucioso das operações do corpo, 
que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma relação 
de docilidade-utilidade são o que podemos chamar as “disciplinas” [...] A 
disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos dóceis [...] 
Ela dissocia o poder do corpo; faz dele por um lado uma “aptidão”, uma 
“capacidade” que ela procura aumentar; e inverte por outro lado a energia, a 
potência que poderia resultar disso, e faz dela uma relação de sujeição 
estrita. 

 
Enquanto escutávamos Ametista, íamos refletindo sobre o poder do 

estigma. Nós que pensamos em deixá-la de fora das entrevistas, pois não teríamos 

como conversar com todas mesmo, só a tínhamos conhecido depois... Além do que 

ela ainda era muito nova no grupo... E tantas outras racionalizações de nossa parte. 

Assim Ametista, muito tímida, surpreendia-nos a cada nova frase, repleta de 

criticidade e coragem. Além de uma sinceridade de quem sabe ou intui que não é 

preciso ser moralmente perfeito pra ter “direito a direitos”: 

 
Eu ainda não briguei no colégio, ainda não. Mas tem uma menina lá que me 
tira do sério. Ontem eu briguei, mas foi lá na avenida; tava com a minha amiga 
e aí vieram três garotas pra bater nela. Aí, três contra uma é covardia! Me 
meti também. Ela ia ficar sozinha.  
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[...] Eu gosto de estudar, mas depende das matérias, quer dizer, dos 
professores. E as precariedades aqui são muitas. Muitas mesmo. Tem lixo 
por toda parte, lama. No colégio mesmo, sinceramente! Se for algum agente 
de saúde ali, vai fechar aquele colégio porque tá muito perigoso pra gente 
tem muito mato. Muito mato mesmo. Aí quando chove fica alagado, alaga 
mesmo (Ametista, Meninas do Rap, Entrevista em 01/08/2012). 

 
O relato denúncia de Ametista aponta por princípio as limitações impostas 

estruturalmente a uma comunidade que aparece à margem de elementos básicos que 

compõem um quadro de cidadania. Mais vai além... aponta para as múltiplas nuances 

que compõem a estrutura disciplinar – e a reação a ela –, tão analisada por Foucault 

(1998) em obras como Microfísica do Poder e Vigiar e Punir. 

Estudando instituições como presídios, manicômios e a escola, Foucault 

(1983) reconhece no ato de disciplinar, ao invés do uso propriamente dito da força, 

elementos mais sutis de modelagem e adestramento, com o intuito da preparação de 

corpos dóceis. Sua descrição do Panopticon, arquitetura que se faz disciplina, detalha 

de maneira impressionante a construção do olho vigilante, que impõe nos indivíduos 

sentimentos de medo e culpa, e que está ali, mesmo sem ser visto. 

 
Tem uma líder comunitária que não é a dona do colégio, mas é como se 
fosse. Ela tem muitos amigos no colégio. Muitas cunhadas dela trabalhando, 
muita gente da família. Por exemplo, quando acontece alguma coisa, quando 
um menino daqui rouba as coisas de lá, ela chama o filho dela, ela não chama 
o ronda. Ela chama o filho dela, depois é que ela chama o ronda. Olhe lá se 
o filho dela não bater antes! Ela fica como se fosse dona do Jangurussu 
também. Só que assim, é muito difícil. Teve um menino que morreu, o Tinoco, 
ele fazia as coisas errada. Ele tava gritando lá, na quadra. Ao invés de 
chamarem um guarda, ou alguém pra conversar, foram chamar a Mana. E a 
Mana foi com um colega dela do Ronda. Aí foram lá na casa dele e disseram: 
“Dona Iraci, bote o seu filho pra fora”. Aí ela: “O que foi que ele fez?”. “Ele 
estava badernando no colégio, vou levar preso”. Aí ela disse: “Mas ele estar 
badernando no colégio não é motivo pra ele ir preso não”. Queriam invadir a 
casa dela, mas aí ela não deixou e aí não levaram ele não. Ficaram de 
marcação nele. E é assim, aqui. (Ametista, Meninas do Rap, Entrevista em 
01/08/2012). 
 

O olhar aguçado da “líder comunitária” e sua disponibilidade em “resolver” 

os problemas da escola manifestam relações tradicionais de tutela, apadrinhamento 

e troca de favores, traduzindo-se, na visão foucaultiana, em complexos feixes de 

relações de poderes de reprodução. 

Na contramão disso, no entanto, felizmente há iniciativas relevantes no 

bairro, propostas, nesse caso, pelo movimento social organizado, aqui representado 

pela REAJAN. Seu Manoel é quem nos conta mais sobre isso e sobre a questão da 

educação no grupo Meninos de Deus, desenvolvida pela REAJAN em articulação com 

o Conselho Nova Vida: 
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Teve todo um trabalho junto ao CEDECA, judicialmente, para esses meninos 
voltarem a estudar, e hoje, todos estudando, tem menino querendo fazer 
faculdade, e o melhor de tudo o que eles conquistaram foi o respeito da 
família e o da própria comunidade. Antigamente eles eram temidos, 
antigamente na comunidade. E hoje tem meninos trabalhando em instituições 
da própria comunidade. Tem menino trabalhando em instituição filantrópica 
da comunidade, isso não é bom? Não tem dinheiro que pague. Sem falar que 
isso a um custo baixíssimo, sem uma grande estrutura, porque a gente se 
reunia embaixo da mangueira, em frentea um campo de futebol, e acho que 
essa foi uma grande estratégia que a gente fez e que poderia replicar isso em 
outras comunidades, vários grupos de Meninos de Deus, As Meninas do 
Rap... (Sr. Manoel, Entrevista em 24/07/12). 

 
 Afora isso, a REAJAN também teve e tem um importante papel na luta pela 

educação, sendo essa uma importante característica do movimento, nos diz seu 

Manoel: 

 

Uma das lutas da REAJAN é a questão da educação.A REAJAN esse tempo 
todo vem fazendo algumas coisas nessa questão das políticas; conseguimos 
atuar em três escolas que hoje têm padrão MEC, e que foram uma 
reivindicação da REAJAN. Eram as três escolas que nós queríamos que 
trabalhassem com educação integral, mas não tivemos êxito. Não 
conseguimos entregar esse documento na prefeitura, conseguimos entregar 
pro governo do Estado, pro ministro da educação, em Brasília, mas aqui em 
Fortaleza não conseguimos. Tinha até uma discussão com o professor 
Bodião, antigo secretário de educação, que ele, a partir da universidade, iria 
acompanhar essas escolas de educação integral, como um projeto piloto, que 
a gente queria que essas três escolas começassem e que a partir daí iria pras 
outras cidades (Sr. Manoel, Entrevista em 24/07/12). 
 

Ao chegarmos ao final desse tópico que versa sobre a educação, podemos 

concluir que, de acordo com a voz das jovens do grupo Meninas do Rap, se no 

Jangurussu ainda se reproduz por meio da maior parte das escolas, a visão de uma 

educação bancária alicerçada em fortes mecanismos de poderes e disciplinamento 

coercitivo, percebemos também que nele vem se gestando um caminho que busca 

uma educação transformadora, caminho esse que só se faz em função de uma das 

maiores potencialidades do bairro – o movimento social organizado. E como isso se 

gesta? Por meio do potencial reflexivo advindo dos grupos organizados, e em especial 

por inserções em grupos não formais de educação, como se está a ver na pesquisa. 

 

2.4.3 Alguns dos maiores desafios para as juventudes do Jangurussu: as 

drogas, o tráfico, a violência e a exploração sexual de crianças e 

adolescentes 

 
Em relação aos desafios vivenciados pela juventude, Ametista, uma das 

Meninas do Rap, discorre sobre o modo como os jovens se relacionam com a 
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problemática da segurança no bairro, expondo com incrível precisão de detalhes essa 

questão e demonstrando que jovens também podem e sabem falar do que lhes aflige. 

E, nessa fala, podemos perguntar, como faz Machado Pais, segundo observa Denise 

Cordeiro: Sendo o bairro uma referência espacial e afetiva na produção das vidas 

juvenis (CORDEIRO, 2009, p. 215), seriam as trilhas do bairro linhas de fuga, tão 

obstinadas em seus voos quanto os limites cegos do capitalismo em sua barbárie? 

 
O que eu não gosto no Jangurussu são as gangues. Tem uma rixa entre o 
pessoal daqui e o do São Cristóvão. Eles vigiam, ficam na entrada. Qualquer 
pessoa que more aqui não pode passar pra lá. Qualquer pessoa daqui que 
entrar lá, eles pegam. Tem até uma amiga minha que foi tentar passar pra lá, 
quase morria. Faz muito tempo que tem isso. Nem senhora não pode passar, 
senhora de idade mesmo. Mataram outro dia um menino, tava tendo uma 
confusão, mas o menino não tinha nada a ver com a história. O menino tava 
trabalhando, reciclando, foi só porque ele era daqui. Eles param quem tentar 
passar, de bicicleta, moto; a pé, então... param e inda dão uma mãozada em 
você. É desse jeito. Teve outro que tava de bicicleta, lá na ponte, deram uma 
porrada na boca dele e tomaram a bicicleta dele. É impossível. Aí fica essa 
rixa, daqui pra lá, de lá pra cá. Quando alguém daqui mata um de lá, eles já 
vêm atirando de lá pra cá. Aí dizem que vão invadir casa por casa e se não 
achar o cara que matou vão matar a comunidade todinha. Aí nessa hora o 
ronda não aparece. Disseram que lá o Ronda não entra. Só entra o raio, o 
GATE, o COTAN. Precisa disso pra botar moral? Lá é que tem que bater nos 
vagabundo, lá é que tem que levar preso (Ametista, Menina do Rap, 
Entrevista, 01/08/2012). 

 
A disputa por territórios faz alusão ao complexo fenômeno das gangues, 

tão comuns na Fortaleza dos anos noventa. Em estudo feito por Diógenes (2003), 

num momento em que os moradores da cidade, se referiam “aos outros” da gangue, 

ela nos provoca a perceber nesses comportamentos errantes, meio sem forma, meio 

sem lei, um modo de apreensão da própria cidade pela juventude que vivia “no limite”: 

 

A gangue, como alusão ao vagabundo, é um sujeito de enunciação rebatido 
pelo sujeito do enunciado. Gangue é o outro. Seu maior ato de delinqüência 
é a não fixação, ela faz da cidade um intensivo jogo estratégico, de exibir-se 
e ocultar-se, ela experimenta cidade. A não fixidez, o movimento incessante 
dos corpos, a dissolução de fronteiras espaciais nos fazem ver que também 
a cidade não é um organismo, é um todo funcional. A cidade é movimento, 
assim como ela sobrevive dessas misturas, inclusive dela mesma com todos 
os corpos que fermentam seus movimentos. Quando a paisagem da cidade 
torna-se apenas lugar de segregação, ela silencia, foge a alma (Ametista, 
Menina do Rap, Entrevista, 01/08/2012). 

 
Mesmo nesse enfrentamento da segregação, mortífero, diríamos que os 

jovens experimentam a cidade; com seus corpos e conferindo ao outro um lugar de 

outro negado, como o fazem a si. Voltemos ao relato de Ametista. A partir de agora, 

ela irá aprofundar a sua leitura em relação à segurança, em uma análise coerente, 

corajosa, e por que não dizer chocante, como podemos ver abaixo: 
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Eles roubam e não se importam. Eles sabem que o Ronda não vai atrás. A 
gente fica é com medo. Se você for levar um bacu (gíria utilizada para a ação 
de revistar, também chamada de “baculejo”), pode se preparar porque ao 
menos uma mãozada você leva. São muito ignorantes. Muito mesmo. Até 
com as senhoras de idade que às vezes vão mostrar a documentação dos 
filhos dela. Aconteceu comigo assim, um dia eu tava com meu namorado, 
namorando em frente de casa. Aí chegou um amigo dele lá. Ele vinha numa 
moto, na Perimetral. Aí seguiram ele. Estacionou lá em frente de casa, só que 
os policial tinha seguido ele e ele não tinha percebido. Aí o Ronda parou e 
mandou ele se levantar pra levar o baculejo. Aí eu e meu namorado saímos 
de perto. Aí eles chamaram meu namorado pra levar o bacú também, aí 
mandou eu sair de perto, com a maior ignorância. Aí eu saí, não falei nada. 
Aí falaram: – Bora! cadê os revolver?”Eu sei que eles só não apanharam 
porque tinha muita gente aqui no meio da rua. Já teve caso deles levarem os 
meninos pra cima da rampa, ali de noite e meter a chibata. Eles ficam até 
com as marcas assim ó no corpo, dos cassetetes, eles dão choque nos 
meninos, eles dão choque! (Ametista, Menina do Rap, Entrevista, 
01/08/2012). 

 
De acordo com a pesquisa feita por Barreira (1999, p. 151) “[...] o bacurejo 

não é uma mera revista, envolve provocação, humilhação e algum tipo de agressão 

física, por vezes, podendo ser qualificada como tortura.” Haveria ali um infra-direito, 

ou era esse o modo mesmo do direito fazer sua regulação, produzindo as marcas da 

exclusão desigual e legitimando-a? “É a naturalidade destes procedimentos que os 

torna invisíveis.” (SANTOS; TEIXEIRA; RUSSO, 2011, p. 193). Vejamos: 

 
Tem muita coisa que fica impune, muita coisa mesmo. E os policiais que eram 
pra proteger a gente são os mais corruptos. Eles ao invés de bater, era pra 
chamar a mãe ou o pai, porque pra bater eles não fez nenhum filho. Eles não 
tem moral pra bater em ninguém. Eu acho que se eles estão nessa profissão, 
eles eram pra ser uns meninos educados, ou será que ninguém ensinou 
educação pra eles? E são muito mal encarados. Pra eles dar um sorriso pra 
gente é um milagre, é um em um milhão. Eles tem a cara fechada. A maioria 
dos meninos eles param. Param qualquer menino. Pode ser de qualquer 
tamanho. Só as crianças menores que eles dispensam; mas de dez pra cima, 
de doze, treze anos... Se tiver com celular, alguma coisa na mão, pode ter 
certeza que ele para. Basta estar lá na esquina. E tem mulher que dá o bacu 
também, né? Uma “negona” que tem no Ronda. Nunca passei por isso não e 
nem pretendo. Mas ela é muito ignorante. De vez em quando ela dá bacurejo 
também (Ametista, Menina do Rap, Entrevista, 01/08/2012). 
 

“Polícia para quem precisa de polícia”. O refrão da antiga música dos Titãs 

retrata bem o cenário de absoluta negação de direitos, exposto por Ametista, por parte 

de quem deveria assegurá-los. “Dizem que ela existe pra ajudar! Dizem que ela existe 

pra proteger. Eu sei que ela pode te parar! Eu sei que ela pode te prender! [...] Dizem 

pra você obedecer! Dizem pra você responder! Dizem pra você cooperar! Dizem pra 

você respeitar!... O discurso denúncia feito pela adolescente, tem a força de uma 

batida de rap. Sua fala é um grito a favor dos direitos dos adolescentes e jovens do 

Jangurussu; vítimas, tidas como ameaça pelo olhar elitista e preconceituoso do 
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restante da cidade. Barreira nos chama a importantes reflexões a partir dos dados da 

pesquisa sobre violência e juventude realizada na cidade de Fortaleza, em 1999: 

 
Os jovens se revoltam com as arbitrariedades da polícia cometidas contra 
eles. Essa revolta pode acirrar os conflitos entre os grupos de jovens 
envolvidos e a polícia. A polícia insiste, sem admitir publicamente, em se fazer 
temida e para isso utiliza de recursos extrajurídicos de punição social. Por 
enquanto o acesso as camadas jovens da população é construído 
prioritariamente pela via policial. As instituições policiais convivem mais com 
os jovens do que outros setores do Estado que poderiam desenvolver 
políticas menos repressivas e autoritárias (BARREIRA, 1999, p. 153). 

 
Segundo Ametista, a polícia em seu bairro age por meio de inúmeros 

dispositivos de poder e controle: cerceadores, prescritivos, violentos, disciplinadores. 

Reproduzem o olho do poder descrito por Foucault (1983), que tudo vê mesmo sem 

precisar sem visto, como na propagação da notícia infundada de restrição do direito 

de ir e vir dos adolescentes após as 22h, e que no bairro, até pouco tempo atrás, teve 

peso de lei. 

 
Aí a gente fica com medo de ficar na esquina. Porque teve aquela lei que 
disse que depois de dez horas não podia ficar na rua, se não me engano. 
Falaram que o Ronda disse que se fosse pegue menino de menor na rua eles 
metiam a peia, aí todo mundo ficou assustado, porque a maioria aqui é de 
menor. Aí todo mundo entrava pra dentro de casa, ficava com medo de levar 
um baco. Tá muito difícil. Não pra mim, mas... E o Ronda só presta pra bater. 
Eu digo isso na frente de qualquer um. Aqui tá muito fácil ver os meninos 
fumando cigarro. Aqui tem muito caso de menino pequeno dirigindo um carro, 
menino menor do que eu, e o ronda não vê isso. Muita gente andando de 
moto, com três ou quatro crianças, sem capacete, sem segurança nenhuma 
e o Ronda não vê isso. Tem muitos policiais que vão numa boca de fumo 
desmanchar e não desmancha, aceita propina. E como é que fica uma 
população dessas pra respeitar a polícia? Não tem como. Aí fica muito difícil 
a convivência com os adolescentes (Ametista, Menina do Rap, Entrevista, 
01/08/2012). 

 
Longe de ser uma ferramenta a serviço da comunidade, de fato “a polícia é 

sentida e percebida pelos jovens como sendo um agende de violência e de reforço 

dos preconceitos sociais.” (BARREIRA, 1999, p. 152). Isso, contudo, não significa 

deixar de reconhecer a existência de graves problemas com a questão da segurança 

no bairro, mas expor também a necessidade de complexificar tal fenômeno a ponto 

de apreendê-lo de modo mais abrangente. Até porque são inúmeros os desafios, 

como os que são colocados pela adolescente Pérola, outra Menina do Rap: 

 
Um irmão meu foi assassinado por causa das drogas. Ele começou tirando 
as coisas de casa. Foram os dez piores anos da minha vida. Depois ele 
começou a roubar fora e a traficar. Minha mãe levou ele acho que em todas 
as clinicas de tratamento. Ficava uns dias e depois fugia. Apanhava do 
Ronda, do COTAN, depois ficava rindo dos policiais e voltava a roubar. Ele 
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não podia me ver na rua que brigava comigo me botava pra casa pra cuidar 
dos meus irmãos. Batia em mim. Ele foi bom só até antes das drogas. (Pérola, 
Entrevista em 16/03/2012). 

 
O relato de Pérola sobre a questão das drogas e do tráfico é forte. São 

vidas truncadas, fluxos que se interrompem na busca desenfreada de algo que lhes 

dê alento, “bem estar” e a possibilidade de uma vida menos fincada na escassez. A 

realidade do tráfico na periferia tem assumido proporções avassaladoras já que atua 

no contexto de um “demitir-se de si” ante o abandono pessoal e social, como apontara 

o rap. Como afirma Cordeiro (2009), é na lacuna do Estado, que se faz o que se pode, 

que se luta com as armas que se têm, mesmo que frágeis e efêmeras. Novamente as 

prováveis consequências de viver “à margem” são apontadas como danosas, não 

apenas para os jovens, como para suas famílias, tal como aparece no desenrolar da 

fala de Pérola: 

 
Quando ele tava traficando ele mudou, passou dois meses sem usar, depois 
voltou a usar drogas. Os policiais colocavam a arma na minha cabeça e na 
da minha mãe. Nessa época, outro irmão meu, também já estava junto com 
ele. Mel e Quel era o apelido deles. Ficaram conhecidos. Saíam no jornal... 
(Pérola, Entrevista em 16/03/2012). 

 
“A questão do tráfico aqui... Não nos prejudica diretamente, mas prejudica 

né?” (Jade, Meninas do rap). Mesmo que nas palavras da jovem o tráfico não seja de 

todo percebido como algo que atinge diretamente todos os moradores – como se uma 

linha tênue de sociabilidade e sentimento de pertença os unissem aos que traficam 

no bairro e dessa forma os protegessem –, ainda assim ela consegue elaborar o preço 

a ser pago por quem caminha “à margem da lei”, numa complexa zona de sombras. 

Como é seu costume, Jade faz uso do rap para refletir sobre os problemas que afetam 

a juventude de seu bairro: “O poder que você tem nas mãos, foi ele quem te 

envenenou. Eu sou o traficante, eu tenho dinheiro, carros, motos, mas depois que a 

casa cair ninguém vai salvar você”. 

A letra do rap cantado por Jade mostra a relação “custo/ benefício” que 

envolve o tráfico, compondo um imaginário no qual o maior “benefício” seria o acesso 

a um maior poder de consumo. Tal imaginário perpassa também outro grave problema 

do bairro já anteriormente explanado, mas que por sua relevância e complexidade 

merece ainda algumas considerações: A exploração sexual de crianças e 

adolescentes. 
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Exploração sexual, hoje em dia a pessoa vê muito isso. Vemos jovens que 
não tem escolha. Ah, vou fazer isso! Não. Vão porque precisam mesmo ou 
porque querem comprar coisas ou comprar drogas sem querer tirar nada de 
ninguém. Aí vão e vendem o corpo. Penso que essas meninas que fazem 
programa por necessidade deveriam pensar em não parar de estudar. Às 
vezes ela opta pelo caminho “mais fácil”. Se bem que estudar não é tão fácil 
não. (Jade, Entrevista, 08/05/12) 

 
Visitemos novamente Bauman (2001, p. 84). Por meio de seus estudos, 

podemos deduzir que a compulsão pelo consumo assume um efeito devastador 

também sobre as consciências juvenis das classes populares: 

 
Numa sociedade sinóptica de viciados em comprar/assistir, os pobres não 
podem desviar os olhos; não há mais para onde olhar. Quanto maior a 
liberdade na tela, quanto mais sedutora as tentações que emanam das 
vitrines, e mais profundo o sentido da realidade empobrecida, tanto mais 

irresistível se torna o desejo de experimentar, ainda que por um momento 

fugaz, o êxtase da escolha. 

 
No caso das adolescentes sexualmente exploradas, e dos garotos 

envolvidos com o tráfico, o desejo de compra é na verdade um desejo de existência. 

Podemos ainda afirmar, ainda inspirados em Bauman (2001), que na sociedade de 

mercado esse agir infelizmente tem toda uma lógica: 

 
Afinal, eles ouvem diariamente que o que está errado em suas vidas provém 
de seus próprios erros, foi sua própria culpa e deve ser consertado com suas 
próprias ferramentas e por seus próprios esforços. Não é, portanto, por acaso 
que supõem que a maior utilidade (talvez a única) das pessoas que alegam 
“estar por dentro” é mostrar-lhes como manejar as ferramentas e fazer o 
esforço. Ouviram repetidamente dessas “pessoas por dentro” que ninguém 
mais faria o que eles mesmos deveriam fazer, cada um por si. (BAUMAN, 
2001, p. 84). 

 
A compulsão em comprar, acaba por revelar-se como a ponta de um 

iceberg, o qual tem como base o vazio e a perda de sentido pós-modernos: 

 
[...] a compulsão-transformada-em-vício de comprar é uma luta morro acima 
contra a incerteza aguda e enervante e contra um sentimento de insegurança 
incômodo e estupidificante.(...) o tipo de certeza à venda nas lojas pouco 
adianta para cortar as raízes da insegurança, que foram o que levou o 
comprador a visitar as lojas, O que importa, porém, e permite que o jogo 
continue não obstante a falta de perspectivas é a maravilhosa qualidade dos 
exorcismos: eles são eficazes e satisfatórios não tanto porque afugentam os 
fantasmas (o que raramente fazem), mas pelo próprio fato de serem 
realizados. Enquanto a arte de exorcizar estiver viva, os fantasmas não 
podem reivindicar a invencibilidade. E, na sociedade dos consumidores 
individualizados, tudo o que precisa ser feito precisa ser feito la “faça-você-
mesmo’ O que mais, além das compras, preenche tão bem os pré-requisitos 
desse tipo de exorcismo? (BAUMAN, 2001, p. 95-96). 
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Como não fazerem uso de estratégias que atuam no limite da moralidade, 

se em seu cotidiano os jovens e as jovens do Jangurussu não se sentem acolhidos, 

nem vistos (como a garota que dizia sentir-se como um copo), nem levados em conta, 

e ainda se percebem sofrendo todo o tipo de pressão no bairro e fora dele, afetados 

pela imagem que de si faz-se na sociedade capitalística? Pensando nisso, no “sentir-

se um copo” e no título desse tópico: “Alguns dos maiores desafios para a juventude 

do Jangurussu: as drogas, o tráfico, a violência e a exploração sexual de crianças e 

adolescentes”; dentre várias coisas que fervilham em minha cabeça, uma frase de 

Nelson Mandela me ocorre: “Você não é amado porque você é bom, você é bom 

porque você é amado.” 

Impossível não lembrarmos de novo do trabalho desenvolvido com a 

juventude pelo educador Herbert de Souza, por meio do futebol, em diversas 

comunidades do Jangurussu. Conheçamos um pouco mais sobre ele... 

 
O Jangurussu é cheio dessas mazelas. As pessoas precisam olhar mais pro 
nosso bairro, quer dizer, olhar mais pras pessoas, não pro bairro, precisam 
oferecer mais oportunidades pras pessoas, aí se oferecer e se você não 
quiser, aí já não é mais problema meu. Mas enquanto eu não oferecer, aí é 
problema meu. É problema meu. As escolas que estão aí expulsando os 
meninos, os que mais precisam; as escolas do Jangurussu. A violência não 
deixa mais teu filho ir pra sala de aula. Você tem uma escolha, ou o teu filho 
corre o risco aprendendo, ou corre o risco de aprender envolvido. Você 
escolhe. Não! eu prefiro o meu filho dentro de casa, vivo, eu olhando pra ele 
todo dia, do que ele morto. Chegou a esse ponto. A esse nível. E isso é legal? 
Não, isso não é legal. E precisamos dar um basta nisso. Precisamos dar um 
basta. Nós precisamos olhar pra isso com carinho, sabe? Nós não podemos 
chegar ao ponto de morrer gente de fome. Morrer de fome? Com tanta 
creche? Tanta merenda escolar? Com tanta ONG trabalhando? Você chega 
a correr o risco de deixar seu filho em casa, trancado, pra ir trabalhar. Sim, 
mas que mãe irresponsável é essa? Que deixa dois, três filhos, dentro de 
casa, trancados? Ou vai ou morre de fome os quatro. Chega a esse ponto. 
Ou vai ou morre de fome. (Herbert de Souza, Entrevista em 24/07/12). 
 

A fala acima expressa de uma maneira muito clara, até onde vão as 

estratégias de sobrevivência das classes excluídas num cenário onde o contexto 

social e a força das estruturas acabam por prescrever parte das condutas, por um 

lado, e por outro essas mesmas estruturas são questionadas e tiradas da sua zona 

de fixidez e absolutismo. É esse movimento que faz fluir o sonho, e parece vir daí o 

reconhecimento que ele tem por parte das juventudes. 

 
Acho que a única coisa que eu repassei pra eles é que eles são capazes. 
Pronto, e isso qualquer pessoa pode dizer. Qualquer pessoa pode dizer. 
Agora, é entender se a pessoa está preparada, se está apto e se é de coração 
mesmo, que quer que essa pessoa aprenda a viver, que diga que essa 
pessoa é capaz. E como você vai fazer que aquela pessoa possa ter essa 
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mesma relação com outras pessoas e possam dizer pra outras pessoas que 
pode ter transformação na vida de uma pessoa. Eu acredito muito na 
transformação. Muito mesmo. Acredito. E acredito que ninguém, ninguém 
mesmo, seja tão tapado que não possa passar nada pra alguém. Que 
ninguém é tão burro que ache que essa vida é boa. É nada! A coisa mais 
interessante que eu acho é quando eu venho pra cá, todo alinhado, né? Não 
precisa vir feio porque vai pra rampa. Aí eles correm me encontrar, às vezes 
os dedos sujos de lama, aí suja o meu sapato, a minha camisa. Ficam dois 
dedos, três, aí... E digo: “Oí macho! Tu me sujou todinho”. Aí eles vão e dizem: 
“Foi mal, foi mal.” Aí vão e tentam limpar, só que com as mãos tudo suja, né? 
Aí antes só tinha três dedos, aí depois fica um monte! (Risos). (Herbert de 
Souza, Entrevista em 24/ 07/12). 

 
Após esse relato do educador Herbert de Souza sobre o trabalho com as 

juventudes por mais contradições que essa experiência venha a manifestar, só nos 

resta por ora, concordarmos com Chauí (2009, p. 98): 

 
Ora, seres e objetos culturais nunca são dados, são postos por práticas 
sociais e históricas determinadas, por formas de sociabilidade, da relação 
intersubjetiva, grupal, de classe, da relação com o visível e o invisível, com o 
tempo e o espaço, com o possível e o impossível, com o necessário e o 
contingente. 

 
É dessa complexidade que podemos ver alimentar-se o trabalho do 

educador. 

 

2.4.4 As juventudes no Jangurussu – a arte, as expressões culturais, o lazer e o 

esporte. A vida como um campo de possibilidades de uma cultura juvenil? 

 
E ainda há alguns que me acusam de impiedade, 
de não acreditar em Deus. Como dizer isso, se a 
beleza existe? Acredito em deus, sim, num deus 
que dança [...] (Nietzsche). 

 
“Entrei nas Meninas do Rap por causa da Turmalina.” Diz Esmeralda. Com 

isso, ela afirma logo de início, o grande valor da amizade e dos afetos, presente em 

toda dinâmica que envolve as “Meninas do Rap”. Foram inúmeros relatos de como as 

expressões de solidariedade e apoio podem traduzir-se em mais alegria e motivação 

na vida de muitos jovens do Jangurussu. Continuemos com a fala de Esmeralda: 

 
Eu já tocava na banda do colégio. Eu já queria entrar, mas não tinha idade 
na época, tinha onze (11) anos. Fui conversar com o coordenador e ele falou 
que ia me observar. No segundo dia eu entrei. Mas eu não gostava muito das 
coisas sérias, queria ir mais pela brincadeira. Eu pensava que era um bocado 
de abestada que ficava cantando. Depois eu comecei a ouvir os raps. Raps 
de outros caras. Dizem que rap é coisa de vagabundo. Mas quem prestar 
atenção vai ver que o que há é uma crítica. “A vida do crime é só ilusão!” Isso 
é um rap! Não sei se é do “Menor do Chapa...” (Esmeralda. Entrevista em 
08/05/12). 
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Analisando o rap e o funk, Dayrell (2007), percebe a produção cultural 

juvenil como novos espaços, novas formas de sua produção e formação como atores 

sociais. Tais estilos apontam para novas formas de socialização, nas quais os grupos 

culturais e a sociabilidade que produzem vêm ocupando um lugar fundamental. O 

autor cita ainda que devemos estar atentos às expressões juvenis, pois estas podem 

ser a ponta de um iceberg, que torna visíveis as tensões, contradições, rupturas e 

avanços da sociedade em que vivem. 

 
Esses estilos possibilitaram e vem possibilitando a esses jovens, práticas, 
relações e símbolos por meio dos quais criam espaços próprios, significando 
uma referência na elaboração e vivência da sua condição juvenil, além de 
proporcionar a construção de uma autoestima e identidades positivas. 
(DAYRELL, 2007, p. 36). 

 
Assim como o funk, o rap tem como origem a música negra americana, que 

incorporou a sonoridade africana, baseada no ritmo e na tradição orais; herdeiros 

direto do soul e surge nos anos 60 como mais uma reação da tradição black. 

 
Ele surge junto a outras linguagens artísticas, como a das artes plásticas, a 
do grafite, da dança o break e da discotecagem o DJ. Juntas tornaram-se os 
pilares da cultura hip hop, fazendo da rua o espaço privilegiado da expressão 
cultural dos jovens pobres. O rap, palavra formada pelas iniciais da expressão 
rhythm and poetry (ritmo e poesia), tem como fonte de produção a 
apropriação musical, sendo a música composta pela seleção e combinação 
de partes de faixas já gravadas, a fim de produzir uma nova música [...] Desde 
então, o rap aparece como um gênero musical que articula a tradição 
ancestral africana com a moderna tecnologia, produzindo um discurso de 
denúncia da injustiça e da opressão a partir do seu enraizamento nos guetos 
negros urbanos. (DAYRELL, 2007, p. 225). 

 
O rap reedita a potência do corpo. Dissipa os medos, os pessimismos 

aprendidos muitas vezes no meio familiar e social, o conformismo disfarçado de 

humildade. Reabita os territórios devastados pela exclusão e invisibilidade. Inaugura 

um “corpo selvagem e jubiloso”, como nas palavras de Estés (1994), no já citado livro 

Mulheres que Correm com os Lobos. Ouçamos as narrativas das Meninas do Rap, 

que apontam devires sonoros e possíveis: 

 
Quando houve uma mudança de educadores, de Wellinghton para Wilker, 
surgiu à ideia de colocar a dança. Assistimos um DVD. Usei a dança como 
inspiração minha. Nós já tivemos que ensaiar lá na usina, alguns meses. O 
cheiro era forte, mas a gente se acostumou. Vamos fazer os nossos raps, os 
raps da terceira geração das Meninas do Rap. Vamos fazer raps também 
sobre a exploração do trabalho infantil. (Esmeralda, Entrevista em 08/05/12). 
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Não obstante o entusiasmo de Esmeralda, a pesquisa tem evidenciado que 

o viver adolescente, viver juvenil no Jangurussu, envolve também outras fricções; 

envolve a relação e os afetos com outros jovens. Outros fluxos de sociabilidade. E 

elas, as Meninas do Rap, possuem outras formas de ser e se expressar, outras 

identidades, em outros espaços de sentido. 

 
Os encontros de jovens, o futebol para meninos e meninas que é 
maravilhoso. Gosto dos meus amigos, o Ewerton, a Andréia, o Adailton. São 
amigos que quando eu preciso estão ali. Tem o tempo de bagunça, mas tem 
o tempo de ser sério. Os amigos da escola, a banda da escola – Banda AL 
(André Luiz). Eles tocam o ano inteiro. Ensaiam, viajam, todos os concursos 
que nós participamos nós ganhamos. Já ganhamos sete primeiros lugares 
em um ano. Melhor banda de 2011. Melhor regente. (Esmeralda, Entrevista 
em 08/05/12). 
 

Sim, a escola também é espaço de transformação. Porque nas 

contradições o novo reage e a resistência transforma as velhas formas de reprodução, 

ainda que esse movimento possa ser ainda incipiente, em alguns momentos históricos 

e em alguns lugares. Perceber brechas a serem ampliadas mesmo na instituição 

escolar, por meio da arte e da cultura, assim como conhecer, viver e sentir o rap como 

expressão de potência, faz mais forte a cultura juvenil daquele lugar, lhes devolve a 

fé, a qual, segundo a escritora Ana Jácomo, “sabe coisas que eu não sei...” 

 

2.4.4.1 “Aqui no Jangurussu o campo de futebol é o único divertimento das pessoas” 

 
O prazer, em si mesmo, é burro e irracional. Mas, 
para mim, o que se encontra no fundo da alma 
humana, ali no lugar onde brotam as fontes das 
águas da vida, não é o desejo do prazer, mas o 
desejo da alegria. A alegria está ligada à beleza. A 
alegria é a marca da beleza. A alegria é a prova dos 
nove... Sempre que se tem alegria pode-se saber 
que a beleza se mostrou.  

(Rubem Alves). 

. 
O combinado era que naquela tarde, eu e Herbert de Souza iríamos subir 

a famosa rampa do Jangurussu. Contudo, em uma pesquisa muitas vezes é preciso 

ter flexibilidade, paciência, e muita, muita sensibilidade para entender que o tempo 

nosso nem sempre é o tempo do outro, que não se faz nada sozinho e que há mistérios 

que podem nos surpreender e encantar, desde que estejamos abertos e atentos. Do 

nosso diário, vemos as anotações que vão mostrando os percursos urbanos vividos, 

num dia que se fez particularmente especial e inusitado... 
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Cheguei um pouco antes do previsto, ele ainda não tinha chegado. Resolvi 
dar uma volta, acabei indo à associação que fica na rua onde moram quase 
todas as Meninas do Rap. Vou à casa de Jade e falo com sua mãe. Digo o 
que fui fazer ali e ela me aconselha a não subir a rampa pelo adiantado da 
hora. Eram 17h. “Está tendo muita gangue e todo dia tem assalto.” Jade vem 
chegando nesse momento e me diz que está muito bem, estagiando, mas 
infelizmente sem tempo para os ensaios do grupo. Também me aconselha a 
desistir da subida à rampa. Despeço-me e volto pensativa para o campo de 
futebol. Seria aquele então um momento “perdido”? 
Aproximo-me do campo e vejo Herbert chegar. Ele pergunta se estou pronta 
e lhe digo que desisti. Ele insiste, mas depois deixa a meu critério. Pergunto 
se é dia de jogo ali e ele responde que sim. De fato, alguns garotos já em 
campo, mas apenas brincando com uma bola. Um pouco frustrada, resolvo 
ficar. Assistiria ao menos ao jogo, tiraria umas fotos... Buscaria os 
movimentos moleculares, que compõem uma micro política da vida. Avisto 
Ametista, uma das Meninas do Rap. Nos falamos e ela me diz que vai jogar, 
como goleira, num time só de homens. A feminilização dos espaços de 
brincar e se divertir juvenis estaria a mostrar rupturas dos papéis 
tradicionalmente atribuídos às jovens? – eu me perguntava. Começo a me 
reanimar. Crianças também por ali circulavam. Percebo três delas brincando 
de trenzinho com um elástico amarrado à cintura. Como pareciam se divertir! 
... (DIÁRIO DE CAMPO, 10 de setembro de 2012). 
 

Vejamos essa alegria por meio da foto, ela nos mostra um espaço parecido 

com o da antiga rampa, o modo como é o calçamento – chão de terra e pedregulho, 

e nesse espaço, a alegria brota feito “a flor do Drummond”: 

 
Figura 11 – Crianças brincando no campo de futebol da comunidade Perimetral 

 
Fonte: Pessoal. 

 
Preso à minha classe e a algumas roupas, 
Vou de branco pela rua cinzenta. 
Melancolias, mercadorias espreitam-me. 
Devo seguir até o enjôo? 
Posso, sem armas, revoltar-me'? 
 

Olhos sujos no relógio da torre: 
Não, o tempo não chegou de completa justiça. 
O tempo é ainda de fezes, maus poemas, 
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alucinações e espera. 
O tempo pobre, o poeta pobre 
fundem-se no mesmo impasse. 
 

Em vão me tento explicar, os muros são surdos. 
 

Sob a pele das palavras há cifras e códigos. 
O sol consola os doentes e não os renova. 
As coisas. Que tristes são as coisas, 
consideradas sem ênfase. 
Vomitar esse tédio sobre a cidade. 
Quarenta anos e nenhum problema 
resolvido, sequer colocado. 
Nenhuma carta escrita nem recebida. 
Todos os homens voltam para casa. 
Estão menos livres mas levam jornais 
e soletram o mundo, sabendo que o perdem. 
Crimes da terra, como perdoá-los? 
Tomei parte em muitos, outros escondi. 
Alguns achei belos, foram publicados. 
Crimes suaves, que ajudam a viver. 
Ração diária de erro, distribuída em casa. 
Os ferozes padeiros do mal. 
Os ferozes leiteiros do mal. 
 

Pôr fogo em tudo, inclusive em mim. 
Ao menino de 1918 chamavam anarquista. 
Porém meu ódio é o melhor de mim. 
Com ele me salvo 
e dou a poucos uma esperança mínima. 
 

Uma flor nasceu na rua! 
Passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. 
Uma flor ainda desbotada 
ilude a polícia, rompe o asfalto. 
Façam completo silêncio, 
paralisem os negócios, 
garanto que uma flor nasceu. 
 

Sua cor não se percebe. 
Suas pétalas não se abrem. 
Seu nome não está nos livros. 
É feia. Mas é realmente uma flor. 
 

Sento-me no chão da capital do país às cinco horas da tarde 
e lentamente passo a mão nessa forma insegura. 
Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. 
Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. 
É feia. Mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. (ANDRADE, 
2007, p. 1). 
 

Enquanto aguardávamos o início do jogo também rememorávamos 

algumas das falas das jovens participantes do grupo Meninas do Rap sobre as 

possibilidades de lazer no Jangurussu e o sentido daquele local e daquele esporte 

para aquela comunidade: 

 

De bom aqui só o esporte. O futebol, a capoeira no Delma Hermínio e a dança 
na associação. A convivência também. Eu jogava futebol, era zagueira. A 
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gente pagava clube pra poder jogar, fazia “vaquinha”. (Pérola, uma das 
Meninas do Rap, Entrevista em 09/05/2012). 
Aqui no Jangurussu o campo de futebol é o único divertimento das pessoas. 
Tem espaço para jogar bola. Vou lá para andar, ver os campeonatos, ver os 
meninos jogar... (diz rindo, com certo ar de malícia). Acho que deveria ter uma 
praça. Só tem o campo, a quadra da escola e a associação onde eu danço. 
Fiz capoeira durante cinco anos, dos oito aos doze anos. Tem também o 
reisado e um grupo de break que é de meninos. Tinha mais de vinte rapazes, 
hoje só tem quatro. Havia lanche, depois tiraram e eles foram embora. Tinha 
de dez há uns dezessete anos. Meus sobrinhos fazem parte do reisado. Acho 
engraçado o reisado (diz, rindo). (Esmeralda, uma das Meninas do Rap, 
Entrevista em 08/05/12). 
 

Como podemos observar os relatos expressam o conhecido binômio 

escassez x inventividade que se gesta a partir da ineficiência dos poderes públicos 

em criar espaços para o desenvolver das potencialidades juvenis, bem como do papel 

distorcido das instituições escolares, descomprometidas com a educação de modo 

integral e coniventes com as instâncias sociais de controle e repressão. Desse 

conjunto de fatores limitantes, todavia, brotam também as resistências... E naquela 

tarde, já quase noite, nosso diário de campo nos guardaria uma surpresa: 

 

Minutos antes de começar o jogo, apresentei-me aos garotos e garotas de 
diferentes idades, a maioria deles com cabelos no estilo do jogador “Neymar”. 
Pedi licença para bater algumas fotos. Nesse momento as crianças me 
rodearam encantadas com o aparelho celular: “– Tia, tia, me deixa bater foto 
também?” “– Eu, eu também tia!”. Não resisti e deixei que vários tirassem 
fotos. Uma sensação gostosa de aconchego e carinho me invadiu. Todas se 
apresentaram para mim, todas quiseram saber meu nome. Por alguns 
instantes, o jogo atrasou. O time inteiro quis posar para as fotos. “– Bate do 
goleiro, ó! Ele é meu irmão!” – “Bato sim!” Respondi. “Mostra aí tia, como 
ficou!”  
Todos ao meu redor apreciando a própria foto. Sim, eles existem! Assisti ao 
primeiro jogo ao lado das crianças. Já alisavam meu cabelo, me abraçavam, 
brincavam comigo. Antes de terminar a partida, um novo time veio chegando, 
um time de crianças. De meninas. Mais fotos, mais apresentações, mais 
sorrisos, ainda mais carinho. O último time a chegar foi de garotas maiores, 
definitivamente as mulheres ali eram a maioria. “– “Eu nunca vi isso na vida! 
Um lugar pra dar tanta mulher jogando futebol como aqui no Jangurussu!” 
Exclama sorrindo o treinador e educador físico Herbert. (DIÁRIO DE CAMPO, 
10 de setembro de 2012). 
 

Se antes o futebol era tido como um esporte eminentemente masculino, e 

se as garotas que ainda assim o praticavam, subvertendo toda a verticalidade dos 

chamados papéis de gênero, atualmente – sobretudo após a grande visibilidade 

alcançada pela jogadora Martha –, um número cada vez maior de garotas vem 

conquistando esse espaço, não sem estarem imunes aos lampejos de preconceito 

lançados num olhar de desconfiança sobre sua orientação sexual, ou de julgamento 

por exercerem uma feminilidade ainda de certo modo dissonante do padrão. De 
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qualquer modo, ali no Jangurussu, a intimidade com a bola e com aquele campo de 

futebol conquistada pelas jovens era mesmo algo muito especial. 

Uma garota com um bebê no colo chama a minha atenção. Puxo conversa 
com ela. Para minha surpresa já tinha sido do grupo Meninas do Rap e saíra 
exatamente por ter engravidado. Começo a entrevistá-la. Fala das atividades 
que realizavam, dos assuntos abordados nos raps, quase sempre prevenção 
das DSTs e Aids. Conta que distribuíam preservativos na comunidade. 
Enquanto a escuto penso com indisfarçável julgamento: “– E ainda assim não 
evitou a gravidez...”. 
O bebê começa a chorar e eu novamente me pego pensando no suposto 
“retrocesso” daquela garota; não pela gravidez, mas pela ausência dos 
sonhos. Seria? “– Eu penso em voltar para o grupo” – diz. Escuto com aquela 
cara de quem diz: “Ahã...”, mas no fundo se pergunta como... Pareciam 
coisas dissonantes o olhar daquela jovem para o campo de futebol, os olhos 
brilhando, e o bebê reclamando a sua atenção. Até que ela senta e começa 
a amamentá-lo. Nesse momento começo a perceber com o exemplo de 
Turmalina que a vida não é uma reta. Que as curvas fazem parte do processo 
e que podem ser até bem-vindas. Pergunto se gosta de ser mãe. Ela olha pro 
filho e diz que sim. Que está feliz com a vida que leva. Aprendo com isso.  
Nesse momento, o treinador se aproxima e diante da cena, diz: “– Está vendo 
o que o futebol pode fazer?” Converso um pouco com ele sobre a magia que 
envolve aquilo tudo. Duas partidas acontecendo ao mesmo tempo em lados 
diferentes do mesmo campo de futebol. Crianças de um lado, jovens de outro. 
Havia lugar para todos. “– Ei Ciça! tá vendo o garoto que tá apitando esse 
jogo de cá? Ele já passou por tudo, tudo o que você possa imaginar; tráfico, 
drogas, hoje se dedica totalmente ao esporte.” Eu já ia comentar essa fala, 
porém me distraio ao ver Turmalina entregar a criança para uma colega, e 
para a minha total surpresa vestir a camisa do time e entrar em campo pra 
jogar. 
 Naquele momento compreendi o porquê daquele ser um lugar quase 
sagrado – um lugar de encontros – para aquelas pessoas. Quase um templo. 
Ali eles ganhavam uma nova identidade, esqueciam-se do lixo, do tráfico, das 
drogas, do peso do mundo sobre as costas e podiam ser simplesmente 
jovens. Final do jogo das “grandes”. O treinador me apresenta oficialmente, 
eu falo da minha pesquisa, digo que irei preservar os seus nomes e que eles 
podem escolher o nome que quiserem: “– Eu posso ser o Jean Claude Van 
Damme?” pergunta uma das maiores. “– Pode, pode sim.” “– E eu, posso ser 
Princesa?”. “– Pode também”. “– Eu, eu tia, sou a Pérola!” “– Sim! Tudo certo!” 
Pérola... uma bonita jóia, como todos os jovens que ali estavam; como 
precioso era aquele lugar para aquela comunidade. (DIÁRIO DE CAMPO, 10 
de setembro de 2012). 
 

Uma pérola começa como um grão de areia... e é acolhido por uma ostra 

depois da fricção entre ambas... Nessa relação conflitante e amorosa, transforma-se... 

e ganha beleza... Como nos diz Rubem Alves: “Ostra feliz não produz pérolas...” 

 

Diante daquilo tudo não resisti ao impulso de ligar dali mesmo para minha 
orientadora e dividir com ela meus afetamentos. Meus afetos... 
Entusiasmadas ficamos: do grego en + theos, literalmente “em Deus”... Eu, e 
ela, ao saber o que estava acontecendo naquele momento... nos 
deslumbramos.  
Nesse movimento, em meio a tudo que eu pensava, via uma certeza que já 
se faz instalar junto ao campo de futebol, próximo à antiga rampa do 
Jangurussu, ou lixão, como era mais conhecido no passado – localizado no 
lugar que chamam de Perimetral, dada a proximidade da avenida de mesmo 
nome: ali seria um santuário de encontros e publicização da existência 
daqueles corpos juvenis. Ali, os jovens e as jovens do Jangurussu se divertem 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega_antiga
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e põem no chão por alguns minutos, ao tempo de duração de uma partida, as 
dores, os pesares, a vida de invisibilidade e exclusão. Duas faces da mesma 
moeda, corpo potente e corpo invisível, dispostos lado a lado... 
Por algumas horas, algumas vezes por semana, as pessoas daquela 
comunidade constroem uma mágica e potente idéia de unidade. Meninas e 
meninos deixam a vivencia de trabalho infantil, do abuso e da exploração 
sexual e se tornam príncipes e princesas. Rapazes esquecem o cenário de 
tráfico, infrações e outros excessos nos quais ainda estejam envolvidos e 
tornam-se heróis e heroínas dos filmes americanos de lutas marciais; garotas 
relembram que paralela às identidades de mãe e esposa, existe a identidade 
de jovem, existe o sonho. (DIÁRIO DE CAMPO, 10 de setembro de 2012). 
 

Figura 12 – Garota jogando futebol 

 
Fonte: Pessoal. 

 

Garotos e garotas esquecem as desigualdades de gênero para simplesmente 
brincar... de reinventar a vida... A cena idílica de um outro mundo possível 
gravada pra sempre em minha memória. 

 
 

Figura 13 – Menino e menina jogando futebol 

 
 Fonte: Pessoal. 
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Jogos simultâneos, simultâneas sensações e desassossegos dentro de 

nós. E nós que nem gostávamos de futebol, e nós que nem esperávamos estar ali 

naquela noite, e nós que esperávamos ver, no máximo uma “peladinha” e tirarmos 

quem sabe algumas fotos... E nós que nem...  

Impossível não lembrarmos também de Santos (1997, p. 160) nos 

instigando a perceber o uno e o diverso, a força movedora das conexões humanas, 

no potencial inscrito nas redes sociais: “Não me interessa que sejam portáteis as 

soluções, ou mesmo soluções de bolso, desde que possam explodir.” 

Os diversos sujeitos que percorreram conosco esse penúltimo tópico do 

primeiro capítulo, revelaram os múltiplos caminhos sinalizados para a juventude do 

Jangurussu no tocante à arte, ao lazer, a cultura, a música, a dança; a experiência 

com o esporte, com o rap... Todas essas possibilidades, muitas vezes construídas (no 

sentido de não serem dadas), ousaremos afirmar, são parte de uma cultura juvenil 

que se não é modificadora “de toda a realidade” ao menos transforma “parte dela”. 

Falar de si, do mundo, das dores, das flores... Duarte Junior (2001) em Os Sentidos 

dos Sentidos cita Maffesoli ao definir o conceito de estesia: como sensibilidade ou 

faculdade de sentir significa a capacidade de trabalhar conhecimentos que “passam” 

pelo corpo. Aqueles e aquelas jovens produziam conhecimento também a partir da 

redescoberta do corpo. 

Sim, eu existo! Cantar... Sim, eu tenho voz! Dançar... Sim! O meu corpo 

vibra...! Perceber-se. E perceber o outro que também existe e que também é 

importante pra mim. Imaginamos por instantes essa sensação e nos lembramos, nem 

sabemos bem o porquê, de uma frase dita há muito tempo por uma garotinha, hoje 

uma mulher, também moradora do Jangurussu, bailarina do grupo da educadora e 

também bailarina Dora Andrade, em antigo vídeo institucional da Edisca: “Como é 

para mim... dançar? Dançar...? É como se tivesse uma borboleta... dentro da minha 

barriga!” E por que teríamos lembrado disso justo agora, depois de passadas 

praticamente duas décadas...? Não sabemos ao certo... Teríamos nós, também, uma 

borboleta dentro da nossa barriga...? 
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2.4.5 A emoção em conhecer a rampa do Jangurussu e a euforia de uma mãe 

num dia marcado pra ser ruim. Novas expressões de morte e vida? 

 

[...] tava morrendo gente, tava morrendo gente, a máquina às vezes enterrava 
gente. Passava a noite trabalhando, aí se enrolava no papelão e no lixo, aí, 
às vezes, a máquina passava por cima, às vezes... (Dona Lourdes) 
 
[...] ninguém subia lá em cima. Era um mundo que ninguém queria... (Dona 
Lilian) 

 
 

Finalmente subiríamos à rampa do Jangurussu naquele dia. Após ouvirmos 

tantos relatos, tantas experiências ali vividas pelos moradores e moradoras do 

Jangurussu que exerciam a função de catadores – tantas dores, algumas flores 

também em suas histórias de vida, mas não havia como negar, a rampa tinha sim um 

quê de náusea (parafraseando Drummond). O combinado era chegar às 9:00h. Na 

verdade, a ideia inicial era termos subido na tarde do dia anterior, por volta das 17h. 

Porém muitas pessoas nos desaconselharam, dado ao risco de sermos assaltados na 

descida. Ao invés de subirmos, conversamos, já de noite, em meio ao jogo de futebol 

no campo da Perimetral, com um dos rapazes do bairro no sentido de pedir a 

“permissão” para fazê-lo. 

Acompanhemos nosso diário de campo: 

 
“Eu vou subir com ela quarta feira, certo?” Disse Herbert, o treinador do time 
e coordenador do projeto Meninos de Deus. “Tá feito!” Respondeu o rapaz. 
Aproximei-me, apertei sua mão, disse meu nome. “Acha que dá pra bater 
umas fotos de lá?” perguntei. “Dá, dá. Tem grilo não!” – “Pois beleza!”, falei. 
(DIÁRIO DE CAMPO,10 de setembro de 2012). 
 
No dia marcado, cedinho, encontrei o educador no campo de futebol, onde 
alguns garotos já brincavam de bola. Fomos de carro até a rampa, 
acompanhados por um adolescente que morava no local. Um garoto negro, 
muito bonito, de uns catorze anos, sorriso fácil no seu gesto generoso de 
acompanhar-nos. Certa ansiedade se apossou de mim naquele momento. 
Estava com a câmera fotográfica, mas decidi levar só o celular por dentro da 
roupa, como também deixar a bolsa no carro mesmo. Subimos a pé, com 
certa dificuldade, pois havia o risco de escorregarmos. Lá em cima, um vasto 
terreno baldio, onde no passado já fora talvez, o maior símbolo da pobreza 
existente na capital. (DIÁRIO DE CAMPO, 12 de setembro de 2012). 
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Figura 14 – A antiga rampa de lixo do Jangurussu 

 
 Fonte: Pessoal. 

 

Quantas histórias de exclusão aquele lugar não guardaria? Aquilo também 
me punha ansiosa. A força simbólica daquele momento. Quase não nos 
falamos ali. Um misto de emoção e amargura que tentávamos disfarçar... 
Tiramos algumas fotos, enquanto o garoto nos contava de um homicídio 
acontecido naqueles dias: um rapaz havia sido morto e seu corpo fora 
encontrado tão próximo que dava pra ele apontar onde era o local. Era um 
dia pra se voltar triste para casa, pensando na violência material e simbólica 
vivida por aqueles moradores e moradoras. 
Os barracos construídos embaixo da rampa nos lembravam o tempo todo que 
aquele era um lugar de escassez. Deparava-me ali, como nunca, desde que 
iniciada a pesquisa, com o “pé na morte”, descrito pela coordenadora do 
CONVIDA, em minha primeira visita ao Jangurussu como pesquisadora. Na 
descida, porém, outro rapaz, que o tempo todo nos observara, é 
cumprimentado por Herbert, ele parecia nos vigiar... ou talvez, a seu modo, 
nos proteger... Mesmo com certo receio me aproximei e apesar do seu 
silêncio, apertei a sua mão. Uma senhora também se aproximou, era uma 
antiga conhecida do educador.  
Pedi permissão para fotografar as casas e o rapaz apenas balançou com a 
cabeça que sim. Enquanto isso a mulher começou a conversar 
animadamente com Herbert e contou o porquê de sua felicidade: a filha 
andava cada vez melhor nos estudos (era a primeira da classe, estudava até 
nos finais de semana) e o filho, um garoto cujo futuro todos diziam que seria 
“cadeia ou cemitério”, depois de dois anos de muito incentivo da mãe, muitas 
idas e vindas, muita insistência, finalmente estava trabalhando com carteira 
assinada e tudo – dizia a mãe, sem parar de sorrir. 
Já na volta, no carro, com Herbert de Souza, a minha cabeça parecia 
fervilhar... Que leitura poderia ser feita da experiência vivenciada naquela 
manhã? Até que ponto, ser “a primeira da classe” ou “ter carteira assinada e 
tudo” poderia suplantar o peso de uma vida experienciada no seu limite, tal 
qual eu puder ver do alto daquela rampa? E até que ponto aquele peso não 
podia ser suavizado ante a delicadeza do que ainda não é... do que está por 
vir...mas que é profundamente desejado? Mais do que triste, voltei pra casa 
surpresa com as minhas próprias emoções. Como aquilo podia ter 
acontecido? Como explicar a presença daquela mãe que atuou como um 
sopro suave de vento, de brisa, num dia “marcado pra terminar ruim”? Como 
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não me sentir culpada por tão súbito ânimo? E porque me sentir culpada? 
Maior que a exclusão material que eu vira era à força de duas palavras que 
não saiam da minha cabeça, nem do meu coração, e que deixavam uma 
hipótese de sorriso no meu rosto: sonho e esperança. (DIÁRIO DE CAMPO, 
14 de setembro de 2012). 
 

Haveria outro campo de possibilidades ou àqueles e àquelas jovens 

restariam apenas à continuidade do ciclo de pobreza repassado a gerações?  

 
“Será “útil” viver quando não se é lucrativo ao lucro? [...] “É preciso “merecer” 
viver para ter esse direito? Surge o temor insidioso, o medo difuso, mas 
justificado, de ver um grande número, de ver o maior número de seres 
humanos considerados supérfluos. Não subalternos nem reprovados: 
supérfluos. E por essa razão, nocivos. E por essa razão... (FORRESTER 
1997 apud CORDEIRO, 2009, p. 19). 
 

Sempre vai pairar no ar a desconfiança de até que ponto, estudar e 

trabalhar seriam estratégias de “integração”, no sentido foucaultiano de 

“adestramento” aos ditames do capital neoliberal? Porém... de outro modo, até que 

ponto ante ao futuro duramente projetado para aquele garoto: “cadeia ou cemitério”; 

ter um emprego e uma formação não poderia significar o acesso a sonhos possíveis, 

capazes de carregar em si, como hipótese, também energias propulsoras de 

empoderamento e não só de reprodução, tal como acontece no cotidiano de jovens 

de outras classes sociais que desejam passar de ano ou no ENEM...? Não seria isso 

o que também queríamos para os nossos filhos? 

Evidente que, de todo modo, vivemos essa conflitualidade no processo de 

compreensão ora construído com as culturas juvenis no Jangurussu. Não seria o 

sorriso daquela mãe, que tanto bem nos fez naquela manhã, também uma legítima 

expressão dionisíaca, ao invés de mero sinal de alienação ou conformismo? Não teria 

ela um olhar que no dizer de Victor Valla, apontava para uma avaliação rigorosa dos 

reais limites e melhorias em suas vidas, na vida das juventudes? Não poderiam ser 

aquelas pequenas conquistas, legítimas expressões de quem quer ser também, como 

eu, como você, sujeito de direitos e de desejos? O desvario, o sofrimento, o delírio 

dos chamados excessos e a existência nas sombras seriam as únicas alternativas 

possíveis a uma cultura juvenil fomentada nas classes populares? Por fim, num 

cenário de “morte e vida”: o Jangurussu; seria a morte sempre a única vencedora? 

Talvez nem tudo fosse resistência, mas também nem tudo fosse alienação... 

 
Como que você vai ignorar que numa montanha de lixo tem pessoas morando 
lá em cima? Tem seres humanos lá em cima. Aí você vai virar o rosto pro 
outro lado e fazer de conta que não existe. Que é invisível...? (Dona Lilian). 
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“Tem seres humanos lá em cima”. Pelas análises das jovens e dos jovens 

entrevistados até aqui; de Dona Lilian, de Herbert de Souza, de Dona Lourdes, de 

Dona Teresa e de tantas outras pessoas como a mãe do garoto que encontramos por 

último na rampa, parceiras nesse nosso andarilhar cartográfico pelas ruas e becos do 

Jangurussu, pela avenida principal da Comunidade Perimetral e pela própria rampa... 

E que contribuíram enormemente para a ampliação do nosso olhar de pesquisadora 

em relação às juventudes e aos seus desejos e sonhos em relação a dimensões como 

cultura, família, trabalho e educação, só para citar alguns aspectos da cultura juvenil 

investigada, bem como para o desencouraçamento do nosso corpo (ainda em 

processo), e para a fluidez de nossos afetos... 

Por tudo isso, pensamos ser possível afirmar, nesse primeiro capítulo que 

versa exatamente sobre o Jangurussu e a interface com as experiências das Meninas 

do Rap na comunidade Perimetral, que os homens e mulheres que ali vivem – que 

conhecem melhor do que ninguém os seus problemas, e que buscam também 

estratégias para nele viver melhor, até porque muitos, não desejam sair dali –, não 

são feios. Aqueles trabalhadores e trabalhadoras que tiram o sustento do lixo não são 

“sujos”, como quer e insiste em dizer o capital, e não são sequer reconhecidos pelos 

jovens e pelas jovens como tal, ao contrário, feias na verdade são as estruturas 

capitalísticas que os projetam. 

Diferente do pensamento que o restante da “cidade” possa 

apressadamente vir a ter sobre eles e elas, conhecem um segredo que agora 

começam a nos revelar, e talvez a vocês... Sabem que ali também pode ser um lugar 

de florescimento e de vida. E não só de morte, afinal. 

Do mesmo modo, afirmamos que os jovens e as jovens que ali vivem 

desenvolvem uma prática social enriquecida de possibilidades: culturais, artísticas, 

afetivas e de comprometimento coletivo, elementos que reverberam em sua cultura 

juvenil, instituindo, mesmo diante de todas as adversidades e dos sucessivos nãos, o 

que Bloch (2005) chamara de princípio da esperança: 

 
O homem é alguém que ainda tem muito pela frente. No seu trabalho e 
através dele, ele é constantemente remodelado. Ele está constantemente à 
frente, topando com limites que já não são mais limites; tomando consciência 
deles, ele os ultrapassa. (BLOCH, 2005, p. 243). 

 
Assim, misto de força e fragilidade, também eu, me penso agora. 
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3 “ROUBAR, MATAR E DESTRUIR!”4- A EXPERIÊNCIA DOS MENINOS DE DEUS 

E A CONSTRUÇÃO DE UM NOVO OLHAR E DE UMA NOVA ATITUDE NA 

RELAÇÃO COM A VIDA, POR MEIO DA EDUCAÇÃO E DO FUTEBOL 

 
Bola na trave não altera o placar 
Bola na área sem ninguém pra cabecear 
Bola na rede pra fazer o gol 
Quem nunca sonhou em ser um jogador de futebol? 
(Skank – É uma partida de futebol). 

                

3.1 A ampliação do nosso objeto e o encontro com os Meninos que ninguém 

quis – nem a família, nem a escola, nem o mercado – só Deus 

 

À deriva: “desvio de rota de embarcação ou avião em decorrência de 

correntes marítimas ou de vento; sem rumo; sem prumo.” A continuidade de nossa 

pesquisa nesse segundo capítulo nos deixou por um bom tempo assim. Diferente das 

Meninas do Rap, os Meninos e as Meninas de Deus, “tornaram-se” nosso objeto de 

estudo. E ele surgiu de um não desejo, ou melhor, de uma deliberada necessidade 

que foi trans 

mutada em desejo. Todo esse processo nos remeteu é claro, de certo 

modo, ao risco e ao medo. Eis o nosso desafio: desterritorializarmo-nos, sairmos da 

zona de conforto, percebermos e acolhermos no caminho também as curvas e as 

bifurcações.  

Por meio do contato com a realidade do Jangurussu e com os sujeitos que 

nele provocavam eruptivos movimentos – as Meninas do Rap, e também com o 

educador Herbert de Souza –, chegamos ao grupo de meninos que com o apoio da 

REAJAN experiência desde 2006 processos de grupalização com base no futebol, 

numa proposta de ruptura com o tráfico de drogas e com a violência no bairro.  

Para entendermos a estória dos Meninos de Deus é preciso que façamos 

uma imersão no cenário que envolvia o Jangurussu como um todo no ano de 2005, e 

mais especificamente o Conjunto Santa Filomena, sede dos Meninos de Deus, assim 

como o contexto de criação da REAJAN, o que nos faz afirmar com base em Guattari 

e Rolnik  (1996) que é na prática social que os homens constroem sua subjetividade, 

                                                           
4 Trecho da fala de um dos jovens participantes do grupo Meninos de Deus, a qual será apresentada 

na íntegra, no decorrer desse trabalho. 
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a qual está sempre referenciada às relações sociais em um momento histórico 

determinado e intimamente ligada à produção da territorialidade. 

Era preciso que percorrêssemos dois terminais de ônibus – Parangaba e 

Messejana – até chegarmos ao Jangurussu e no referido conjunto. Lá era um lugar 

mal visto. Lá, era tido como reduto do narcotráfico – bem mais do que na Comunidade 

apelidada de Perimetral anteriormente analisada em nossa pesquisa. Lá era onde 

havia um dos maiores índices de criminalidade da cidade. Cidade que teve em 2012 

um aumento de 47% nos homicídios dolosos em relação a 2011. Isso fez de Fortaleza 

a 13ª cidade mais violenta do mundo, segundo relatório do Conselho Cidadão para a 

Segurança Pública e Justiça Penal – uma Organização Não-Governamental (ONG) 

sediada no México que, desde 2002, analisa políticas públicas, impunidade, 

narcotráfico, seqüestro e segurança.  

Foi lá também onde cresceu o educador físico Herbert de Souza, 

aprendendo a jogar bola nos seus campos de futebol, tornando-se mais tarde jogador 

profissional, depois voluntário em uma escolinha de esportes para jovens e por fim 

engajando-se também nas lutas do seu bairro. Sim, porque lá também a comunidade 

se tornou palco da ação de vários movimentos sociais. A problemática da violência 

atingiu um índice insuportável, a partir de 2006, sendo necessária a criação de uma 

rede para lidar com a situação – Rede de Articulação do Jangurussu e Ancuri 

(REAJAN) –, o que gerou posteriormente a criação do grupo Meninos de Deus. E 

finalmente, era lá, a sede do Conselho Nova Vida (CONVIDA), ONG que atua com as 

juventudes na região. 

Se, como afirma Diógenes (2003, p. 193), “[...] quando a paisagem da 

cidade torna-se apenas lugar de segregação, ela silencia, foge a alma, ao tornar-se 

lugar de unidade ela viceja transbordamentos.” Quem começa a nos contar sobre a 

bonita história da criação da rede é o Sr. Manoel, líder comunitário e membro da 

REAJAN: 

 
A REAJAN nasceu em 2006, porque naquela época tinha toda uma questão 
aqui... Aqui não entrava mais ambulância, carro de gás, farmácia, que os 
meninos roubavam e matavam. E aí foi feita uma reunião, embaixo da 
mangueira, com quase todo o secretariado do governo, pra discutir essa 
estória, né? Aí acabou que a gente viu, na época), que não dava pra fazer 
nada só. (Sr. Manuel, Entrevista em 24/07/12). 
 

Nas palavras de Cordeiro (2009) o olhar para o bairro possibilita entender 

o ponto de vista das camadas populares, suas formas de expressar a luta pelo direito 
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à cidade e sua participação na construção do lugar da vida. O coordenador do grupo 

Meninos e Meninas de Deus, Herbert de Souza, nos conta que também acompanhou 

de perto a criação da rede, se integrando ao movimento social na busca pela melhoria 

do lugar: 

 
De 2006 a 2008, 43 adolescentes entre 14 e 24 anos, se envolveram em 
muitos crimes e a situação do bairro chegou a um nível insuportável: assaltos, 
drogas, arrombamentos, mortes e expulsões de alguns moradores da 
comunidade começavam a fazer parte da rotina do bairro. Isso provocou um 
incômodo em nós porque estávamos vivendo uma guerra, vendo o 
crescimento da violência muito rápido. Então fomos para o enfrentamento 
através de denúncias de tudo que estava acontecendo na comunidade. 
Realizamos caminhadas, manifestações, reuniões e eventos no bairro que 
pudessem sensibilizar as pessoas e as autoridades do poder público sobre a 
situação que estávamos vivendo no Santa Filomena. Chegou ao ponto de 
que em um raio de 03 km quadrados, 36 pessoas da comunidade serem 
assassinadas em latrocínio, acerto de contas, brigas de gangues e pelo poder 
do tráfico. (Herbert de Souza, Entrevista, 24/07/12). 
 

De princípio, focalizando o enfrentamento da violência contra e entre 

crianças, adolescentes e jovens em conflito com a lei, moradores da comunidade do 

Parque Santa Filomena e adjacências, a rede social teceu seu canto:  

 
O governo não poderia fazer só, as ONGs, as igrejas também, a Diaconia... 
Aí foi feito seis seminários. Um em cada comunidade: João Paulo, São 
Cristóvão, Palmeiras, Santa Filomena, Santa Maria, Sitio São João, pra 
levantar quais as demandas dessas comunidades. E aí foi feito um grande 
seminário com todas essas comunidades, levantando essa questão. E a partir 
daí nasce a REAJAN. Os meninos de Deus surgem a partir da REAJAN. (Sr. 
Manuel, Entrevista em 24/07/12). 
 

A Rede de Articulação do Jangurussu e Ancuri (REAJAN) como lugar de 

procura, já nasce com sete lugares de fazer o novo reagir e fazer brotar, segundo as 

palavras da contista Martha Medeiros, “o imponderável da vida”. Um conjunto de vinte 

e cinco entidades, dentre elas o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente 

(CEDECA), unia-se a essas pessoas que queriam dizer que o futuro não era 

inexorável... Voltemos a escutar o senhor Manoel: 

 
Não dava pra trabalhar só uma coisa aqui só no Santa Filomena, porque era 
também no São Cristóvão, no Palmeiras, e aí a gente achou que nós juntos 
podíamos mais. Aí a gente nasceu com sete células: educação, defesa da 
criança e adolescente, assistência social, moradia etc. Com vinte e cinco 
entidades fazendo parte. O Banco Palmas, a Igreja Batista do São Cristóvão, 
a igreja católica, a Diaconia, várias... Não dá pra lembrar de tudo. 
E aí a gente começou a trabalhar essa questão, e a primeira coisa que a 
gente fez foi uma caminhada no Sitio São João; veio pessoas lá do João 
Paulo, lá do Santa Fé, né? Trazendo essas pessoas, foi quando a gente fez 
a entrega desse primeiro documento sobre educação, foi entregue às 
autoridades que vieram na época; a partir daí a gente começou realmente a 
trabalhar. E depois nasceu o grupo os Meninos de Deus que é aqui no 
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CONVIDA, mas que a REAJAN deu toda uma retaguarda. (Sr. Manuel, 
Entrevista em 24/07/12).                        
                         

A criação da REAJAN no grande Jangurussu é uma bela constatação da 

força do ideário coletivo sobre o individualismo, quando os sujeitos se dispõem a 

construir o novo e a romper a barreira do preconceito e da indiferença, em prol da 

transformação de suas realidades. É inspirador continuar vendo o relato de seu 

Manoel sobre o despertar desse processo. Vejamos: 

 
Eu comecei a trabalhar no Jangurussu em 2005. Trabalhava numa indústria 
em Manaus, aí vim pra Fortaleza e comecei a trabalhar com a área social. Fiz 
parte de uma pesquisa de campo sobre adolescentes no São Cristóvão e aí 
eu me apaixonei pela história. E aí eu vi uma mãe de 22 anos, na época com 
seis filhos, ela morava numa casa menor do que essa sala aqui. Aí eu pensei 
na minha filha em casa, também com 22, fazendo a sua faculdade.  
Eu pensei: “Meu Deus! eu posso fazer alguma coisa”. Aí comecei a trabalhar 
na instituição, tava fazendo um projeto social. Aí ela disse que não tinha 
dinheiro pra me pagar, e eu trabalhei 2 anos sem ganhar nada. Minha mulher 
por mais que compreendesse... Era difícil na hora da gente pagar as contas. 
Mas aí a gente contornou isso. Depois comecei a fazer parte da REAJAN em 
2007 e me apaixonei. (Sr. Manuel, Entrevista em 24/07/12).  
 

Fica visível no relato de seu Manoel a importância de descruzar os braços 

diante da urgência de tantas demandas coletivas. Ele faz uma análise crítica 

ressaltando a problemática do clientelismo e nos conta ainda sobre como o ideal de 

colaboração é precioso, como é necessário saber aonde se quer chegar, que esse 

lugar é o coletivo, e principalmente como se precisa ser forte para superar os desafios: 

 
Existe hoje um grande desafio que é a gente acabar com o clientelismo. As 
nossas instituições, cursos, escolas, os próprios projetos, tudo é indicação. 
Tem até pessoas que são capacitadas, tem, mas a maioria não são, aí eu fico 
pensando que em época de eleição essas pessoas ficam amarradas a 
determinado tipo de gente, e isso é ruim, isso prejudica. Considero isso um 
grande desafio, porque quando chega nessa época de eleição os movimentos 
esfriam, ninguém quer mostrar a cara, e a gente tá sofrendo isso na REAJAN. 
As lideranças... né?  
Eu acho que um grande desafio é resgatar os movimentos. Nessa gestão, 
teve a estória que a gestão levou muitos líderes pra trabalhar. Né difícil, né? 
Tu imagina, a quantidade de propostas que eu já recebi, de dois meses pra 
cá, pra apoiar fulano, cicrano... E a gente precisa, financeiramente é bom 
demais, é um emprego, um trabalho, tá trabalhando lá, mas pra gente que 
defende essa questão, dos movimentos, da seriedade, é ruim. Como é que 
eu vou pegar um trabalho, apoiar uma pessoa, um candidato, e o cara lá, 
ganhando? É como se o cara lhe calasse. Muita gente tem ficado calada por 
causa disso. Muita gente disse que acabou o coronelismo, mas não acabou. 
(Sr. Manuel, Entrevista em 24/07/12).                        
 

Aqui podemos ver a associação feita entre clientelismo e coronelismo- 

aliança entre algo individual e um processo de formação política hegemônico, base 

da política neoliberal que se assentou sobre esta formação social. Seu Manoel mostra 
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também como se tem adulterado a visão das juventudes, apontando que apenas um 

lado nelas se supervalora, a ponto de parecer que “todo mundo é ruim”, como ele diz, 

em uma estigmatização dos tempos e espaços do viver comum das culturas juvenis, 

que se cristalizam em relatos da mídia:  

 
Hoje a mídia fala muito do jovem infrator, parece que todo mundo é ruim, né? 
Mas ela não mostra os grupos, os grupos que o Herbert acompanha, os 
outros grupos que o CONVIDA acompanha, o grupo lá do banco Palmas, os 
das igrejas, não dá ibope. Mas a questão do menino infrator, no tráfico, parece 
que isso é o que predomina. As pessoas já criaram uma antipatia da 
juventude. Parece que todo jovem é ruim... Inclusive os que tão nesse mundo 
são vítimas, vítimas das políticas públicas que existem, mas não dão conta. 
(Sr. Manoel. Entrevista, 24/07/12). 
 

A entrevista com o senhor Manoel me fez querer saber mais sobre os 

Meninos e Meninas de Deus e mais sobre Herbert de Souza: 

 
Nasci em Itapajé e cheguei em Fortaleza, aqui no Santa Filomena aos 03 
anos de idade. Com cinco anos perdi meu pai e minha mãe teve que cuidar 
dos cinco filhos. De oito para nove anos comecei a trabalhar claro que contra 
a minha vontade, era a necessidade mesmo. Fui conhecer uma escola aos 
quinze anos de idade. O meu maior sonho era ser jogador de futebol 
profissional como é o sonho de muitas crianças. Graças a Deus joguei por 
cinco anos no América. Tive diversas contusões e por isso parei de jogar. 
Nessa época era voluntário da escolinha Craques de Cristo e quando dei a 
notícia pra eles, parecia que tinham ganhado um campeonato, pois sabiam 
que eu iria ficar com eles definitivamente. Havia um adolescente de nome 
André que todos acreditavam que seria um grande jogador de futebol. 
Infelizmente, ele se envolveu com crimes, acabou morto com duas facadas e 
uma delas, lhe partiu o coração ao meio. Falei para mim mesmo: “Se 
depender da minha ajuda não morrerão outros Andrés”. Costumo falar que 
Deus realizou meu sonho, tornando-me jogador e professor, mas também me 
deu uma missão, ajudar os menos favorecidos. (Herbert de Souza, Entrevista, 
24/07/12). 
 

                   Com a propriedade de quem sentiu na pele os problemas vividos pelos 

jovens do seu bairro, de quem sonhou e se frustrou como eles, e de quem reaprendeu 

a sonhar, Herbert, o Betinho como é carinhosamente chamado, nos conta o caminho 

traçado que o levou a formar o grupo Meninos de Deus: 

 
Trabalhei na escolinha por três anos, sem remuneração. Comprava o material 
esportivo através de bingos e doações. Lembro bem que os meninos vendiam 
castanhas, material reciclável e alguns saíam com uma enxada à procura de 
trabalho: capinar à frente de uma casa em troca de alguns trocados para 
manter a escolinha. Alguns desses meninos que faziam parte da escolinha 
se envolveram com ações ilícitas. Tinha uma cobrança da própria 
comunidade e dos garotos que não sabiam o porquê de tantos envolvimentos 
com o crime, inclusive por parte de garotos que já tinham passado por nossas 
mãos. Já tínhamos feito todo tipo de denúncia e nada tinha sido feito por 
esses meninos.  
Reuníamo-nos no bairro freqüentemente com as entidades, para tentar 
encontrar soluções. O problema era grave e precisávamos tomar alguma 
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providência, todo mês morria de dois a três jovens. Comecei a fazer uma lista 
dos garotos mais vulneráveis, eram quarenta e três (43) jovens diretamente 
envolvidos com todo aquele terror, eles eram vítimas e ao mesmo tempo 
algozes. Eu já os conhecia, sempre morei no bairro e muitos destes meninos 
eu vi crescer. Comecei a visitá-los de um por um. (Herbert de Souza, 
Entrevista, 24/07/12). 
 

                  O relato acima nos faz lembrar de Denise Cordeiro (2009), parafraseando 

Agamben (2003), quando este nos fala de uma “vida nua”, do abandono do serviço 

público, de uma vida no limite. A tensão entre mediato e imediato, num contexto de 

precarização da vida e avanço neoliberal em virtude da implantação do Estado 

mínimo, revela que a espera por políticas sociais muitas vezes pode ser assinar uma 

“sentença de morte”. Continuemos com o educador Herbert: 

 
Fiz isso porque percebia que as soluções que se discutiam só podiam 
acontecer em longo prazo. Pensávamos em políticas públicas, que eu 
considero de extrema importância, mas para aquele momento precisávamos 
de algo mais imediato, porque os jovens estavam morrendo e se não 
fizéssemos alguma coisa logo por esses meninos, não restaria mais nenhum 
desses quarenta e três (43). As visitas eram para saber deles: como eles viam 
tudo aquilo e se desejavam sair daquela situação de tráfico, dos roubos, das 
drogas e do medo de morrer a qualquer momento. Foi conversando, tentando 
entender a situação deles que comecei a perceber como eles pensavam e 
pude, então, ajudar. Muitos deles, quando eu perguntava por que não saíam 
daquela vida, diziam que não podiam porque já estavam dentro, na expressão 
deles, estavam com a “cabeça na seda”, marcados para morrer e muitas 
vezes matavam alguém pela simples desconfiança ou boato de que esse 
queria matá-lo. (Herbert de Souza, Entrevista, 24/07/12). 
 

Diante da lacuna do Estado no lugar, o movimento social, não só no 

Jangurussu e no conjunto Santa Filomena, como certamente em outros lugares, além 

das tentativas de articulação com o poder público, acaba por tomar pra si, parte da 

responsabilidade de achar as respostas necessárias à melhoria da qualidade de vida 

no bairro – não raro da forma mais dura, como nos revela Herbert: 

 
Esse grupo, dos 43 meninos, era um grupo muito difícil, alguns já tinham 
matado outros já haviam sido presos. Eu tentava ajudá-los, mas encontrava 
muitas barreiras; os levei para as reuniões, fui tentando envolve-los nos 
projetos, encontrando resistência, com razão. Eles provocavam medo nas 
pessoas, eram jovens acostumados com uma vida de violência. Tinham a 
expressão sempre de ódio, atitudes bruscas, explosões emocionadas e 
violentas. Ninguém queria esses meninos, nem mesmo os familiares. Alguns, 
nem mesmo as mães queriam por perto, e olha que, para uma mãe desistir 
do filho a situação tem que ser bastante extrema, e aquela era uma. Foi aí 
que começamos a chamá-los de Meninos de Deus, porque ninguém queria 
aqueles meninos, nem os projetos, nem a escola, nem a comunidade, nem o 

pai ou mãe, nem o diabo, só Deus mesmo queria aqueles garotos. (Herbert 
de Souza, Entrevista, 24/07/12). 
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                 Quando “ser mais” parece algo distante da realidade dos jovens do 

Jangurussu, o vazio começa a instalar-se no lugar da potência. Os jovens do lugar 

descritos pelo educador físico, naquele momento da história do bairro, apresentavam 

um corpo fechado a afetos, blindado. Corpo sem órgãos, tradução do grau zero de 

intensidades, na análise de Deleuze e Guattari (1995). A ideia de corpo sem órgãos, 

que originalmente foi cunhada por Antonin Artaud, apareceu inicialmente na obra de 

Deleuze através do Anti Édipo como forma de resistência esquizofrênica à 

edipianização. Mais adiante, ela foi retomada em outros trabalhos, como “A Lógica do 

sentido” e Mil Platôs, agora já não mais como entidade especificamente 

esquizofrênica. Um corpo sem órgãos não é uma noção, um conceito, mas antes um 

conjunto de práticas.  

Segundo Adad (2004, p. 101), ao corpo sem órgãos não se chega, não se 

pode chegar, nunca se acaba de chegar a ele, é um limite. E o vazio no Jangurussu, 

que atravessa inclusive as suas juventudes, também adquire múltiplas formas de 

expressão: violência, drogas, tráfico, criminalidade... É nesse momento que saídas 

possíveis começam a ser ensaiadas. Para fazer vazar a vida, talvez... Afinal, a 

despeito do corpo sem órgãos, todo vazio precisa ser preenchido, como nos alerta 

Chico Buarque na canção “copo vazio”: 

                                        
É sempre bom lembrar 
Que um copo vazio 
Está cheio de ar. 
É sempre bom lembrar 
Que o ar sombrio de um rosto 
Está cheio de um ar vazio, 
Vazio daquilo que no ar do copo 
Ocupa um lugar. 
É sempre bom lembrar, 
Guardar de cor que o ar vazio 
De um rosto sombrio está cheio de dor. 
É sempre bom lembrar 
Que um copo vazio 
Está cheio de ar. 
Que o ar no copo ocupa o lugar do vinho, 
Que o vinho busca ocupar o lugar da dor. 
Que a dor ocupa metade da verdade, 
A verdadeira natureza interior. 
Uma metade cheia, uma metade vazia. 
Uma metade tristeza, uma metade alegria. 
A magia da verdade inteira, todo poderoso amor. 
A magia da verdade inteira, todo poderoso amor. 
É sempre bom lembrar 
Que um copo vazio 
Está cheio de ar. (Copo vazio – Chico Buarque) 
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A sensibilidade de Chico nos leva a pensar no “quase”, como um devir. E a 

sensibilidade de Herbert de Sousa o faz “ter fé” no processo de cada um dos jovens 

do Jangurussu, afinal de contas como nos diz Ana Jácomo: “A fé sabe coisas que eu 

não sei.” De modo que o educador prefere acreditar na promessa de parte dos jovens 

de começar a participar dos encontros do grupo – promessa essa que talvez até nem 

se efetive hoje, mas amanhã quem sabe, ou talvez depois de amanhã... Ou no mês 

ou ano que vem. Chama-nos a atenção como são essas estórias possíveis, comuns 

até, ao longo dos cinco anos de existência do grupo Meninos de Deus. O que não se 

concretizou ainda como ação já pode ser considerado como potência, como muitas 

vezes o ar de um copo vazio. 

Ao refletir sobre as juventudes das periferias de Fortaleza e os percursos 

que por elas se fazem possíveis, Diógenes (2003), discorre sobre o corpo sem órgãos, 

e nos apresenta Agilulfo, um cavaleiro de Selimpa Citeriore, paladino da França e do 

exército de Carlos Magno. Um cavaleiro que não existe: 

 
[...] apresenta-se como armadura e dentro dela apenas uma voz que combate 
e delira” [...] Essa era a função da armadura: impedir a dissolução do corpo. 
Paradoxalmente, criada como anteparo para ameaças exteriores a armadura 
cria um outro corpo, não dissolvente, e por isso mesmo inexistente. 
(DIÓGENES, 2003, p. 179). 
 

                  Tal qual no exército de Carlos Magno, haveria outros cavaleiros cujos 

corpos ao armarem-se criariam outro corpo inexistente? Provoca-nos a autora. 

Baseada na mesma canção de Chico Buarque, Diógenes nos atiça um pouco mais, 

ao parafraseá-lo de modo tocante: “É sempre bom pensar que um corpo vazio está 

cheio de dor”. E disso, no contexto de nossa pesquisa, bem sabe Herbert de Souza:    

 
Daqueles quarenta e três (43) meninos trinta e seis (36) morreram. A gente 
se desesperou. Um dia, numa reunião da REAJAN, eu chorei. A Situação 
exigia de nós uma situação rápida, foi aí que pensei e tomei uma atitude. Eu 
já havia conversado com alguns dos meninos, se eles realmente estavam a 
fim de sair dessa vida, e fiz um pacto com eles: eu iria ajudá-los, mas eles 
também precisariam me ajudar. Combinamos que eles paravam de roubar, 
de traficar, de usar drogas, e eu faria tudo por eles, lutaria para que eles 
pudessem ter outra vida. Eles me davam credibilidade e eu dava credibilidade 
a eles. Juntamente com a REAJAN, realizamos algumas reuniões com pais 
que tinham perdido filhos, famílias que tinham garotos envolvidos com a 
violência e os próprios jovens. Então montamos oficialmente o grupo Meninos 
de Deus. (Herbert de Souza, Entrevista, 24/07/12). 
 

                    Mais do que um problema para o bairro, o que ocorria naquele momento 

reverberava também na cidade, de modo que o Jangurussu passou a ser sinônimo de 

lixo, violência e criminalidade. Todavia, Barreira (1999, p 13) nos chama a reflexão 
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quando diz: “O discurso que uma sociedade constrói para erigir em problema social 

um fenômeno qualquer é sempre insuficiente para nos fornecer a inteligibilidade mais 

ampla do problema”. Face a face com a violência do bairro, o educador Herbert de 

Sousa, amparado por uma rede social, toma para si o desafio de ajudar a modificar o 

futuro dos que ali estavam “marcados para morrer”, acreditando que por trás de cada 

texto, há um contexto e que a mudança desses mesmos contextos pode implicar em 

profundas mudanças de vida: 

 
Alguns dos garotos já vinham se iniciando na vida do crime. Eles tinham 
envolvimento direto ou indireto com drogas, assaltos, formação de gangues. 
Estavam fora da escola, não eram aceitos pelos comunitários e não 
participavam das atividades promovidas pelas entidades locais. Viviam em 
lares muito empobrecidos e desestruturados do ponto de vista material, 
social, econômico e afetivo. Muitos pais eram separados, desempregados, 
usuários de drogas lícitas e ilícitas, como também alguns eram traficantes. 
(Herbert de Souza, Entrevista, 24/07/12). 
 

Como podemos constatar, nesse território de fabricação da miséria, as 

dores físicas e simbólicas se colocam, não raro, de maneiras absurdamente próximas, 

justamente onde, por princípio, seria o lugar primordial dos afetos, a família, “refúgio 

num mundo sem coração” (LASCH, 1991). Dessa forma, o que poderia manifestar a 

“fuga de um tempo em velocidade que não acolhe os encontros” (DIÓGENES, 2003), 

acaba por tornar-se lugar de ameaça, realidade essa descrita ainda pelo educador: 

 
Na experiência com esse primeiro grupo, eu tinha percebido que muito das 
atitudes deles tinham a ver com a auto-estima muito baixa, provocada por 
uma série de coisas e situações: baixa escolaridade, dificuldade para se 
expressar, problemas na família. Muitos deles os próprios pais eram 
envolvidos com roubos, tráfico de drogas, pais separados, brigas em casa, 
espancamento por parte de familiares. Eles achavam que para serem 
respeitados tinham que usar da força, até mesmo para se saírem com as 
garotas. Outra questão que os motivavam muito a praticar os delitos e usarem 
drogas e viverem de forma violenta era o fato de serem espelho para os 
outros, serem respeitados pelas façanhas, serem considerados, temidos. 
Sendo assim, nada pode passar barato, ao menor sinal de ameaça eles se 
sentiam na obrigação de agir, de responder de forma violenta. Houve 
situações em que alguém dever cinco reais e não querer pagar, já era motivo 
para matar. (Herbert de Souza, Entrevista, 24/07/12). 
 
 

Bittencourt (2010), fundamentando-se em Lasch, afirma que os afetos são 

de natureza ambígua. Se existem aqueles que aumentam nossa potência de agir e de 

pensar, permitindo devires-moleculares (devir-animal, devir-criança, devir-mulher) há 

outros que, por outro lado, impedem a expansão desses devires, molarizando a 

performance, construindo identidade, hierarquias, fazendo emergir o corpo blindado. 

“O corpo do lutador luta e vive armadura, ele não se dobra. Um corpo blindado 
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consegue a proeza de existir e não estar aberto a perigos, desilusões, golpes, 

devaneios eróticos, a nada que vem de fora” (DIÓGENES, 2003, p. 185). 

Mas como nos diz Cordeiro (2009), “[...] o homem é inventado a todo o 

momento.” A vida é carregada tanto por um espectro de experiências muitas vezes 

marcadas pela dor, pelo sofrimento, como também pela expansão. E não obstante o 

esgarçamento das condições de vida dos jovens do conjunto Santa Filomena, vidas 

opacas, há potência. Acompanhemos o educador Herbert:  

 
Aos poucos os meninos começaram a perceber outras possibilidades de vida, 
que trazem dignidade e respeito sem precisar usar da violência que pode 
trazer medo, mas não o verdadeiro respeito e dignidade. Eles começaram a 
sonhar com trabalho digno, em sair da vida vivida de forma não pensada. É 
difícil, sobretudo pra eles que não têm, a maioria, um bom grau de instrução. 
A gente tem consciência de que o trabalho é por vezes penoso para quem 
não estudou e precisou viver num ambiente hostil de muitas ofertas para o 
crime. Eles precisam trabalhar muito durante o mês para ganhar um salário, 
enquanto que no crime eles podem ter duas vezes mais em um só dia, muito 
embora eles mesmos digam: “O bicho ruim dá com uma mão e tira com as 
duas”. Hoje eles fazem um assalto e têm 1.000,00 ou 2.000,00 reais e 
amanhã estão sem nada. Muitas vezes tem de pagar até com a vida quando 
o bicho ruim, no dizer deles vem buscar com as duas mãos aquilo que deu 
com uma. Uma das coisas que mais me alegrou foi ver um deles que já está 
trabalhando e antes fora envolvido com uma vida de crime, dizer que hoje 
quando recebe o salário do trabalho no fim do mês, fruto do seu suor, fica 
feliz por pegar em um dinheiro que ganhou sem precisar tomar de ninguém 
ou fazer algum mal à outra pessoa. (Herbert de Souza, Entrevista, 24/07/12). 
 

Certamente, ao analisar os fatos sociais em seu aspecto de construção 

sócio histórica e política, temos desvendado pouco a potência da relação educador- 

educando e o que ela envolve em sua ação. Os jovens que participam dos Meninos 

de Deus, aos poucos, devagarzinho mesmo, foram aprendendo a encarar os sonhos, 

e a tirá-los das redomas construídas pelas determinações capitalísticas, colocando-

os no aqui e no agora. Passo a passo. “Não se vive a vida sem antes sonhá-la”, poetiza 

Mazarro em sua página virtual “Fronteiras da Esperança”. Herbert de Souza continua 

a nos contar sobre os sonhos possíveis no Jangurussu, e em seu contar se vê todos 

os índices de uma profunda – precisa – abordagem como educador social: a 

articulação em rede; o envolvimento pessoal e amoroso; a construção de um cotidiano 

estruturante; o processo de grupalização nutrido dia-a-dia e a força da educação, que 

atua como continente dos sentimentos do grupo: 

 
Hoje muitos deles são referências na comunidade. Menino que foi envolvido, 
pra mais de trinta, menino que terminou ensino médio, menino que tá 
pensando em faculdade, menino que está trabalhando com carteira assinada, 
menino que não quer voltar mais pro tráfico. E assim, eu achei que dava. Por 
que eu achei que dava? Porque os caras querem. Ninguém quer sofrer. 
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“Ninguém quer sofrer. Ninguém quer sofrer, nem por amor.” Ninguém quer 
amar outra pessoa sem ser amado. Ninguém quer sofrer por amor, ainda 
mais sofrer por sofrer. Então assim, esses meninos sofreram. Hoje eles são 
referência na comunidade, em alguns bairros, que há como se superar, e eu 
acho que o mérito é todo deles. Todo deles. Você chegar pra pessoa e dizer 
que ele tá errado... Agora você dizer: “Ah! você pode”. Se você correr atrás e 
disser: “Você pode”. Ainda há tempo? Há tempo. Menino que tinha cinco 
homicídios nas costas... Eu acredito muito nessa transformação. (Herbert de 
Souza, Entrevista, 24/07/12). 
 

Vemos aqui como a esperança e a construção de possíveis têm face 

concreta e caminho de erguê-la. A história comovente do Jangurussu, do Conjunto 

Santa Filomena, da REAJAN e do educador Herbert se Souza foi determinante para 

a ampliação do nosso objeto de pesquisa. Como não nos aproximarmos dos Meninos 

de Deus? Como ignorar a sua relevância no tocante à cultura juvenil do lugar? Isso, 

contudo não era tão simples assim. Primeiro motivo de desassossego: não 

entendíamos e sequer tínhamos muita simpatia por futebol. Daí o medo ante as 

surpresas e desafios a encontrar, a partir da incerteza da minha própria motivação.  

É certo que já no contato com as Meninas do Rap, uma pequena vivência 

com o futebol, a partir do que ele significava para as juventudes nos provocara uma 

profusão de sentimentos buliçosos, de vibrações diversas, resultando no que 

consideramos ser um dos momentos mais sublimes do nosso caminho investigativo... 

Mas daí a nos debruçarmos sobre isso durante quase um ano havia uma longa 

distância. Ao menos era o que imaginávamos. Além disso, o Santa Filomena 

carregava o estigma da violência, do tráfico, uso de drogas e da criminalidade nas 

suas mais agudas formas de expressão. Para quem intencionava pesquisar 

inicialmente as dimensões de arte e cultura das juventudes, aquilo nos parecia um 

pouco assustador. Assim como o fato de, sendo uma educadora feminista, pela 

primeira vez na vida teríamos que lidar com um grupo de homens. 

Felizmente “há nesse mundo mais medo de coisas más, do que coisas más 

propriamente ditas". De modo que a frase de Mia Couto foi se tecendo como verdade, 

pois para que o medo não nos paralisasse, nos deixamos mais abertas, mais 

dispostas ao nosso percurso andarilho. E aquele caminho de certo modo já sabíamos. 

Tínhamos estado no Conjunto Santa Filomena antes, para conhecer melhor o 

Jangurussu. Nosso objetivo era pesquisar as culturas juvenis que emergiam do e no 

bairro e também compreender este como uma “experiência pluridimensional” para os 

jovens, como afirma Cordeiro (2009), sem deixar de levar em conta o fluxo da relação 
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destes com a cidade, visto que cidade e experiência se inter-relacionam, como analisa 

Reguillo (2000), aqui citado por (CORDEIRO, 2009, p. 32): 

 
Supera-se assim a conceptualização da cidade como um mero horizonte 
espacial ou como imperativo territorial e se faz possível pensá-la como 
espaço pluridimensional onde coexistem projetos diferenciados. A cidade 
aparece como uma grande rede de comunicação que interpela os atores de 
diversas maneiras. 
 

Parece-nos claro que os jovens ocupam a cidade através do bairro e 

também o inverso disso. No sentido de captar as diversas nuances da cultura juvenil 

vivenciada naquele território, resultado da articulação entre o local e o global, 

tentamos apresentar inicialmente a construção social e simbólica do bairro 

Jangurussu, dentro da perspectiva das culturas juvenis em seus desafios e devires. 

Como nos diz Milton Santos (1996), ao ser citado por Cordeiro (2009, p. 35): “Desse 

modo, o bairro é um ponto de inflexão para contrapor a ideia de homogeneidade, e as 

relações entre o local e o global permitem fazer sobressair o lugar diante da questão 

mundial na contemporaneidade”. Nessa relação mundo/lugar, o mundo aparece como 

latência, comportando um conjunto de possibilidades, e o lugar como experiência de 

vida, comportando um conjunto de oportunidades.  

De fato, o Jangurussu é um território em constante composição e 

recomposição. As experiências de grupalização e o esporte se constituem como o que 

primordialmente caracteriza o grupo Meninos de Deus. As reuniões se dão ao ar livre 

na sede do próprio CONVIDA. Sentados em círculo os jovens conversam sobre 

assuntos que tenham a ver com eles. O educador Herbert de Souza é quem conduz 

a conversa. Os garotos vão pedindo a fala à medida que são instigados pelas 

questões colocadas na roda. Ficam ali até umas 16: 30h, quando tem início o treino 

de futebol.  

                                         
O grupo se reúne duas vezes por semana, na sede do CONVIDA, em frente 
ao campo do Coritiba. Todos os jovens demonstraram o desejo de ser 
jogadores de futebol, então, junto com o esporte a gente vai conversando e 
refletindo sobre outras questões como cidadania, respeito, e vamos tentando 
caminhar junto. Com eles nós estabelecemos as regras do próprio grupo, 
conversamos sobre a vida, a situação do bairro, o que eles querem para eles 
e para os amigos. (Herbert de Souza, Entrevista, 13 /03/ 2013). 

 

E foi assim que os encontramos pela primeira vez. Numa quinta-feira à 

tarde. Naquele dia começaria minha incursão pelo bairro com os Meninos de Deus. 

Expressão de resistência dos movimentos sociais de um território esquecido e 

estigmatizado pelo resto da cidade – o Jangurussu, que ao deparar-se com a face 
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mais dramática do avanço do neoliberalismo: o acirramento da questão social e o seu 

principal subproduto, a violência, decide agir.  

O trabalho desenvolvido com os meninos que ninguém quis – só Deus, 

retrata uma resposta da sociedade civil ao descaso do Estado e à ineficiência das 

políticas públicas para juventude, propondo “a roda” e o futebol, como principais 

metodologias, com fortes elementos de uma abordagem em educação popular, no 

que concerne a problemática das juventudes hoje. Acompanhemos nosso primeiro 

diário de campo com o grupo: 

 

Havia umas trinta (30) pessoas na roda. Muitas crianças. Garotos de uns 
doze (12) anos, mas que aparentavam bem menos. Uns maiores também. 
Até uns com mais de vinte anos. A princípio estranhei um pouco. Achei uma 
discrepância grande de idade entre os menores e os maiores. Para minha 
surpresa, a convivência entre todos se mostrou bastante amigável, ao invés 
de impeditiva do diálogo, a diferença era estimuladora. Herbert de Souza 
conseguia “chegar neles” com uma incrível facilidade. O modo de falar, as 
gírias, os exemplos tirados do cotidiano do bairro, do cotidiano do futebol, os 
questionamentos jogados para o grupo, tudo isso conseguia envolver a todos. 
O assunto mais abordado de todos, sem dúvida era a questão da violência, 
tratada ali não como algo que se viu na TV, mas vivenciada no bairro, na 
semana passada, ontem, na rua de trás... Geralmente originada pelo tráfico 
de drogas. O objetivo era promover reflexões sobre como e porque se 
manterem afastados de tudo isso. (DIÁRIO DE CAMPO, 07 de março de 
2013).  
 

Figura 15 – Roda de conversa com o grupo Meninos de Deus  

 
Fonte: Pessoal. 

 

Veja-se o texto da imagem: havia um lugar para cada um no diálogo, no 

grupo e no caminho educador vivido por meio de uma experiência cultural: 
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Ao final da fala do educador pude me apresentar e falar um pouco sobre a 

pesquisa e sobre o motivo de estar ali. Duas voluntárias ligadas a uma igreja 

evangélica acompanhavam o grupo naquele dia. Uma pequena bíblia foi 

entregue a cada um deles, leia-se crianças e jovens, e alguns trechos foram 

lidos e discutidos coletivamente. Outra surpresa para mim foi sentir que os 

garotos acolheram aquele momento e dele participaram lendo e dando suas 

opiniões. Curioso também perceber que não obstante o nome de Jesus fosse 

tocado por várias vezes, em nenhum momento se fez referência direta a 

nenhum tipo de religião ou igreja. O encontro foi concluído com uma prece, 

todos estando de pé, e de mãos dadas.  

 

A experiência acima nos mostra que a força da espiritualidade é uma 

dimensão que se tem subestimado ou trabalhado com ela ao modo de “trincheiras 

religiosas”, ou então sem dar-lhe visibilidade como dimensão que se articula a outras. 

Comentando sobre aquela cena o educador Herbert de Souza nos disse que qualquer 

pessoa que quisesse vir a somar com o grupo trazendo “algo de bom”, seria bem 

vinda. Explicou que alguns dos garotos eram evangélicos, mas que não havia ali 

nenhum tipo de pressão, sendo ele mesmo católico. O que se queria valorizar ali, com 

a abertura daquele espaço, era a questão da espiritualidade como uma das 

ferramentas possíveis de ser acessada em prol de um equilíbrio interno para os 

jovens, caso quisessem. 

Ofertando um campo de sentidos para o que se via como mediação para a 

sua ação educativa, durante todo o encontro, o educador fazia alusão ao futebol para 

exemplificar a importância dos projetos de vida e do poder de superação dos 

obstáculos. Jogadores de sucesso da seleção brasileira, mas que já tinham passado 

por fases difíceis como “Ronaldo, o fenômeno”, eram citados. Em outro momento, 

foram mencionados também jogadores que ficaram famosos durante certo tempo - 

chegando a ganhar dinheiro, mas que depois sumiram, tendo uma carreira curta-, isso 

como forma de demonstrar a necessidade de “foco” nos objetivos, sendo o maior 

deles, evitar o uso abusivo de drogas e o envolvimento com a criminalidade, mas 

também apostar na vida e no próprio desejo de conviver e lutar. 

A postura do educador Herbert de Souza é clara: ele busca o tempo inteiro 

o que Freire chamou de um “conhecer em relação”, e o mediatiza por meio de 

exemplos acessíveis ao entendimento dos jovens para fazer-se melhor compreender 

e fazer-se presente como figura que caminha com eles. Isso demonstra, na prática, a 

preocupação do educador em evitar o que Freire (2003) chama de “arrogância elitista”: 

 
Minha experiência vinha me ensinando que o educando precisa se assumir 
como tal, mas, assumir-se como educando significa reconhecer-se como 
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sujeito que é capaz de conhecer e quer conhecer em relação com outro 
sujeito igualmente capaz de conhecer o educando e, entre os dois, 
possibilitando a tarefa de ambos, o objeto do conhecimento. Ensinar e 
aprender são assim momentos de um processo maior – o de conhecer, e que 
implica reconhecer. No fundo, o que quero dizer é que o educando se torna 
realmente educando quando e na medida em que conhece, ou vai 
conhecendo os conteúdos, os objetos cognoscíveis, e não na medida em que 
o educador vai depositando nele a descrição dos objetos, ou dos conteúdos. 
(FREIRE, 2003, p. 33). 
 

Ao longo da pesquisa íamos vendo como Herbert de Souza propunha 

também um reconhecer em uma alusão a ver de novo os mesmos lugares e desafios 

do cotidiano com um re-conhecimento, com um novo olhar nesse conhecer, apoiado 

na relação consigo e com o outro que é o grupo: 

 
O educando se reconhece conhecendo os objetos, descobrindo que é capaz 
de conhecer, assistindo a imersão dos significados em cujo processo se vai 
tornando também significador crítico. Mais do que ser educando por causa 
de uma razão qualquer, o educando precisa tornar-se educando assumindo-
se como sujeito cognoscente e não como incidência do discurso do educador. 
Nisto é que reside, em última análise, a grande importância política do ato de 
ensinar. Entre outros ângulos, este é um que distingue uma educadora ou um 
educador progressista de seu colega reacionário. (FREIRE, 2003, p. 34). 
 
 

É clara a proposta aos jovens feita pelo educador: sair de um estado de 

objeto nas experiências vividas para um estado de sujeito. Naquele encontro com os 

Meninos de Deus, todavia, mesmo já tendo percebido nos trabalhos com o grupo 

elementos caracterizadores de uma educação popular, percebemos também que o 

eixo das discussões era sempre o próprio grupo e o indivíduo, e chegamos a sentir 

falta de algo no debate que fizesse uma maior conexão com a totalidade do fenômeno 

da violência e do tráfico de drogas, sinalizando também os seus condicionantes 

estruturais. Vimos contudo, que a opção feita por Herbert, consciente ou não, era a 

de fortalecer o preciso lugar de aposta na potência de cada um, evitando cair-se em 

vitimizações e sucedâneos que acabariam sendo um “fazer justiça com as próprias 

mãos”. 

Ao despedir-se naquele dia o educador Herbert nos contara uma novidade: 

iria recomeçar um trabalho nos mesmos moldes dos Meninos de Deus também com 

as garotas. Sabermos disso nos deixou motivadas, pois a experiência pareceu ainda 

mais estimulante e desafiadora a todos, colocando-os em um lugar novo de 

cooperação. 

Nesse momento do nosso trabalho, uma hipótese começava a ganhar ares 

de convicção: perdermos-nos em num espaço – tempo cotidiano era também nos 
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encontrarmos como pesquisadora. De algum modo conviver, experienciarmos 

conjuntamente a vida, era aprender com a pesquisa. Nesse sentido, o estudo 

etnográfico de Cordeiro sobre a juventude do Jardim Catarina, no Rio de Janeiro, 

muito nos ajudou. Nem tanto por seu objetivo maior – a análise da relação dos jovens 

com a escola, num contexto de Educação de Jovens e Adultos (EJA), tendo como 

pano de fundo o bairro Catarina –, mas principalmente pelo método adotado pela 

autora, que acaba por fazer uma cartografia do território por meio de seus percursos 

e em meio às relações nele travadas: 

 
Procuro entender o bairro como um ethos, um território de vida social e real, 
já que a compreensão de todo fenômeno social implica um conhecimento, um 
domínio das condições de existência, o mais claro possível, das 
circunstâncias, do lugar no qual ele é produzido [...] Assim, o espaço social 
constitui um conjunto organizado, um sistema de posições sociais que se 
definem umas em relação às outras. “Também destaco nessa direção à 
perspectiva do território usado, como fluxo de interferências de ordens 
diversas que mobilizam os contextos de vida neles produzidos.” 
(CORDEIRO,2009, p. 69). 
 

Ao vermos a abordagem de Herbert de Souza, percebemos um intenso e 

profundo trabalho com a matriz de novas formas de subjetivação. O espaço social, 

então, passa a ser, na perspectiva que estamos retratando como a prática desse 

educador, outro lugar: o do mapeamento grupal e amoroso que a experiência mediada 

pela cultura oportuniza:  

Chegamos à sede do CONVIDA no horário que fora combinado com o 
educador Herbert, às 9h. Saímos de carro com o tempo nublado, sabendo 
que parte do percurso seria feito a pé. A quantidade de pessoas que nos 
cumprimentavam era a maior prova do vínculo orgânico que aquele homem 
tinha com aquela comunidade e apontava o mapa amoroso que ele construía. 
Tendo ele estacionado o carro, fomos andando pelas ruas, sem asfalto e sem 
saneamento a maior parte dos trechos. Uma escola, e mais à frente um posto 
de saúde ainda em construção. Herbert me mostra discretamente, de longe, 
a casa onde morava um ex- integrante do grupo Meninos de Deus que recaíra 
no mercado do tráfico, tendo sido morto de forma brutal: “eles o mataram, 
colocaram o corpo numa rede e depois tocaram fogo”. (DIÁRIO DE CAMPO, 
28 de março de 2013). 

 

Na “corda bamba” que era ser jovem no Jangurussu, participar de um grupo 

como os Meninos de Deus era só uma convivência com a morte-vida de cada ato. E 

o andar muitas vezes se fazia trôpego. Em pesquisa realizada sobre juventude e 

violência em Fortaleza, no ano de 2008, Barreira nos afirma: “As relações sociais em 

que crianças e jovens estão inseridos os expõem e os tornam produtos sociais diretos 

das estruturas calcadas no desequilíbrio e nas desestruturas socioculturais”. Naquele 

dia, mal sabíamos, comprovaríamos isso de modo impactantemente próximo: 
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À medida que caminhávamos íamos encontrando pessoas idosas, mulheres 
e jovens, vários deles provavelmente inseridos de algum modo naquela 
dinâmica de violência. Todo mundo teria um irmão, um primo, um tio, um filho 
que já se envolvera diretamente com o tráfico de drogas. Betinho me mostra 
um deles, sentado numa calçada, estrategicamente posicionado, certamente 
à espera de possíveis compradores de drogas. Minha primeira grande 
surpresa: ao cumprimentar o educador, o rapaz joga em sua mão uma pedra 
que parecia ser de crack. Era me confirma depois Herbert, após rir e devolver-
lhe o pequeno embrulho. Ele então me apresenta rapidamente ao rapaz e 
este balança a cabeça de modo afirmativo, como que me dando permissão 
para continuar andando por ali. Nesse momento percebo, na prática, a 
importância de um mediador como Herbert para o desenrolar da pesquisa. 
Enquanto estivesse andando com ele tudo estaria certo. Caminhamos mais 
um pouco e outro grupo nos cumprimenta. Os rapazes riem, dizem 
brincadeiras com o educador, gestos que demonstram que uma convivência 
mínima se faz possível e mais do que isso, necessária, como forma de 
sobrevivência. 
O que aconteceu logo à frente, no entanto, mostrou que às vezes alguma 
coisa ali poderia soar para além de um código de acesso ao território, mas 
como certa empatia talvez... Herbert disse: “Vou te levar para falar com uma 
pessoa”. Adentramos ainda mais a região: ruas estreitas, mato, um local sem 
nenhum saneamento. Gente indo e vindo. Mais adiante, algumas pessoas em 
frente a uma casa acenam para o educador. Aproximamo-nos. 
Cumprimentamos a todos. Alguns homens reunidos que conversavam 
informalmente acabaram saindo, ficando apenas um que estava sentado. 
Logo percebo tratar-se do rapaz de quem Herbert havia me falado. Ele 
levanta e nos cumprimenta, dando um abraço no educador. Tem vinte e 
poucos anos, boa aparência, usa boné e short. Pede desculpas por estar sem 
camisa. Herbert lhe fala da pesquisa que venho desenvolvendo sobre a 
juventude do bairro e ele pede para que eu lhe explique melhor. Ele me ouve 
atentamente e começa a falar sobre como é viver ali.” (DIÁRIO DE CAMPO, 
28 de março de 2013). 
 
 

Intuitivamente, a princípio, só o ouvimos. Nada de pedirmos permissão para 

o uso do gravador ou para fazermos anotações por escrito. Naquele instante, algo nos 

dizia caber ali apenas uma cuidadosa escuta, a qual resultaria num genuíno e 

surpreendente aprendizado... Momentos depois, entenderíamos o porquê dessa 

nossa atitude. 

“Aqui não tem nada pra juventude, dona. Só o trabalho com o futebol. Mas 

para mim é longe” (baixa os olhos, sem jeito, nesse momento).”Não posso 

ir...” Devia ter mais coisa mais pra cá” (apontava pro local onde estávamos). 

Começo a desconfiar que aquele não era um jovem comum, pois de onde 

estávamos até o campo do Coritiba daria até para se ir a pé. Percebo que ele 

fala bem, pergunto se ele estuda. Ele responde que não. Pergunto então o 

porquê: “Porque não posso mais. Eu daria tudo pra poder fazer isso e mais 

um monte de coisa... “Como jogar uma partida de futebol lá no campo com o 

Betinho.” Nesse momento Herbert me olha e diz: “ele é jurado de morte”, mas 

eu gosto dele mesmo assim. (Romário, Entrevista 28/03/13). 

 

Só então percebemos, de fato, o real contexto daquele momento e os 

meandros de uma cultura juvenil que gesta um grupo como os Meninos de Deus. 

Herbert de Souza tinha um vínculo com aquelas pessoas que ultrapassava qualquer 
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estereótipo. Conseguia ter uma relação de amizade sincera com alguns deles que 

superava qualquer risco, qualquer esquema pré-formatado de legalidade. E recebia 

em troca um carinho recíproco, como é possível verificarmos:  

 

A conversa com Romário prosseguiu, em meio a alguns telefonemas que ele 
recebia. Inexplicavelmente eu me sentia segura e acolhida ali: “Olhe, fique a 
senhora sabendo que esse cara aqui... (aponta para Herbert), o que ele fala 
e faz por essa comunidade, ninguém faz! Ele mora no coração da gente”. Eu 
entrei nessa vida por um vacilo. Me envolvi com amizade que não era pra me 
envolver. Agora não posso sair. Eu daria tudo pra ser livre, pra poder ir até ali 
o ponto de ônibus. Faria o trabalho mais pesado, mais difícil que existe, pra 
poder andar tranqüilo na rua, sem medo de morrer. 
Eu não entro em casa de cidadão. Se eu tiver R$ 10,00 e vir que você tá 
precisando eu lhe dou. Mas eu não vou mentir pra senhora também não! Se 
eu tiver que matar um por dia só para viver mais eu sou até capaz de matar, 
mas só se for vagabundo. Sabe o que foi que os caras fizeram? Eu fiquei 
indignado, ó Betinho! Eles entraram lá na casa da Dona Ofélia. Nada a ver! 
Ele é meu inimigo, mas eu conheço ela desde criança. Meu problema é com 
o filho dela, ela não tem nada com isso. Já entraram também na casa da 
minha mãe, tudo conhecido. Reviraram tudo atrás de mim, quebraram as 
coisas. Minha mãe disse foi assim: “Podem tirar esses panos da cabeça que 
eu sei quem são vocês. Vocês brincavam com o meu filho. Ele ajudou vocês 
tudinho pra não entrar nessa vida, antes dele entrar também”. (Entrevista com 
Romário, 28/03/13). 
 
 

Barreira (1999, p. 120) nos diz que “muitas vezes o modo de conceber a 

violência passa pela estigmatização de certa categoria de pessoas que passam a ser 

vistas como portadores do mal” e nos chama a uma importante reflexão: 

                                        
O modo de ver a violência não é independente dos padrões sociais violentos. 
Não podemos apreender a violência sem levar em consideração os discursos 
e as idéias sobre a violência [...] E não esqueçamos que para Oswald de 
Andrade as idéias tomam conta, reagem, queimam gente nas praças 

públicas. (BARREIRA,1999, p. 120). 

 
 

Nossas percepções de pesquisadora em relação a essa experiência são 

descritas, não sem o dedo da emoção, naquele que consideramos ser um dos mais 

importantes registros de nosso diário de campo: 

 
O rapaz envolvido com o tráfico e que já tinha feito alguns homicídios, possuía 
uma ternura ao falar que me deixou tocada. Afetada em perceber como a 
vida, repleta de tantos caminhos possíveis, é capaz de fechar-se diante de 
contextos limites. Se tivéssemos que escolher dois ou três momentos que 
demonstrassem o sentido que esse estudo adquire ao nosso olhar 
pesquisador, certamente aquele momento seria um deles. Senti-me 
impotente naquela situação, como pesquisadora, profissional de serviço 
social inclusive, mas principalmente como ser humano. Por um instante senti 
um misto de vergonha e culpa de estar ali, me apropriando de todo aquele 
relato de vida, sem poder contribuir concretamente, ao menos naquela etapa 
da pesquisa. Como falar de esperança para aquele rapaz – conceito tão caro 
a essa pesquisa - sem parecer piegas? Tão envolta eu estava com meus 
pensamentos que mal vimos uma viatura de polícia passar. “Tudo bem, tudo 



 
130 

 

bem!”, tranquiliza-nos Herbert de Souza: “Ninguém aqui está em atitude 

suspeita e eles me conhecem”. (DIÁRIO DE CAMPO, março de 2013). 
 

Podemos dizer que a nossa pesquisa sobre as culturas juvenis no 

Jangurussu, se divide entre antes e depois do encontro com Romário. A problemática 

do tráfico de drogas e o seu entrelaçamento com as juventudes, da qual já ouvíamos 

falar desde o nosso contato anterior com a comunidade Perimetral, agora ganhava 

contornos muito mais nítidos, muito mais complexos e perturbadores. “A análise 

sociológica não pode contentar-se em indicar “os violentos”, mas analisar as 

estruturas simbólicas que caracterizam um ato como violento, buscando uma 

compreensão e o sentido a este atribuído” nos diz Barreira (1999, p. 117) Entender os 

sentidos... Um dos objetivos de nossa pesquisa e também a única possibilidade de 

acolher com respeito e serenidade o final da fala de Romário:  

 
“Eu não sou pistoleiro não. Taí! Queriam me dar 10 mil reais pra eu matar um 
cara e eu não quis. O que adiantava eu pegar o dinheiro e ficar com a minha 
consciência pesada? Já matei porque “tive” que matar. Era ele ou eu! Ele já 
tinha matado muitos. Pois é Paulinho! tô por aqui... ajudando a levantar a 
igreja, ajudando a rebocar a casa dos colegas também. Nesse momento faz 
menção de nos levar até lá. Ficou até bom...” (diz sorrindo e mostrando o 
serviço feito). (Entrevista com Romário, 28/03/13). 

 

Pesquisarmos sobre os Meninos de Deus com o cuidado que nosso objeto 

merece, significava claramente ficarmos implicadas com o que acontecia. Era clara a 

proposta de entendê-los sem sermos capturadas por julgamentos ou preconceitos; 

apreendermos, ao menos em parte, a realidade que os construiu e ainda os constrói 

cotidianamente, dificilmente seria algo possível sem a experiência daquele dia. O final 

do diário de campo daquele dia atesta isso: 

 
Nos despedimos do rapaz e à medida em que caminhávamos de volta para 
o carro um turbilhão de sentimentos me invadiu. Percepção dos meus 
próprios preconceitos, a frustração que me fazia indagar como uma coisa 
daquelas poderia ocorrer, mas, sobretudo uma sensação de desvelamento 
em perceber que é possível encontrar um Menino de Deus mesmo sem que 
ele nunca tivesse participado efetivamente do grupo, e mesmo fazendo 
coisas que não são ditas “de Deus”. É como se eu percebesse o real sentido 
do nome do grupo, o porquê da REAJAN e do trabalho e carinho do educador 
Herbert de Souza; percebesse ali o que era ser um Menino de Deus, e que 
eles não estavam só no Jangurussu, mas em muitos outros lugares. (DIÁRIO 
DE CAMPO, 28 de março de 2013). 

 

 Daquele dia em diante, passamos a entender também, com muito mais 

propriedade que outrora, os estudos feitos por Machado Pais (2003) sobre as 

juventudes. Passamos a concordar com o autor, de forma muito mais embasada, 
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quando ele afirma ser importante romper com a convencionalidade do modo de se 

pensar os jovens – modo dominante, que os vê como uma “unidade social”. Modo 

também capitaneado pelo mass media e que acaba por criar mesmo o mito de uma 

juventude homogênea, percebida e disseminada pela indústria cultural. A experiência 

daquela manhã nos mostrava, na prática, a necessidade da adoção de uma 

perspectiva muito mais diversa e situada de juventudes, no plural mesmo, bem como 

um olhar muito mais profundo, capaz de apreendê-la verdadeiramente como uma 

“construção social”.  

Os jovens precisam ser vistos a partir do mundo cotidiano, em seu caráter 

diverso, dinâmico, caleidoscópico, analisa Pais (2003). A juventude jamais pode ser 

vista como mera “fase da vida”, uma antecipação do mundo adulto, mas como uma 

passagem não linear; sinuosa, cheia de ramificações que envolvem a família, a classe 

social, o lugar de origem, as culturas, a própria representação sobre o que é ser jovem; 

dimensões que fazem dessa, uma experiência ao mesmo tempo individual e coletiva. 

Para além da pretensa segurança insinuada pelos bancos acadêmicos, o nosso 

campo empírico revelara de maneira muito próxima, o porquê de ser esse um conceito 

de tão difícil definição, envolvendo tamanha complexidade e dinamismo, os quais a 

rigidez da maior parte das teorias não seria realmente capaz de dar conta. 

Um problema de saúde afastou-nos de nosso campo empírico por pelo 

menos duas semanas, o que equivalia a quatro encontros do grupo. Quando 

retornamos, mais surpresas nos aguardavam, o bairro e os jovens se mostrando em 

fluxos que chegavam a desafiar nossa capacidade pesquisadora de 

acompanhamento, como verificamos em nosso diário da pesquisa: 
 

 
Naquela tarde cheguei um pouco atrasada, o que me fez perder uma boa 
meia hora da roda de conversa. Cheguei discretamente, sentei-me. Dois 
rapazes também chegaram atrasados, vieram em motos exuberantes 
acabaram por chamar a atenção do grupo a ponto do educador reclamar. 
Percebi que naquele encontro só havia rapazes. O que teria acontecido com 
os garotos menores? Mentalmente fiz essa pergunta, enquanto tentava 
disfarçar o constrangimento de adentrar em um grupo de homens, fato até 
então inédito em nosso caminhar acadêmico e profissional. E era justamente 
sobre esse tema, sobre a questão da infância que o debate parecia girar em 
torno. 
 
Houve certo consenso no grupo de que em nosso país, de uns tempos pra 
cá, ser criança teria se tornado algo ainda mais difícil. Segundo o grupo, a 
questão do aumento da violência justificava esse pensamento. E falar sobre 
o aumento da violência foi “um pulo” para se discorrer sobre a falta de 
oportunidade para os jovens. Daí a pouco o grupo estava comentando sobre 
o uso das redes sociais e a subutilização de ferramentas como o “facebook”.  



 
132 

 

Nesse momento o educador Herbert assumiu uma postura um tanto 
pessimista, alegando desinteresse e falta de foco por parte dos jovens, que 
segundo ele, insistiam em postar apenas brincadeiras e coisas “sem futuro”. 
O uso da internet foi considerado algo de certo modo ruim, já que o modo 
como era usada pela juventude não fazia dotar-se de nenhum sentido 
educativo. Alguns garotos discordaram, afirmando que freqüentavam as 
chamadas “lan houses” para preparar currículos e buscar informações sobre 
cursos e trabalho. Certo clima de tensão se fez nessa hora. Alguns garotos 
chegaram a perguntar a que horas começaria de fato o treino. Teriam 
entendido a fala do educador como um “sermão”? Nesse momento resolvi me 
manifestar. Por achar que seria importante impulsionar mais o debate sobre 
os benefícios da internet quando bem utilizada, fiz uma fala nesse sentido, 
pois já tinha trabalhado em uma ONG de comunicação. (DIÁRIO DE CAMPO, 
16/04/2013). 
 

Sobre as redes sociais, o sociólogo francês Michel Maffessoli, por meio de 

uma metáfora, afirma que elas representam aspectos novos da socialidade 

emergente. “A ponte representa a inclusão. A porta, a exclusão”. Assim, funcionam as 

comunidades virtuais. Como as tribos, elas representam inclusão e exclusão, 

simultaneamente. Não obstante o tom pessimista de alguns autores sobre essa 

questão, dentre eles Zygmunt Bauman (2004) – que cita o apelo ao consumo e a 

superficialidade das relações como as principais características do mundo virtual -, 

entendemos que ao empreendermos qualquer análise maniqueísta quanto ao uso da 

internet incorremos no risco de perder de vista o fenômeno na sua totalidade. O diário 

de campo continua a nos mostrar como se deu esse momento: 
 

Na verdade prossegui no grupo com uma fala sobre auto formação, 
pontuando que se aprende não só na escola e também não apenas 
conteúdos curriculares, mas que em diversos outros espaços da vida 
podemos aprender, por exemplo, sobre valores, e por meio de diversos 
mecanismos: uma música, um filme, um vídeo, uma propaganda até. 
Argumentei que também era sobre aquilo que a minha pesquisa tratava. Esse 
momento foi importante para mim, pois senti que estava muito tímida no 
grupo e que contribuir com aquela comunidade e aquele grupo também eram 
um dos objetivos da pesquisa. Nesse sentido, fortalecer os momentos de 
formação talvez fosse um bom caminho. Desde esse dia passei a sugerir 
algumas metodologias que deveriam ser apreciadas inicialmente pelo 
educador e que poderiam ser utilizadas quando possível nos encontros: raps, 
filmes, links interessantes, etc. Senti uma receptividade por parte do educador 
e isso me deixou bastante motivada. 
 
Senti-me ocupando um lugar no lugar. Na saída para o treino de futebol, dois 
deles vieram falar comigo; disseram que faziam parte de um grupo de rap, 
disseram também que eles mesmos compunham os raps. Mostraram-me 
uma camisa onde se lia um trecho de um dos raps que tinham feito e que foi 
registrado na foto: 
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Figura 16 - Jovem de costas vestindo camisa com trecho do RAP do Grupo 
Relato Ativo 

 

 
Fonte: Pessoal. 

 
 
Conversamos um pouco mais sobre música, rap, sobre filmes interessantes 
para a juventude e que contavam com a participação de rappers importantes 
como Mv Bill e Crioulo Doido. Eles me apresentaram a história de Dexter, um 
rapper muito admirado no grupo: de ladrão de banco a presidiário, dedicando-
se ao rap na prisão e hoje um dos maiores nomes do rap nacional. Como o 
treino já ia começar agendei com Zico e Garrincha uma conversa posterior, 
na qual me falariam mais sobre o grupo que tinham criado - O Relato Ativo - 
e sobre o que achavam do bairro, como se viam e se sentiam, e como viam 
a juventude dali. (DIÁRIO DE CAMPO, 16 de abril de 2013). 
 

                 Bastou isso para que confirmássemos que nosso papel ali não seria o de 

homogeneizar nada, não havia ali nenhum conhecimento a ser “resgatado”, os jovens 

e as jovens não precisavam e muito menos demandavam isso. Como nos diz Sales 

(2003, p. 29) “os pesquisados são agentes, eles falam, agem e lutam, não necessitam 

do pesquisador para lhes dizer a “verdade”, ou para falar no lugar deles, eles têm um 

saber e sabem dizê-lo muito bem”. Investigar esse saber era a parte que nos cabia. 

Ou melhor, deixar fluir os possíveis canais de reciprocidade. Essa aliás, parecia ser a 

palavra que continuaria definindo a pedagogia em processo entre nós e as juventudes 

do Jangurussu. 

 

3.2 Descobrindo o que pode um educador e o que é ser um Menino de Deus 

 

Terminado o treino do dia, Betinho se prontificara a ir nos deixar de carro 

na parada do ônibus. No entanto, no caminho nos fez um pedido: para irmos ver 
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primeiro um dos meninos do grupo, pois segundo ele, recebera uma ligação de alguém 

de sua família e parece que houvera um problema em sua casa. Passamos em frente 

a um mercadinho onde avistamos de longe a mãe e o irmão do garoto. O fato tinha 

acontecido com Neymar, um Menino de Deus que já tínhamos visto em uma das 

reuniões do grupo, mas que naquele momento não conseguimos lembrar quem era. 

Acompanhemos o nosso diário de campo. Ele nos remete a mais um momento 

desvelador da nossa pesquisa: 

 
Foi tudo muito rápido e não deu tempo para Herbert me explicar direito o que 
tinha acontecido realmente. O educador, no carro mesmo, pediu a um 
morador para que chamasse a mãe de Neymar. Ela veio a seguir e nos 
cumprimentou. Como não sabia do que se tratava, não entendi direito a 
conversa dos dois, na verdade dos três, pois seu irmão, Kaká,um garoto 
aparentando uns 10, 11 anos também veio participar. “Olá, como vai a 
senhora?” Disse Herbert. “Me disseram que houve um problema com o 
Neymar, diga aí o que aconteceu”. A mulher parecia preocupada: “O Neymar 
se meteu numa confusão aqui na rua e depois parece que viram ele com o 
um dos lá de baixo (traficantes do bairro) e aí a polícia chegou neles. 
Conseguiram pegar o cara, mas o Neymar correu e se meteu no meio do 
mundo. Vieram me dizer agora que ele chegou em casa.”  
O educador quis saber o porquê da polícia estar atrás do garoto. O menino 
que até então estava só ouvindo a conversa e que também fazia parte do 
grupo, interveio: “Betinho, a gente só viu que tinha três viaturas rodando aqui 
direto. Eles pegaram também o Ronaldinho (outro Menino de Deus), mas 
soltaram logo”.  
“- Quer dizer então que o Neymar está em casa? Eu vou lá.” O garoto pediu 
para ir também de modo que ele e a mãe entraram no carro. Tentando 
amenizar a tensão, estendi minhas mãos até o banco de trás e pedi que o 
garoto as segurasse, enquanto ensaiava um arremedo de conversa: “E aí 
cara! Quantos anos você tem? Tu estuda, Kaká? Está em que série...?” E me 
vi novamente diante de uma história de morte e vida no Jangurussu. (DIÁRIO 
DE CAMPO, 16 de abril de 2013). 
 

Mia Couto (2009), escritor moçambicano, nos diz em uma de suas 

entrevistas que perguntas como essas, feitas no automático, ao invés de nos 

aproximar, nos distanciam da humanidade de uma pessoa. Melhor seria perguntar se 

ele tinha medo do escuro, pois aí se abriria um canal de diálogo com o ser humano 

que ali estava. Mas na nossa cabeça de pesquisadora, tudo o que se passava é que 

19h30min não era horário para um garoto de 11 anos, aparentando ser criança ainda, 

estar preocupado com o irmão, praticamente com a mesma idade, que fugira da 

polícia. Um garoto de onze anos não deveria fugir da polícia em lugar nenhum do 

mundo. Mesmo num território de escassez material, na nossa cabeça parecia haver 

ainda tanta coisa: o futebol, as brincadeiras na rua, o estar com a família em casa – 

todo um campo de possibilidades destinado às crianças e adolescentes como 

pessoas, e pessoas em formação.  
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Acontece que a cultura juvenil ali se complexificava, ganhava contornos 

cinzentos muitas vezes. E em questão de minutos começávamos também a entender 

isso. Acompanhemos em nosso diário de campo: 

 
Quando chegamos, algumas pessoas se aproximaram do carro, nos 
cumprimentaram, mas entramos rapidamente na casa. Um rapaz nos 
recebeu. Entramos e qual a minha surpresa quando entramos na sala! Todos 
se voltam para um garoto sentado no sofá. Um menino franzino, que só então 
eu vim a reconhecer, aparentando uns 11 anos, no máximo. Sentamos. 
Betinho perguntou se ele estava bem e pediu para que ele falasse tudo. O 
garoto parecia assustado e tentou resumir o ocorrido: “Uma menina aqui da 
rua tava com um dinheiro meu e eu fui atrás, ela não quis me devolver e eu 
acabei dando uma pedrada nela. Ela disse que aí mesmo é que não ia me 
dar. Aí eu encontrei o cara lá e ele tava armado, mas eu não sabia”. Herbert 
desconfiou do que estava sendo dito e exigiu que ele contasse a história 
direito: “Foi isso, Betinho! Quando eu tava andando com ele, dois caras 
encostados numa parede vieram falar com a gente. Eram policiais 
disfarçados. Quando percebi, saí correndo. Pegaram ele e o Ronaldinho 
aqui.” Disse apontando para outro garoto que também estava sentado. Paulo 
quis saber então o que fizeram com ele: “Eles me pegaram e quiseram saber 
onde tinha mais arma, mas eu disse que não sabia não. Daí eles me 
soltaram”. 

                                        Herbert disse que não precisavam falar mais nada, pois ele já havia entendido 
tudo. Que Neymar tinha ido atrás do rapaz para pressionar a garota a 
devolver-lhe o dinheiro. O educador começou então a aconselhá-lo, tentando 
mostrar-lhe a gravidade da situação na qual se envolveu: “A sua sorte é que 
eles não lhe pegaram e que você não falou”, disse apontando pro outro 
menino. A sorte de vocês. “Senão, a senhora já podia ir preparando o caixão 
deles” – diz apontando pra mãe. A mãe dos garotos começou a chorar, disse 
não saber mais o que fazer com o filho. Herbert continuou: “Vocês são 
crianças ainda, mas tem que começar a compreender. Por causa de uma 
besteira, três viaturas atrás de vocês”! Olha isso! Esses caras se aproximam 
de vocês hoje, mas depois vão querer coisas em troca, e pra sair disso mais 
tarde é muito mais difícil!” (DIÁRIO DE CAMPO, 16 de abril de 2013). 

 

Percebermos o quão próximos aqueles adolescentes – crianças na 

aparência-, estavam da violência, foi uma das lições do dia. O que víamos tipificava a 

experiência que se estava a construir e que mostrava como através dos anos, num 

bairro como aquele, um rapaz como o que chamamos de Romário acaba sendo 

formado para a ilegalidade. A complexa teia pela qual os garotos se deixam envolver, 

e que passa pelo uso e tráfico de drogas, envolve sedução, apadrinhamento e a 

representação positiva das pessoas envolvidas com o tráfico por parte de parcela 

significativa dos moradores. Principalmente os jovens os vêem como justiceiros, 

vingadores sociais que muitas vezes fazem o papel que o Estado deveria fazer. A isso 

se acresce o medo da polícia que por vezes é pensada como “agente de combate à 

criminalidade”, mas exerce funções bem mais amplas de “controle social”, não raro 

caindo em estigmatizações, como revela a pesquisa feita por Barreira (1999, p. 150):  
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Os policiais se referem aos jovens que encontram nas ruas durante o 
policiamento ostensivo, função específica da polícia militar, a partir de 
características estigmatizantes, principalmente a categoria de “vagabundo” 
[...] Os jovens são revistados, agredidos, roubados, extorquidos, 
humilhados e perseguidos pelos policiais. Segundo o relato dos jovens que 
sofreram algum tipo de agressão por parte da polícia, a situação de 
agressão mais comum é a revista (79,1%) O uso da categoria vagabundo, 
durante o policiamento ostensivo não serve apenas para designar os jovens 
que circulam pela cidade, serve também para agir violentamente sobre seus 
corpos e mentes. 
 

Nem só de violência infanto- juvenil foi o nosso aprendizado aquele dia. 

Aprendemos também e talvez principalmente sobre o estreito laço de afetividade que 

unia educador e grupo na experiência com os Meninos de Deus. Afeto que em 

situações como aquela, situações – limite, ganhava um quê de desmesura.  

Grandes estudiosos, como Jean Piaget (1896-1980) e Lev Vygotsky (1896-

1934), já atribuíam importância à afetividade no processo evolutivo, mas foi o 

educador francês Henri Wallon (1879-1962) que se aprofundou na questão. Para o 

autor, o termo se refere à capacidade do ser humano de ser afetado positiva ou 

negativamente tanto por sensações internas – medo, alegria, fome-, quanto externas 

– o olhar do outro, um objeto que chama a atenção, uma informação que recebe do 

meio. A afetividade seria um dos conjuntos funcionais da pessoa e atuaria, juntamente 

com a cognição e o ato motor, no processo de desenvolvimento e formação do 

conhecimento, o que equivale a dizer que só aprendemos quando nos sentimos 

afetados por algo e/ou alguém. O pensamento de Sheler (2008 apud LINHARES, 

2010, p. 182) sobre a relevância dos afetos em processos educativos nos é aqui 

apresentado: 

                                         
[...] a experiência do bem exige a união dos valores vitais com a realidade do 
mundo material onde se vive, tem sua feição de trabalho com o sensível – o 
que permite ultrapassar a finalidade única da “produção” de bens materiais, 
tão dominante no capitalismo.Trabalharmos com valores dentro da 
perspectiva de Scheler seria ver que o mundo dos valores se acha 
interessado com as emoções” e que seria importante a percepção afetiva do 
que as pessoas estão a viver individual e grupalmente (este tomar contato 
com as emoções que são base para uma experiência reflexiva de si). 
 

Por que um profissional, voltando para sua casa após um dia de trabalho, 

daria meia volta e abdicaria de parte de seu tempo com sua família para dedicar-se à 

resolução de problemas que em tese não eram seus? Mais que um educador 

comprometido, Herbert dava provas de ser um educador amoroso. Só se capta os 

valores pelos sentimentos nos diz Linhares (2010) parafraseando Scheler. Esse ato 

de ampliar nosso domínio cognitivo – e reflexivo e acolher o amor como emoção 
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originária e específica do humano é acima de tudo libertador. Linhares (2010, p. 178) 

nos apresenta também o pensamento de Maturana (1988) quando este nos propõe 

chegar, “[...] pelo raciocínio motivado pelo encontro com o outro, à possibilidade de 

olhar o outro como igual, em um ato que nomeia como amor e implica a aceitação do 

outro ao nosso lado, no conviver.” 

                Naquela noite, entendemos também uma outra coisa, o porquê da 

participação de garotos bem jovens, no grupo Meninos de Deus. Meninos com onze 

anos até, nas mesmas atividades que os rapazes maiores. O risco do envolvimento 

com a criminalidade era comum a todos, por mais que participassem de projetos 

sociais. Havia sempre uma sombra de ilegalidade a espreita... De modo que ali, para 

boa parte das famílias, cada dia que fosse possível ver seu filho distante do tráfico, 

era motivo de alívio.  

                 A experiência ora relatada atesta o quão formador pode ser o vínculo entre 

educador e educando, em uma educação que se pretende transformadora. O que 

ocorreu àquela noite nos marcou de tal maneira, que podemos afirmar que em nossa 

trajetória poucas vezes presenciamos tamanho comprometimento e disponibilidade 

por parte de um educador, o que nos remeteu indiscutivelmente a importância da 

educação popular no trabalho desenvolvido com grupos. 

                De acordo com Paulo Freire, a educação é fundamentalmente um 

instrumento político, mediado por forças sociais em conflito. Seria potencialmente 

mantenedora das estruturas e relações, ou de outro modo propulsora da liberdade, 

autonomia e esperança. É justamente a partir de um dos contextos mais específicos 

de nossa história, a ditadura militar, que Freire planta as bases de uma educação 

histórica e popular, capaz de articular estrutura e subjetividade. E a despeito de 

quaisquer críticas feitas em relação ao autor, seu método potencializa a criação de 

uma pedagogia construtivista, mobilizadora da organização dos setores populares - 

do fortalecimento dos seus saberes e da intensidade das suas ações em prol de uma 

transformação social.  

                Freire defendeu uma coisa dificílima, uma pedagogia na qual os agentes 

envolvidos devessem atuar sempre “com” e nunca “para”, ou “sobre”, por mais 

desafiador que isso fosse (FREIRE, 1998, p. 32). E, também, ousou aperceber-se das 

questões de gênero marcadas a partir da cotidianidade dos sujeitos, como por 

exemplo, a questão da linguagem: 
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Em primeiro lugar, a gente tem de reconhecer que a linguagem é uma 
produção social, com uma presença individual nessa produção social. 
Segundo, é precisamente por isso que a linguagem é corpo ideológico. Não 
é possível pensar em linguagem sem ideologia e sem poder. Terceiro, a 
própria gramática nasce historicamente como uma regulamentação do 
poderoso, de quem tem poder. Nas culturas machistas, evidentemente que a 
linguagem se amolda a esse machismo. Numa perspectiva progressista, é 
absolutamente fundamental que se reinvente também a linguagem, por que 
não é possível você democratizar uma sociedade deixando de lado um dos 
aspectos fundamentais do que fazer da sociedade, que é a linguagem 
humana.  
 

                Em entrevista a revista Teoria e Debate, o educador Paulo Freire chega a 

citar Karl Marx. Ao articular essas idéias de gênero, linguagem e educação popular, 

põe a nu o seu viés ideológico, propondo uma sociabilidade nova que se gesta a partir 

das relações do público e do privado, mediante a denúncia dos conflitos e o 

afetamento das estruturas – e que por isso mesma recupera a “boniteza” e o sonho, 

já sinalizados anteriormente em sua Pedagogia do Oprimido. 

 
Num tempo de busca de igualdade, de superação das ideologias restritivas, 
não é possível permanecerem sintaxes proibitivas da mulher. Certa vez, 
falando a um auditório onde havia 1500 mulheres, de repente olho e vejo a 
cara de um homem e digo: "Todos vocês". Isso não é gramática. Isso é 
ideologia. Eu tenho que dizer "todas vocês" mesmo [...] tudo isso tem a ver, 
embora em termos distintos, com a dominação doméstica - o domínio por 
vezes do marido sobre a esposa. Em outras palavras, trata-se de uma 
dominação na qual o marido faz questão de não permitir que a esposa se 
liberte economicamente, por exemplo. É semelhante ao caso do (a) filho (a). 
Mas o marido domina a esposa, às vezes por ciúmes, por causa da 
passividade. No final vemos que o relacionamento de dominação sempre tem 
uma conotação de posse do dominador sobre o dominado. Isso é o que 
tornou Marx incontestável em sua referência aos dominados como numa 
"condição próxima a objetos". (FREIRE, 1993, p. 4). 

 

                Em seu livro Pedagogia do Oprimido (1987), Paulo Freire afirma ser a práxis 

o motor dessa transformação, mediado por uma educação popular, por meio da qual 

os oprimidos vão desvelando o mundo da opressão e comprometendo-se na tomada 

de consciência com a sua transformação individual e coletivamente.  

                A educação popular é, pois, um dos componentes mais relevantes do 

pensamento freireano, sendo o diálogo o fio condutor desse processo: “[...] o diálogo 

é o encontro amoroso dos homens que, mediatizados pelo mundo, o “pronunciam”, 

isto é, o transformam.” (FREIRE, 1977, p. 43). Diálogo esse que ao invés de 

romântico, se faz radical quando necessário, sem nunca ser sectário. Justamente por 

propor o desafio da amorosidade e mais ainda do diálogo, Freire supera uma 

consciência mecanicisticamente compartimentada em direção a uma consciência 
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intencionada do mundo, onde se dá a problematização dos homens em suas relações 

com esse mundo. 

Não podemos querer transformar, contudo, os contextos educacionais num 

eterno “oásis pedagógico”, expressão usada por outro educador, educador Antônio 

Carlos Gomes da Costa. Muitas vezes nossa humanidade se entrelaça a 

complexidade desses mesmos contextos. Tanto que em uma roda acontecida não sob 

a mangueira, mas dentro do prédio da OSC, devido à chuva que caía, se deu 

novamente a abordagem de temas sinuosos, diante dos quais o educador apontava a 

difícil tarefa da educação do juízo moral e da responsabilização nossa pelas escolhas 

das experiências. Vejamos: 

 
O que é preciso pra ser feliz? Vocês já ouviram falar na palavra renúncia? É 
preciso renunciar. Isso é muito difícil. Renunciar as drogas e a tudo que é 
passageiro, não tem raiz. Quem aqui já viu as mulheres frutas? Mulher melão, 
mulher melancia, mulher jaca. Cadê elas? Já passaram, não fazem mais 
sucesso. E o que é que todo mundo tá ouvindo agora? Vocês acham que 
esse “bonde das maravilhas” vai durar quanto tempo? Eu vi aquele negócio 
ali na televisão... meu Deus do céu...! Meninas de treze (13) anos fazendo 
“quadradinho de quatro”5, elas só não fazem sexo explícito ali porque não tem 
um homem pra dançar com elas. Hoje de manhã eu vinha lá de baixo, no 
meio da chuva e encontrei uma das meninas que já foi do grupo. Eu a 
cumprimentei, perguntei pela mãe dela e sabe o que ela disse? Foi para o 
centro comprar um CD do bonde das maravilhas pra mim. (Herbert de Souza, 
em atividade grupal, 25/04/2013). 
 

A reflexão ético-moral sem dúvida tem o seu lugar em uma abordagem que 

se quer educativa, contudo esse episódio nos colocou a necessidade de reflexionar 

sobre a questão da produção da subjetividade no sistema capitalista. A profusão das 

mulheres frutas, o surgimento do bonde das maravilhas e tantas outras expressões, 

boa parte advindas do mass media, têm como pano de fundo, elementos que 

compõem o atual estágio capitalístico, cujo consumo e produção de subjetividade se 

conectam para influenciar não só comportamentos e condutas externas, mas 

condicionamentos e produções do inconsciente dos sujeitos. 

Guattari e Rolnik (1996), ao discorrerem sobre a subjetividade existente no 

capitalismo, afirmam que a mesma está em circulação nos conjuntos sociais de 

diferentes tamanhos: ela é essencialmente social, e assumida e vivida por indivíduos 

em suas existências particulares. Os autores acabam por rejeitar mesmo a noção de 

identidade exatamente pelo aspecto limitado que esta sugere, do ponto de vista dos 

                                                           
5  Nome de uma das músicas do grupo de funk bonde das maravilhas, formado em sua maioria por 

garotas menores de idade, cuja coreografia possui forte apelo erótico. 
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entrelaçamentos sociais, econômicos e políticos existentes na sociedade e também 

porque hoje já se pensa a sua forma múltipla de referir-se a um sujeito 

multidimensional.  

A produção de subjetividade na sociedade capitalística assumiria por 

principio, um caráter dinâmico, resultado do tensionamento entre as próprias relações 

sociais: 

             
O modo pelo qual os indivíduos vivem essa subjetividade oscila entre dois 
extremos: uma relação de alienação e opressão, na qual o indivíduo se 
submete à subjetividade tal como a recebe (que é o que vem ocorrendo com 
o trabalhador através dos tempos), ou uma relação de expressão e de 
criação, na qual o indivíduo se reapropria dos componentes da subjetividade, 
produzindo um processo de singularização. (GUATTARI, ROLNIK, 1996, p. 
29). 
 

No sistema capitalístico, contudo, tal característica não confere de modo 

algum um caráter neutro à subjetividade. Nele, haveria sistemas de modelização da 

subjetividade: sistemas que iriam moldando as subjetividades (a televisão, por 

exemplo) por meio de inúmeros agenciamentos (família, grupos de amigos etc) que 

acabariam por originar uma subjetividade essencialmente maquínica e 

homogeneizadora, mas que dada a sua força seria assumida e vivida por indivíduos 

em suas existências particulares. 

 
A ordem capitalística produz os modos das relações humanas até em suas 
representações inconscientes: os modos como se trabalha, como se é 
ensinado, como se ama, como se trepa, como se fala, etc. Ela fabrica a 
relação com a produção, com a natureza, com os fatos, com o movimento, 
com o corpo, com a alimentação, com o presente, com o passado e com o 
futuro - em suma, ela fabrica a relação do homem com o mundo e consigo 
mesmo. (GUATTARI; ROLNIK, 1996, p. 42). 
 

Nesse sentido, a cultura de massa surgiria como elemento fundamental da 

“produção de subjetividade capitalística” que, mesmo em seus extratos inconscientes 

tende a uniformizar subjetividades como em uma linha de montagem:  

 
A cultura de massa produz, exatamente, indivíduos: indivíduos normalizados, 
articulados uns aos outros segundo sistemas hierárquicos, sistemas de 
submissão – não sistemas de submissão visíveis e explícitos, como na 
etologia animal, ou como nas sociedades arcaicas ou pré-capitalistas, mas 
sistemas de submissão muito mais dissimulados [...] há simplesmente uma 
produção de subjetividade. Não somente uma produção de subjetividade 
individuada – subjetividade dos indivíduos – mas uma produção de 
subjetividade inconsciente. A meu ver, essa grande fábrica, essa poderosa 
máquina capitalística produz, inclusive, aquilo que acontece conosco quando 
sonhamos, quando devaneamos. Em todo caso, ela pretende garantir uma 
função hegemônica em todos esses campos (GUATTARI; ROLNIK, 1996, p. 
45). 
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Observando a problemática de gênero em nosso país e sua implicação nas 

classes populares, vemos que a visão do corpo feminino como mercadoria é 

favorecida pelo esgarçamento das políticas sociais e pela ausência de um modelo de 

educação mais integral, com uma maior envergadura no tocante à discussão dessas 

questões e fomento a processos de singularização. Dialogando com essas produções 

maquínicas que espelham essa lógica de mercado com os corpos, Diógenes nos diz 

que o desejo de impactar acaba sendo uma “marca definidora de existência social” 

das juventudes (DIÓGENES, 1998, p. 103). 

No caso do bonde das maravilhas, basta que se olhe rapidamente para que 

se deduza o lugar de onde as garotas falam – a periferia. Nela, a cultura do “virar-se 

como pode” acaba sendo a principal regra para a garantia da sobrevivência da maioria 

da população. Não é de se estranhar, pois, que para muitas garotas empobrecidas, 

invisibilizadas, coreografar danças sensuais parece tornar-se uma das poucas 

estratégias de acesso não só a uma identidade feminina visível, mas a um mundo 

diferente, um mundo sem tantas exclusões, ao qual elas se incluem por essa via 

desqualificada.  

No filme brasileiro “Sonhos Roubados”, a personagem Jéssica, tendo 

aparentemente 16, 17 anos, “se vira como pode” pra cuidar de seu avô Horácio e sua 

filha Britney. Num mundo cuja máxima é: “dê seu jeito, pois é cada um por si”, ela vê 

no comércio sexual, a princípio, uma ponte para a resolução dos problemas materiais, 

a afirmação de sua identidade e a realização de “seus sonhos”. Mesmo com uma 

família acolhedora e uma filha que também parece ser objeto de seu afeto, Jéssica 

chega a afirmar em um grupo de amigas com histórias parecidas: “O que eu mais 

quero na minha vida...? Eu quero uma calça da Gang!”. Nesse caso, a marca não 

comparece mais como emblema de uma necessidade real de vestir-se, mas como 

emblema de um código de acesso a um grupo social do qual ela é excluída. Para 

Diógenes (1998) é assim que o consumo constrói atualmente parte da “racionalidade 

integrativa e comunicativa da sociedade”. Consumir é um modo de existir, fazer-se 

notar na esfera pública iluminada. 

Haveria então alguma saída? São os mesmos autores: Guattari e Rolnik 

(1996) que sugerem a resposta: 

 
Eu oporia a essa máquina de produção de subjetividade a ideia de que é 
possível desenvolver modos de subjetivação singulares, aquilo que 
poderíamos chamar de “processos de singularização”: uma maneira de 
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recusar todos esses modos de encodificação preestabelecidos, todos esses 
modos de manipulação e de telecomando, recusá-los para construir modos 
de sensibilidade, modos de relação com o outro, modos de produção, modos 
de criatividade que produzam uma subjetividade singular. Uma 
singularização existencial que coincida com um desejo, com um gosto de 
viver, com uma vontade de construir o mundo no qual encontramos, com a 
instauração de dispositivos para mudar os tipos de sociedade, os tipos de 
valores que não são os nossos. (GUATTARI; ROLNIK, 1996, p. 46-47). 
 

Temos, então, que a propositura de uma postura de singularização 

existencial possa dar-se como crítica a lógica da mercadoria. Feito esse recorte, 

continuávamos a validar a experiência que era desenvolvida nos Meninos de Deus, 

reconhecendo a importância dos espaços de socialidade, a qualidade das trocas 

afetivas, o valor da amizade, e o compromisso quase missionário daquele educador - 

elementos que já naquele momento da pesquisa víamos em termos mais que 

potenciais.  

Por vezes, Herbert de Souza chegava a nos lembrar Makarenko (2005) e 

sua colônia Gorki, descrita em Poema Pedagógico: o relato de uma das experiências 

mais singulares, radicais e bem-sucedidas da história da educação. Na União 

Soviética de 1920 a 1928, Makarenko tem uma importância concreta na vida de 

centenas de “menores abandonados” e “jovens infratores”, muitos com várias 

passagens pela polícia. Mesmo com métodos pedagógicos aparentemente 

questionáveis, Makarenko constrói um tipo de vínculo com os jovens de tamanha 

qualidade que acaba por promover ricos processos transformadores voltados para o 

fortalecimento da sua cidadania. 

Nos percursos de nossa pesquisa, continuávamos também a nos inspirar 

em Josso e nos seus estudos sobre auto formação e crítica da formação recebida, 

não perdendo a confiança nesse arcabouço construído pelos jovens ao longo de suas 

vidas, e que formavam um conjunto de “[...] qualidades e competências que são 

“atributos” que o eu se deu a si próprio no decurso das suas aprendizagens.” (JOSSO, 

2010, p. 77). 

Uma melhor compreensão de todo esse processo que inclui autonomia & 

heteronomia se dava na medida em que as experiências culturais iam desvendando 

um conhecer-se que possuía sua efetividade. Por meio de suas narrativas os Meninos 

de Deus iam registrando suas impressões sobre as juventudes inseridas no contexto 

peculiar daquele bairro, sobre o grupo e sobre si mesmos, e iam também desvelando 

os seus desejos. A fala dos jovens, certamente, seria uma importante ferramenta de 
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consecução de nossa pesquisa e talvez um bom exercício para os Meninos de Deus. 

Ainda segundo Josso (2010, p. 78):                               

 
As narrativas visam possibilitar o encontro com as próprias potencialidades; 
estimular um olhar para si, através do qual, cada um se torne ator de sua 
história e reconheça a si mesmo como sujeito; permitir que tome consciência 
do que é, do que foi e do que pode vir a ser. 
 

É evidente que a saída da posição de objeto para a de sujeito não acontecia 

magicamente e, se as narrativas eram uma perspectiva importante, as ações culturais, 

o rap, o futebol, forjavam a atuação desveladora de si. Pesquisa e pesquisadora 

precisavam adentrar mais esse universo.  

 

3.3 “É nós por nós!”6 Das dores e desafios dos trajetos aos sonhos e conquistas 

dos Meninos de Deus 

 

O melhor caminho para “chegarmos aos jovens” era inicialmente 

aproveitarmos os espaços informais mesmo, ficando com o grupo diante do campo de 

futebol ao final de cada roda de conversa, esperando o treino começar; falarmos com 

um e com outro, rirmos com eles de alguma coisa engraçada que por acaso alguém 

tivesse dito. Sentada numa cadeira, ou no chão, ou encostada em algum carro 

estacionado, ou ficando por ali observando-os durante o treino, encostada em um dos 

pneus que circulavam o campo, qualquer modo que nos deixasse “por dentro” do 

grupo.  

Foi assim que reencontramos Garrincha, um dos garotos do grupo que, 

além de jogar futebol, também compunha rap. Foi ele quem se aproximou. Quis saber 

qual a relação da minha pesquisa com o rap, já que tínhamos citado que também 

estudávamos as Meninas do Rap. Relembrou que fazia parte de outro grupo, 

chamado Relato Ativo, que realizavam produções já há algum tempo, e que tinham 

até vídeos no You Tube. Acompanhemos nosso diário de campo: 

 
Nesse dia conversamos um bom pedaço, antes e durante o jogo, já que ele 
só entraria em campo no segundo tempo da partida. E foi em meio ao nosso 
bate papo que Elza se aproximou. Primeiro desconfiada, falando só com ele, 
perguntando o porquê de ele não estar jogando e me olhando como que a 
querer saber quem eu era. Garrincha fez as apresentações: a ela falou da 
minha pesquisa, do meu interesse também pelas Meninas de Deus, e a mim 
disse que ela tratava-se de sua noiva. Contou-nos que a jovem também tinha 

                                                           
6 Nome de uma das músicas do grupo de rap Relato Ativo, formado por integrantes do grupo Meninos 

de Deus. 
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sido uma Menina de Deus, mas que agora estava afastada. Aproveitando a 
deixa e também não querendo dar margem para nenhum tipo de ciúmes, 
tentei puxar conversa, quis saber o porquê do seu afastamento do grupo e o 
que achara da experiência. Ficamos um bom tempo conversando. Vez por 
outra eu falava um pouco com Herbert de Souza enquanto eles aproveitavam 
para trocar carinhos, rir, namorar enquanto a bola corria em campo. Na 
semana seguinte, novamente ficamos os três por algum tempo conversando. 
Ele, desde o início da reunião, ela, só as18h, depois de chegar do trabalho. 
Percebi que aquela era uma rotina do casal e comecei a achar muito 
interessante aquilo. Principalmente quando nos disseram que se conheceram 
nas atividades do grupo e começaram a namorar quando ambos participavam 
dele. Com o decorrer das conversas fui percebendo o quão especial eram 
aqueles dois jovens. Quando nos víamos, já nos aproximávamos. Eles 
sempre querendo saber como estava a pesquisa. Ele muitíssimo educado, 
um dos melhores “jogadores” do grupo, rapper, falante, inteligente, 
“conectado”, com uma visão crítica dos problemas do bairro e da juventude. 
Ela de uma espontaneidade cativante, um jeito meio rebelde e doce ao 
mesmo tempo, interessada em denunciar os problemas que enfrentavam na 
educação, por exemplo, como a quadra de esportes da escola, cuja diretora 
não queria liberar para os alunos jogarem. (DIÁRIO DE CAMPO, 23 de abril 
de 2013). 
 

Elza enveredou também por outros espaços de participação, chegando a 

fazer parte da REAJAN. Ela nos conta que seu jeito arredio e contestador criava 

constrangimentos com as próprias Meninas de Deus. Se jogar futebol por si só já 

denotava uma capacidade reinventiva dos papéis de gênero por parte daquele grupo 

de garotas, por outro lado, parecia que algumas delas estranhavam um 

comportamento que não combinava muito bem com uma suposta condição feminina. 

Cordeiro (2009) observava que a potência de vida de talvez experimentar um “lugar-

mundo”, a despeito de todas as dificuldades, está diretamente ligada à possibilidade 

de ressignificar os espaços possíveis de ocupação, tal como ocorria ali, no 

Jangurussu, nos percursos vividos por aquela garota.          

Percebíamos aos poucos que tínhamos ganhado dois informantes muito 

especiais. Na verdade percebíamos mais. Com o tempo começávamos a nos afeiçoar 

a eles. Nas primeiras semanas, nas noites em que não conseguíamos carona com 

Herbert de Souza, os dois iam conosco até a parada de ônibus e lá ficavam até que 

estivéssemos dentro da condução. Começamos a gostar daquele cuidado e a achar 

uma graça especial no que estava acontecendo. O mesmo território que produzia uma 

cultura juvenil que incitava o tráfico de drogas em pré-adolescentes era capaz de 

produzir igualmente afetos genuínos, generosos, e que naquele caso, ultrapassavam 

mesmo o imaginário por vezes ensimesmado do “casal”, e se irradiavam para o grupo 

Meninos de Deus, para o bairro, começando a reverberar também em nossa pesquisa. 
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Elza e Garrincha a partir daí passaram também a direcionar nossas 

incursões no grupo, referindo-se a lugares importantes, com quem falar, o que evitar, 

sugerindo alguns jovens para serem entrevistados: “Ah, aquele ali tem muita história!”. 

Nesse momento, ter outros olhares além do olhar do educador Herbert foi relevante 

para o desenrolar da nossa pesquisa, que afinal de contas era sobre Cultura Juvenil. 

Tal como acontecera com as Meninas do rap na comunidade Perimetral, atirar-nos ao 

não tão fixo e seguro, jogar-nos ao imponderável vez por outra – deixando sempre 

uma margem de incerteza no caminho –, apurando ainda mais a nossa sensibilidade 

pesquisadora para captar os fluxos que iam surgindo ao invés de nos sentirmos 

sempre amparadas, fez toda a diferença. 

O primeiro jovem a ser apontado para a entrevista foi Zico, um dos mais 

antigos do grupo e talvez o mais bonito. Algumas vezes o vimos jogar sem camisa e 

em um desses dias, mesmo sem perder o nosso foco – a observação durante tudo o 

que se passava no treino – sentimo-nos de certo modo afetadas naquele momento, 

também como mulher. Falante nas rodas de conversa, com intervenções coerentes, 

certa doçura no olhar e um notório censo de coletividade, realmente ele era um jovem 

que nos chamava a atenção e o afeto. Sua entrevista foi dada ao lado de Garrincha e 

Elza (que vez por outra me ajudavam a manusear o gravador) sem nenhum 

constrangimento e com a permissão dele, pois segundo o próprio, o casal já “sabia de 

tudo da vida dele mesmo”.  

As entrevistas agora possuíam um roteiro semi-aberto e tinham o objetivo 

de suscitar elementos que contribuíssem para aprofundar a compreensão sobre as 

Culturas Juvenis no Jangurussu. Pedimos que os jovens discorressem sobre alguns 

aspectos, sem haver uma necessária ordem sequencial: sobre o bairro – mais 

precisamente o conjunto Jangurussu, que lhes tipificava a origem social, e os 

diferenciava em grande parte dos jovens da Aldeota ou do Benfica. Sobre si e como 

se sentiam sendo jovens naquele lugar e finalmente sobre os outros jovens com 

quem conviviam, contextualizando o Grupo Meninos de Deus.  

Pensar um conhecimento situado é escolher uma epistemologia da 

experiência, onde seus sujeitos são historicizados, imersos em tempos – espaços que 

possuem fluxos, mas trazem seus eixos matriciais. Segundo Carlos (2007) o lugar é 

onde somos capazes de nos reconhecer, porque é o lugar da vida: 

 
O lugar é produto das relações humanas, entre homem e natureza, tecido por 
relações sociais que se realizam no plano do vivido, o que garante a 
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construção de uma rede de significados e sentidos que são tecidos pela 
história e cultura civilizadora produzindo a identidade, posto que é aí que o 
homem se reconhece porque é o lugar da vida. O sujeito pertence ao lugar 
como este a ele, pois a produção do lugar liga-se indissociavelmente a 
produção da vida. “No lugar emerge a vida, pois é aí que se dá a unidade da 
vida social. Cada sujeito se situa num espaço concreto e real onde se 
reconhece ou se perde, usufrui e modifica, posto que o lugar tem usos e 
sentidos em si“. Assim a análise do lugar envolve a ideia de uma construção, 
tecida por relações sociais que se realizam no plano do vivido o que garante 
a constituição de uma rede de significados e sentidos que são tecidos pela 
história e cultura civilizatória que produz a identidade homem — lugar, que 
no plano do vivido vincula-se ao conhecido – reconhecido. (CARLOS, 2007, 
p. 22). 
 
 

Encontramos Zico depois do treino dos meninos, quando o grupo das 

meninas se preparava para entrar em campo. Durante o jogo, por mais de uma vez o 

rapaz levantara o uniforme do time devido o calor. O exercício de disfarçar o impacto 

que a beleza que aquele rapaz nos causava deixou claro que nossa pesquisa era feita 

com o corpo todo. Não se tratava, portanto, de apartar o sensível do racional, mas de 

tomar consciência desse aspecto integrador. Sem isso não poderíamos ter tido a 

escuta respeitosa e ética que a fala do jovem, uma das mais fortes, nos exigiu.  

Refletindo sobre isso, em nossa trajetória profissional, à medida que 

conhecíamos mais sobre o feminismo, a partir das ONGs onde passamos a trabalhar, 

desenvolvendo projetos em gênero, juventude e direitos sexuais e reprodutivos, 

conhecíamos também um “outro” Paulo Freire, o que dialogava com a questão da 

sexualidade. O Freire de “Cartas a Cristina”, em Jaboatão, aprendendo a lidar com as 

contradições e com os desejos, com a amorosidade de seus pais e com o 

conservadorismo comum à época, o que o deixava confuso, triste, frustrado às vezes; 

assim como acontecera conosco. O mesmo Freire que fora secretário de educação 

na gestão da então prefeita de São Paulo Marta Suplicy e que dava surpreendentes e 

inspiradoras entrevistas como essa: 

 
A questão da sexualidade sempre me impressionou. Na minha educação foi 
o único capítulo, talvez, em que as portas se fecharam. Um dia, devia ter uns 
doze anos, ao despertar, meu pai me chamou, não zangado, mas 
visivelmente contrafeito, e disse: "Paulo, meu filho, na noite passada, 
sonhando, você falou uns nomes feios...Essas palavras não podem ser 
ditas"[...] aos 7 anos, tendo sofrido um acidente em casa, minha mãe me 
ensinou dizer às visitas ter ’fraturado” o fêmur’. ‘Quebrei a coxa’, como 
normalmente diria, não era de bom tom.A geografia da coxa estava muito 
molhada de “pecado’. Minha geração podia falar livremente até o joelho. A de 
minha mãe tinha parado no tornozelo. 

 
É muito interessante, do ponto de vista pedagógico, ver como não é possível 
coerência absoluta. A vida seria chatérrima se você fosse coerente o dia todo. 
Eu descobri que havia uma coisa falhando naquele discurso. Eu descobri um 
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espaço proibido. E esse era o espaço da sexualidade, cujas explicações eu 
tinha que buscar fora. (FREIRE, 1993, p. 14). 
 

 Sobre o papel dos educadores em relação à sexualidade o autor ainda nos 

faz um ousado e sensível relato, no qual relembra a própria infância em Jaboatão 

(PE):  

 
Às vezes ao ver as mulheres lavarem suas roupas no riacho me escondia em 
touceiras de arbustos, excitado. Sou um homem sensual. Essa sensualidade 
que me marca não tem nada de imoral, pelo contrário, é profundamente ética. 
É vida, é sinal de vida, é biofilia e não necrofilia. Às incautas lavadeiras nem 
pediria perdão, mas diria: "que corpos bonitos vocês tinham! E como vocês 
mereciam uma vida melhor!" Eu fazia isso, vamos admitir assim, numa 
quarta-feira, numa quinta; no sábado ia me confessar. Normalmente eu 
levaria quinze minutos para chegar à igreja. Mas passava uma hora rodando 
para cá, para lá. Quando ia chegando minha vez na fila do confessionário, eu 
cedia lugar a uma senhora e ela me dizia: "que criança educada!". Nada 
disso. Eu tinha era medo de confessar.  
Finalmente, chegava minha vez, não sabia para onde ir. Eu me ajoelhava e 
contava de novo a história. O padre, que era um grande maestro, um grande 
músico, entendia bem a situação. Me dava penitências pequenas; rezar uns 
três padre-nossos, três ave-marias. A volta para casa era uma maravilha. Eu 
saía pulando, correndo, cantando, assobiando, cheio de alegria; a esperança 
renascia, a certeza de que eu prestava voltava. No domingo eu jogava um 
futebol excelente; na segunda bem firme; na terça não muito, na quarta eu 
estava de novo na touceira à beira do rio. 
O educador não pode passar por cima dos desejos, não pode escondê-los, 
não pode traí-los, não pode punir os desejos, nem punir os que desejam. O 
que a pedagogia tem que fazer é compreendê-los, tentar ver os caminhos de 
solução legítima para eles. Ao abafá-los, negá-los ou discriminá-los estamos 
interditando o corpo. Eu continuo sendo um homem para quem a sexualidade 
não apenas existe, mas é importante, fundamental. A minha sexualidade tem 
a ver com os livros que eu escrevo, com o amor que eu tenho à vida. Se, de 
repente, me sentir faltoso da sexualidade, o que vai acontecer um dia, espero 
já estar absolutamente preparado. Nunca tinha dito isso antes. Foi bom ter 
dito. (FREIRE, 1992, p. 6). 
 

A citação de Freire pode até colocá-lo no limite da moralidade em relação 

às mulheres lavadeiras, mas é acima de tudo uma narrativa de afirmação da 

humanidade dos sujeitos, de seus desejos e do compromisso com a educação. 

Feita essa análise inicial, vejamos o que nos conta Zico sobre o lugar onde 

vive e sobre a sua vida: 

 

O Meu Nome é Zico, tenho vinte e quatro anos (24), minha naturalidade não 

é daqui, eu sou de São Luís do Maranhão. Cheguei com oito anos aqui e vim 

morar no Santa Filomena. A minha comunidade há tempos atrás era muito 

violenta. Eu cresci vendo essa violência, vendo os jovens traficar. E ao 

crescer me tornei um jovem violento. Aliás, com oito anos já tava me 

envolvendo. Meu pai saiu de casa eu tinha dez (10) anos e a partir daí saí de 

casa, fui morar na rua. Sempre coloquei a culpa de tudo na minha vida no 

meu pai, por causa disso que ele fez com a minha mãe. Aí tive que me virar. 

Comecei a vender droga, roubar, virar malandro mesmo. O cara dizia: “Vende 
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aí, que quando tu terminar de vender eu te dou um prato de comida”. Era isso 

ou então: “No final da semana eu te dou R$ 50,00.” Na adolescência, do 

mesmo jeito. Meus pais nunca quiseram saber de mim. (Zico, Entrevista Em 

25/04/2013). 

 

Certamente foi esse um dos depoimentos mais fortes de nossa pesquisa. 

Fazia parte daquele cenário invisível, socialmente rejeitado pela cidade, tanto a 

criança que deveria ser amparada por sua família e quando não, pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente, quanto o tráfico a cumprir um papel social, que na verdade 

deveria ser da responsabilidade conjunta do Estado e da sociedade em seus poderes 

moleculares. Ali como certamente em qualquer outro lugar, os sujeitos sociais teciam 

as estratégias possíveis de sobrevivência diante da incapacidade da cobertura das 

políticas públicas num exato momento de desmonte desse mesmo Estado de Bem-

Estar que agora minimalizava-se. Da forma mais enviesada possível, tanto o tráfico, 

como a exploração sexual, como a criminalidade em si, tornam-se ferramentas que 

acabam sendo acessadas por quem dorme e acorda sob o espectro da exclusão – 

deturpando sonhos, promovendo um “fácil” acesso a um mundo ilusório de consumo 

e inserção, numa realidade marcada pelo medo, pela sombra e pela escassez. 

 
Em 2006, quando eu tinha dezessete (17) anos de idade o Betinho me 
convidou e falou: “Pra entrar no grupo você precisa querer mudar”. Pra ser 
do grupo tinha que estudar também. Nessa época eu já tava começando a 
ficar mal visto na minha comunidade, as pessoas diziam que eu não tinha 
mais jeito. Não podia mais sair tranquilo, ir a uma praia. Eu entrei mais pro 
grupo porque eu queria mostrar pra minha comunidade que eu tinha jeito 
ainda. Não foi fácil, foi muito difícil porque quando a gente tá dentro e quer 
sair, sofre muita pressão. A gente é ameaçado. Eles dizem: “Ei macho! Tu vai 
voltar a passar fome como tu passava, não vai ter mais essas roupa boa aí, 
não!” Mas eu via que o cerco tava se fechando pra mim. Vi alguns dos meus 
comparsas morrendo. O primeiro passo pra mudar foi entrar nos Meninos de 
Deus e voltar a estudar. Depois veio o meu primeiro emprego de carteira 
assinada e eu amadureci mais. Passei a ver as coisas de um modo totalmente 
diferente. Eu chorei muito com o meu primeiro salário, vendo como era bom 
conseguir as coisas com o meu próprio suor. Eu tava muito arrependido. No 
primeiro mês, comprei foi uma bermuda de marca do “Abud Jabal!” (risos), 
até hoje eu tenho. Até hoje os caras me chamam, mas eu já consigo dizer um 
não e ainda falo pra eles: “Sai disso! Procura ajuda, isso aí não é legal pra ti”. 
(Zico, Entrevista Em 25/04/2013). 
 

O gesto de Zico ao receber o primeiro salário e comprar uma roupa de 

marca, mais que uma atitude consumista, demonstra uma expressão de celebração. 

Nas palavras de Cordeiro (2009, p. 221), jovens como Zico Invertem o jogo através  

 
[...] das suas pequenas resistências, na potência das tramas de suas vidas, 
nas pequenas insurreições, ainda que o bairro exacerbe “o rosto” da 
violência, “o rosto” do jovem como problema a ser equacionado, “o rosto” do 
jovem desinteressado, “o rosto” do jovem largado. 
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Estigmas com os quais Zico teve que lidar a vida inteira e contra os quais 

tentava repetidamente insurgir-se. 

No confronto entre morte e vida, a força do estigma se faz tão evidente que 

os próprios avanços conquistados na história desses jovens parecem frágeis muitas 

vezes, prestes a se enfraquecer a qualquer momento, diante de qualquer nova 

turbulência ou conflito. Para quem já está saturado de ausências, há pouco espaço 

para frustração, e a hipótese de novas dores já causa grande desassossego, como 

podemos continuar acompanhando: 

 

Mesmo assim, dois anos depois, eu saí desse emprego e tive uma recaída, 

mas não foi igual à antes. Logo me desliguei. Fui foi pedir esmola. Apertava 

a campainha e pedia comida, água. Nesse momento, minha mãe não me 

ajudou. Teve um dia que eu dormi no terminal da Parangaba. Dormir não, né? 

Passei a noite com um papelão em cima de mim. Eu tava sem blusa, só de 

bermuda e sandália. De manhã tentei pegar o ônibus, mas não consegui. Me 

mandaram descer, disseram que eu estava em atitude suspeita. Tive que vir 

a pé da Parangaba até a Messejana. A vida sempre foi dura. Depois arrumei 

um emprego e passei um ano. Teve dias muito difíceis, de eu ter só arroz pra 

comer, ou só arroz e feijão, ou só farinha e café, e tinha que passar os dias 

com isso até surgir outra coisa melhor. (Zico, Entrevista Em 25/04/2013). 

 

A experiência do emprego formal e com o grupo Meninos de Deus fez de 

Zico um jovem mais resiliente, presa menos fácil para o tráfico do bairro, ainda que 

por vezes ainda “vacile”, como ele mesmo diz. Uma posição de saída do “ser objeto” 

para “ser sujeito” de suas escolhas, responsabilizando-se por elas, passa a ser 

exercida e assumida. Um trabalho educacional parece ter operado de modo profundo 

em Zico. De dor em dor, passo a passo, ele foi reencontrando as suas possibilidades 

de autonomia, que ia se corporificando na vontade de criar um roteiro novo para a sua 

vida:  

 
Comecei a fazer bicos e a participar mais efetivamente do grupo. Foi aí que 

eu comecei a ver futuro na vida. Comecei a ver o mundo de uma forma 

diferente. Quando a gente tá envolvido no mundo do crime a gente não pode 

sair, fica preso mesmo. (Zico, Entrevista Em 25/04/2013). 

 
 

O relato de Zico põe a nu o caráter mutável da vida num contexto que 

mesmo sendo de fabricação de miséria e desamor, é incapaz de escamotear 

totalmente as manifestações humanas de potência e devir, por mais esgarçadas que 

essas possam parecer. Mesmo carregada de solidão e dor, a vida de Zico e de vários 

jovens semelhantes a ele, parecia teimar em lutar e em querer ser mais. O que era 
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pra ser simples, como um grupo que se reúne em torno do futebol, torna-se complexo 

quando paira no ar essa vontade de subverter caminhos que pareciam antes 

predestinados às sombras e quando um trabalho educacional de bases socioculturais 

é experienciado coletivamente. O companheirismo e o afeto que se agitam, ora no 

campo de futebol, ora sob uma mangueira em meio a uma roda de conversa, geram 

lugares potentes, espaços ressignificados pelas práticas de aprendizagens e de 

acolhimento, em favor da produção do acesso, do interesse, do envolvimento e do 

exercício das próprias singularidades dos jovens. Assim como, o lugar do educador 

torna-se visível como espaço de trabalho com as matrizes afetivas de cada um. 

Outro aspecto chamou-nos a atenção na história de Zico. Ainda que tenha 

sido a ruptura com a família o estopim para a complexidade de situações e 

vulnerabilidades pelas quais ele teve que passar, e muitas vezes com as quais se 

depara ainda hoje, durante toda a sua fala há um desejo de reencontro com essa 

família, por mais longe que ela esteja do ideal idílico de proteção, cuidado e afeto:  

 
Vez por outra eu vou lá, procuro meu pai e minha mãe. Eles me tratam bem 

só quando eu tô empregado. Se eu sair do trabalho, eles viram as costas. 

Não entendem que se eu saí é porque tive motivos. Ontem mesmo fui lá na 

minha mãe. Cheguei perguntei o que tinha pra comer. Ela disse que não tinha 

nada e que se eu quisesse fosse atrás. Fui pedir também pro meu pai pagar 

uns exames pra mim e ele disse que ia ter que pensar. Isso me machuca, me 

dá vontade de chorar até (começa a chorar). Saber que eles podem me 

ajudar. Eu disse que pra ela eu era pior que um cachorro! Meu pai ficou com 

raiva de mim porque quis me dar uma casinha, mas era lá em Aquiraz. Eu ia, 

mas aí o pessoal com quem eu era envolvido aqui ficou dizendo que não era 

bom, fazendo a minha cabeça e eu acabei desistindo. Foi a pior burrada que 

eu fiz na minha vida. Quando eu tô bem, a gente até convive legal, até ri junto, 

mas se eu tiver na pior eles não querem nem me ver. Aí eu vou e explodo 

com eles! (Zico, Entrevista Em 25/04/2013). 

 

Diferente do que muitos possam vir a pensar, a família ocupa um papel 

estruturante na vida das juventudes das classes populares, como mostram algumas 

das reflexões feitas por Juarez Dayrell (2003). Segundo o autor, as relações 

interfamiliares acabam por constituírem-se em espaços de conflito e afetividade, cuja 

síntese é na maior parte das vezes a sua valorização pelas próprias juventudes. No 

relato de Zico, descrito acima, de um lado aparece a legitimidade de sua fala, 

sobretudo quando almeja essa dimensão dos afetos na figura dos pais, e de outro 

suscita a reflexão de que o trabalho com limites na vivência com a socialidade é 

aprendizado da liberdade, e implica responsabilizações.  
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Ainda segundo Dayrell, as pesquisas evidenciam uma notada participação 

do papel da mãe como uma importante referência afetiva e como referência – modelo 

com a qual se dialoga. Além da estruturação familiar e o modo como é vivido pelo filho 

ou filha, as relações que se estabelecem no núcleo doméstico e as redes sociais com 

as quais eles podem contar, trazem aspectos referenciais que podem “dar conta” de 

confrontar-se com outras falas, tais como as daquele grupo que Zico chamava “o 

pessoal com quem eu era envolvido”. 

Contudo, mais do que a presença ou não do pai, o que parece definir o grau 

de estruturação familiar são as relações que se estabelecem no núcleo doméstico e 

as redes sociais com as quais eles podem contar. Pro mal ou pro bem, os relatos dos 

jovens expressam arranjos familiares com notada influência sobre suas vidas e é 

sobre esses scripts que deve incidir o trabalho educacional, como parece tentar fazer 

Herbert de Souza. Acompanhemos as falas de alguns deles, presentes na publicação 

do grupo Meninos de Deus, organizada por Barros (2010, p. 25): 

 
Minha infância foi um período ruim; não tinha meu pai, éramos eu e minha 
mãe. Minha mãe era envolvida com o tráfico de drogas e eu 
consequentemente também me envolvi. Comecei a estudar com seis (06) 
anos de idade, mas ia ao colégio só para fazer bagunça, não sei como 
passava de ano. Eu não estudava, não ficava quieto nem um minuto, batia 
em outros colegas e brigava muito. Não desejo uma infância dessas assim 
como a minha para ninguém. Desejo melhores infâncias. (Hulk). 
 
Fui criado com minha mãe e meu pai. Quando eles saíam para o trabalho 
deixavam a gente trancados dentro de casa, eu e meus irmãos, isso até a 
idade de sete (07 anos). Na minha infância eu brigava muito. Muito cedo 
entrei para uma gangue; nós saíamos para pixar, fazer coisas erradas. 
Nenhum cara podia passar pela rua onde eu morava, eu botava todo mundo 
pra correr com muita violência. Na escola brigava com os professores e com 
os colegas de sala, roubava dinheiro da professora e dividia com um amigo. 
Muitas vezes brigava com o diretor, e depois de várias suspensões um dia fui 
expulso da escola. Nesse dia levei uma pisa da minha mãe quando cheguei 
em casa e fiquei com muita raiva. Ainda nesse dia saí e fiz um assalto a um 
mercantil. (Careca). 
 

Se pensarmos no fato de que crescer em meio à exclusão e à violência 

doméstica, também acarreta sérios danos físicos e simbólicos ao desenvolvimento 

humano - e mais devastador quando junto às juventudes empobrecidas -, o que pode 

acontecer quando somamos a isso um quadro de reiterada violência doméstica e 

desamor? Para Lasch (1991, p. 22): “Infelizmente, as emoções conflituosas que os 

pais suscitam inevitavelmente nos filhos mantem-se em um nível profundo da vida 

mental inconsciente, mesmo quando sua manifestação explícita é negada.” Se não 

vejamos: 
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Minha infância foi um período de muita violência. Minha mãe brigava com o 
meu pai por causa de ciúmes, ele batia muito nela, eu e meu irmão ficamos 
com trauma. Eu ia á escola só para bagunçar porque não tinha apoio dos 
meus pais. Eu fazia muitos assaltos a mercantis e meus amigos me 
incentivavam a roubar. Meu pai dizia para que não me envolvesse com 
bandidos porque onde moro é muito perigoso. Ele tinha muita autoridade 
sobre mim e meus irmãos, mas era muito agressivo quando estava bêbado e 
eu tinha medo.  
Tinha discutido com meu pai porque ele queria bater na minha mãe. Eu não 
fiquei parado e a gente brigou. Ele estava armado com uma serrinha de cortar 
cano, mas ninguém ficou ferido. Desde esse dia eu evitava ficar em casa para 
não entrar em conflito com meu pai, passava a maior parte do tempo na rua. 
Nesse período eu me envolvi ainda mais com amizades que podiam me 
prejudicar. Um amigo e eu experimentamos vários tipos de drogas, menos o 
crack, graças a Deus. Percebo que muitos caras começam a usar droga só 
para se aproximar dos traficantes, para ficarem considerados na comunidade, 
mal sabem eles que estão assinando a sentença de morte ou prisão, são os 
dois fins que podem levar esse caminho. Eu comecei a refletir na minha vida 
e quis parar, o que mais me motivou a querer deixar foi minha mãe. Envolvi-
me com o projeto Meninos de Deus, entrei para a igreja evangélica, mas hoje 
não estou mais frequentando. (Casa Grande). (BARROS, 2010, p. 26). 
 

Os relatos aqui expostos retratam a fabricação em série de “Agilulfos”, 

detentores de corpos sem órgãos, blindados aos afetos e dispostos a como máquinas, 

a passar por cima de todas as nuances que a escassez possa vir a manifestar, ainda 

que o preço a ser pago, na maioria das vezes, seja ficarem à margem, imersos na 

desmesura e ilegalidade. 

Contudo, há casos também em que a qualidade das vivências afetivas no 

interior das relações familiares, ainda que de modo dinâmico e em meio a uma 

conflitualidade intensa, mostra que o vínculo forte contribuiu para a superação de 

alguns obstáculos, alavancando processos de reconstrução da vida social dentro da 

qual os jovens estavam inseridos. Seria nesse caso a família, tal como afirma Lasch 

(1991) um refúgio num mundo sem coração? Parece ser também, a família, um 

repositório de afetos inconscientes, nem sempre explicitados por meio da consciência 

verbal. Analisemos a fala de mais alguns jovens do grupo: 

 
Meu pai era carinhoso comigo, mas também muito exigente. Quando ele me 
castigava, minha mãe que é muito protetora me ajudava. Como eu mudava 
muito de bairro, conhecia áreas que eram violentas e recebia muitas 
influências ruins e convivia com ambientes pesados com vendas de drogas, 
polícia atirando, bandido revidando e muita violência. Considero que fui criado 
com muita responsabilidade e autoridade. Eu tinha que passar no colégio, se 
não passasse ficava de castigo ou apanhava. Ao mesmo tempo meu pai fazia 
tudo o que eu queria. Mesmo assim tinha horas em que eu ficava entre a cruz 
e a espada. (Ronaldinho Gaucho). (BARROS, 2010, p. 25). 
 
Meu pai saiu cedo de casa, conheceu minha mãe ainda muito jovem e sem 
experiência. Ela engravidou e por conta disso ele teve que trabalhar para 
sustentar a família. Nem meu pai e nem minha mãe estudaram, mas mesmo 
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assim, com muita luta, não deixaram faltar nada para os filhos. (Raí). 
(BARROS, 2010, p. 27). 
 
Meu pai era catador de lixo. A renda que chegava nem dava para suprir as 
nossas dificuldades. Nós passamos muitas dificuldades... Como se não 
bastasse nossa casa pegou fogo, no entanto meu pai não se abateu, não 
desanimou, foi à luta em busca de um novo lar. Minha mãe conseguiu um 
emprego de empregada doméstica e com o dinheiro que ela ganhava 
compramos um barraco aqui no Santa Filomena. Nossa vida começou a 
melhorar! O patrão de minha mãe arranjou trabalho para meu pai na 
CAGECE e hoje vivemos bem melhor. (Cafu). (BARROS, 2010, p. 28). 
 
 

Percebemos por meio das falas dos jovens que a família está longe do ideal 

bucólico passado muitas vezes pelo cinema e pela mídia, conhecida popularmente 

como “família comercial de margarina”. Segundo Lash (1991, p. 23), próprio 

capitalismo alimenta essa contradição: 

 
[...] a “santidade” do lar é uma hipocrisia num mundo dominado por 
gigantescas corporações e pela maquinaria da promoção maciça [...] e cada 
vez mais as mesmas forças que empobreceram o trabalho e a vida cívica 
invadem o reino privado e seu último reduto, a família. 
 

Não obstante o tom do autor possa soar provocativo, percebe-se que ele 

deseja mostrar muito mais o caráter idílico, invisibilizador dos conflitos e do 

movimento, que permeia o imaginário da família burguesa. Para Lash, como bem 

percebemos em toda a sua argumentação, isso não significa deixar de reconhecer a 

família de um modo afirmativo, como um elemento estruturante não só internamente, 

para o sujeito, mas assentadora da própria ordem social. Essa postura que fica 

expressamente visível quando ele tece críticas à parte do movimento feminista, por 

contrapor-se muitas vezes de modo exagerado, segundo o autor, a essa instituição. 

Sendo assim, a provocação de Lash soa mais como uma provocação reflexiva: 

“Haveria um fracasso generalizado da família, o total “enfraquecimento da estrutura 

social, a desorganização drástica dessa instituição”? Os próprios elementos 

edificantes da vivência familiar, apontados por alguns dos jovens com base nos seus 

relatos de vida, parecem discordar isso, apontando o poder dos vínculos familiares, 

em especial com a mãe, mesmo em meio à transformação da família. Esse caráter 

afirmador também se faz notar na fala de Sarti: 

 
A família, inclusive  para  os  adultos, continua  tendo  essa  função  de  dar  
sentido às relações entre os indivíduos e servir de espaço de elaboração das 
experiências vividas. Essa concepção permite pensar o processo de 
“crescimento” na família como uma questão que diz respeito não apenas às 
crianças, mas a todos os seus membros, ao longo de suas vidas, na medida 
em que as experiências podem ser permanentemente re-elaboradas. 
“Crescer”, assim, desvincula-se do mero processo biológico e constitui-se, 
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também, em um processo simbólico. As condições favoráveis para que uma 
criança “cresça” ou um jovem se desenvolva na família se ampliam quando 
seu pai, sua mãe ou quem deles cuide possam se pensar, eles mesmos, 
como alguém em permanente crescimento, em cada novo lugar que ocupe 
na família [...] A família não se define, portanto, pelos indivíduos unidos por 
laços biológicos, mas pelos significantes que criam os elos de sentido nas 
relações, sem os quais essas relações se esfacelam, precisamente pela 
perda, ou inexistência, de sentido. Se os laços biológicos unem as famílias é 
porque são, em si, significantes. (SARTI, 2004, p 16-17). 
 

A pesquisa sobre as juventudes no Jangurussu, nos fez perceber inúmeras 

variações de famílias que por mais que sejam perpassadas por uma dinâmica que 

envolve movimento, não havendo aí uma fixidez, um padrão, e por mais complexos 

que sejam os contextos de suas relações, apontam nuances as quais, muitas vezes 

não queremos ver, facetas da vida familiar que não possuem visibilidade, mas que 

certamente existem e imprimem suas marcas na vida dos jovens, acarretando um forte 

sofrimento psíquico para quem esta em formação e deveria ser sobretudo objeto de 

amor e cuidado. Aparece assim a família negligente, a ameaçadora, a conivente com 

a violência, a incitadora da criminalidade junto a qual o jovem ou a jovem se vincula. 

Quer dizer, a contradição se instala.  

Mas também no mesmo Jangurussu nos deparamos com as mães 

heroínas, com a família acolhedora, espécie de refúgio em um contexto de lutas sem 

tréguas. Foi a partir de dois irmãos, Sócrates e Garrincha, os garotos que compunham 

rap, que tivemos o exemplo mais eloquente e bonito disso. Estes sujeitos são dois dos 

poucos garotos do grupo que nunca se envolveram com drogas, e que se caracterizam 

por serem as vozes que mais transformam a fala individual numa fala coletiva, como 

podemos acompanhar na entrevista dada por Sócrates, o mais velho: 

 
O meu nome é Sócrates, eu tenho vinte e quatro (24) anos, e moro aqui na 
comunidade desde que eu nasci. É uma comunidade muito pobre, muito 
carente. Eu vejo que tem a total, ou quase total ausência do Estado. E isso 
tem conseqüências em relação ao excesso de criminalidade, a falta de saúde 
pública. Traz aspectos muito negativos, tem o tráfico.  
Acho que todos os moradores daqui são uns vencedores, pelas dificuldades 
que enfrentam. A gente ganha a liberdade um dia por vez. Têm uma frase no 
rap que eu gosto muito: “a gente quer liberdade, progresso e andar descalço”. 
Andar descalço é a liberdade, que poucos têm aqui. É uma coisa que tem que 
ser muito valorizada e que muitos não valorizam, principalmente quando vão 
presos. Muitos não podem pisar descalços porque lá não tem areia, tem 
concreto. Andar descalço é viver livre, mas com coisas boas. Quando você é 
preso, você fica excluído disso. 
Existem pontos positivos também em minha comunidade. O projeto é uma 
delas. Se não fosse os Meninos de Deus, tinha muito mais jovens envolvidos 
no crime, jovens mortos. Em 2006 foi a pior fase do bairro. Morreram 36 
jovens, só no Santa Filomena. Eu falo que foi um coração ferido por metro 
quadrado. Foi aí que surgiu o Projeto Meninos de Deus. E foi aí que eu vi que 
tinha que fazer parte também. Eu admiro muito isso em mim. Já me 
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ofereceram drogas, já me ofereceram para eu entrar no crime, mas eu 
sempre tive a sabedoria, o discernimento, que muitos não tiveram. O projeto 
ajuda muito a diferenciar, orientar os jovens a não entrar no crime, a mostrar 
um foco. Ter um foco como um incentivo que é estudar, trabalhar. A ter uma 
família e a família é à base de tudo. A minha maior riqueza é a minha família. 
Uma das coisas que eu mais prezo na vida é a minha família. Pena que 
muitos jovens não tenham essa sabedoria. (Sócrates, Entrevista em 
07/05/2013). 
 

A eclosão de experiências em educação tais como os Meninos de Deus, 

mais do que solucionar os problemas das juventudes das camadas populares surge 

como uma possibilidade de melhoria de suas vidas. Como um canto doce a nos dizer 

que há sempre uma brecha para se questionar a verticalidade do discurso fatalista: 

Quem disse que pobreza é destino? Se há tentáculos de ordem estruturantes a querer 

capturar o dinamismo da vida dos jovens das classes empobrecidas, mesmo sendo 

esse um movimento feroz, não consegue, porém absolutizar-se. Como nos diz 

Carrano (2003, p. 24): 

 
As práticas educativas em uma cidade ocorrem no terreno concreto da 
pluralidade do real, composta pelas intencionalidades estruturantes de 
planejadores, mas também pelo jogo realizado por sujeitos sociais que, em 
suas práticas microscópicas, singulares e plurais, se articulam como 
educadores coletivos em redes sociais e escapam, em muitas ocasiões, aos 
controladores da ordem. 
 

Em meio à guerra travada pelo tráfico e pelas drogas, acirrada pela 

precariedade material no Conjunto Jangurussu, Sócrates foi um dos poucos que 

conseguiu se blindar. Face à degradação da condição humana acentuada pelo 

neoliberalismo e a implantação do Estado mínimo, a crítica feita por ele ganha ares 

de rebeldia. Isso parece se dar, não por tratar-se de um jovem melhor que os outros, 

mas pela qualidade dos encontros que teve, pelas sínteses que conseguiu elaborar a 

partir das experiências que vivenciou em meio a idas e vindas da própria vida, no 

fundo tão parecida com a de tantos outros jovens: 

 
O Sócrates criança tinha o sonho de ser jogador de futebol, como a maioria. 
Sempre nesse campo aqui... Correndo. Mas tive problemas, contusões. 
Minha juventude foi fazer coisa errada também, pixar, mas graças a Deus 
nunca usei drogas. Minha infância foi difícil. Meus pais se separaram muito 
cedo. Meu irmão tinha dois anos e eu tinha três. Tinha horas que eu precisava 
do meu pai pra poder conversar com ele. Queria conversar com ele. 
(Sócrates, Entrevista em 07/05/2013). 
 

É o encontro potente com o rap e com os Meninos de Deus que faz emergir 

a própria potência de Sócrates, anunciando que diante da escassez e das sucessivas 

perdas sofridas por ele e por seus pares, é possível transformar, numa misteriosa 
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alquimia, frustração em arte, força e beleza. Mesmo não sendo esse um processo 

fácil, diante das condições adequadas, por vezes se faz possível e estruturante de 

outros devires. Vejamos o que ele tem a nos dizer sobre isso: 

                                   
O rap me ensinou a ser o que eu sou. Eu tenho muito a agradecer a ele 
porque foi uma válvula de escape pra mim. Foi como se tivesse no deserto e 
surgisse água. Me fez muito bem, me faz. Eu e meu irmão a gente criou um 
grupo chamado Relato Ativo. O nome é porque a gente relata o que acontece 
na comunidade, na sociedade. A gente não ensaia por falta de equipamento. 
Espaço a gente tem aqui. Antes, a gente ensaiava aqui mesmo. Mas falta um 
pouco de tempo também. A gente queria gravar mais letras, falta apoio. A 
gente não tem como gravar. Mas já botamos dois vídeos no You Tube. “Eu 
tava numa palestra com professores da UFC e eles gostaram de uma frase 
que eu falei: Estávamos em grupos e o nosso grupo era pra falar sobre 
periferia:” Na periferia, em meio às dificuldades, eu não vou me desviar dos 
meus objetivos e pelos excluídos, pelos esquecidos eu continuo com o Relato 
Ativo!" O grupo ia acabar, mas aí as pessoas vieram pedir para que 
continuasse e aí a gente não parou. Nós temos várias músicas, inclusive uma 
que eu fiz e chorei, quando estava num momento difícil. Tive depressão, meu 
irmão ficou doente. Eu começo pedindo mensagens positivas ao meu irmão 
e ele termina me mandando mensagens positivas. O Paulinho tá vendo um 
contato aí pra ver se a Irmã Kelly Patrícia grava uma de nossas músicas. 
(Sócrates, Entrevista em 07/05/2013). 
 

A rebeldia expressa por meio do rap na vida de Sócrates é expressão de 

vida e fortalece importantes laços com a sua família e pela esfera pública que começa 

a ser ensaiada pelas culturas juvenis. Brota forte, poética e faz potencializar afetos, 

num lugar, onde segundo a cartilha do capital, deveria prevalecer a aridez e o 

desamor. Esse fortalecimento do lugar de potência juvenil por meio do que Dayrell 

(2002) vem a chamar de estilos, se traduz por meio da cultura, e ganha concretude 

na relação dos jovens com o rap e o funk: 

 
Os estilos rap e funk assumem uma centralidade na vida desses jovens por 
intermédio das formas de sociabilidade que constroem, da música que criam, 
e dos eventos culturais que promovem. Esses estilos possibilitaram e vem 
possibilitando a esses jovens, práticas, relações e símbolos por meio dos 
quais criam espaços próprios, significando uma referência na elaboração e 
vivência da sua condição juvenil, além de proporcionar a construção de uma 
auto-estima e identidades positivas. [...] Nesse contexto o rap e o funk 
cumpriram e vêm cumprindo um papel significativo na vida desses jovens. 
Um primeiro aspecto diz respeito ao exercício da criatividade. Os estilos rap 
e funk possibilitam que esses jovens se introduzam na cena pública para além 
da figura do espectador passivo, colocando-se como criadores ativos, contra 
todos os limites de um contexto social que lhes nega a condição de criadores 
[...] O estilo rap estimula o jovem a refletir sobre si mesmo, sobre seu lugar 
social, contribuindo para a ressignificação das identidades do jovem como 
pobre e negro. Ao mesmo tempo, ele cria uma forma própria de o jovem 
intervir na sociedade, por meio das suas práticas culturais. Mas não significa 
necessariamente que se coloque como uma forma de resistência ou mesmo 
como uma expressão política de oposição de classe. Prefiro ressaltar o seu 
sentido formativo, detectado numa pedagogia que parece gestar entre eles. 
Uma pedagogia da palavra, emitida pelas letras, por meio da qual não 
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pretendem impor uma compreensão da realidade, mas "fazer o cara pensar", 
como nos disseram vários deles. Uma pedagogia na qual há o respeito pela 
diversidade, quando propõem que o outro, na sua condição de indivíduo 
pense por si mesmo e tire suas próprias conclusões. Essa postura é coerente 
com as relações que estabelecem nos grupos, em que o coletivo não 
subsume o individual, o "nós" não abdica da condição do "eu" (DAYRELL, 
2002, p 132- 133). 
 

Ainda segundo esse autor, a música é a representação do oásis no deserto 

das relações sociais brasileiras. Pesquisa realizada recentemente por um grupo de 

professores da Faculdade de Educação ao qual Juarez Dayrell está ligado (UFMG) 

revela que apenas 20,7% dos jovens participam de alguma atividade coletiva, 

esportiva ou cultural. Além disso, 54% de indivíduos entre 14 e 24 anos estão fora da 

escola. "A marginalidade é fruto deste quadro social desolador. Não há instituições – 

nem mesmo a escola – que estimulem a participação do jovem", diz Dayrell. Em 

cenário social tão excludente, a música concentra boa parte das expectativas e 

esperanças da juventude. Na contínua festa do funk ou nas letras de protesto do rap, 

os jovens mantêm o ideal de sobrevivência. Outros autores também recomendam que 

devemos estar atentos às expressões juvenis, pois estas podem ser a ponta de um 

iceberg, que torna visíveis as tensões e contradições da sociedade em que vivem. 

Acompanhemos o que Sócrates pensa sobre essa realidade de exclusão, 

sobre as juventudes, os estilos e sua incidência nas culturas juvenis: 

 
Não que eu esteja criticando o funk, mas eu acho que tem que começar com 
as crianças e depois com a juventude. Eu acho que enquanto as drogas estão 
acabando com a nossa juventude, a deturpação do funk está acabando com 
as nossas crianças. Eu vejo aí o bonde das maravilhas. Pelas letras que 
levam um conteúdo imoral. Isso é lamentável. A juventude está muito perdida. 
Perdida por quê? Pelas drogas, pela iniciação sexual, pela curiosidade que 
leva as drogas. Hoje um aluno vai pra escola, se aprender, aprendeu. O 
professor também. Não tem mais aquela vontade de ensinar. O aluno não vai 
pra escola porque gosta, porque quer aprender, porque quer absorver alguma 
coisa de bom pra vida dele, vai porque o pai obriga. Muitas vezes nem 
chegam a ir pra escola. Isso leva as consequências negativas, leva as drogas, 
o abandono. Já é moda, hoje isso é um cotidiano corriqueiro e natural, o 
abandono à escola. Também tem a questão de emprego, justamente pela 
necessidade que a família passa. Acho que é preciso mais um olhar do 
governo em relação à juventude. O governo é negligente com a população 
carente, com as classes favorecidas não! Elas têm tudo. A gente tem que 
mudar isso também. (Sócrates, Entrevista em 07/05/2013). 
 

Por ser ligado ao rap, Sócrates sabe que existem nesse estilo musical 

dimensões que o distinguem do funk. A cultura juvenil no rap pode vir acompanhada 

de grafite, de dança, configurando o HIP HOP. Se no funk comercial por ele criticado, 

o foco principal é o entretenimento e a sexualidade vendável, no rap há uma visão 

crítica de mundo em relação às distinções de classe, na qual a pobreza é tida como 
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uma construção, cujos produtos maiores são o preconceito e a exclusão social, e a 

violência é trazida como algo que penetra os interstícios da vida e dos guetos em seu 

cotidiano. 

Ao olharmos para Sócrates vemos um educador. Alguém que pode 

contribuir com o movimento social de seu bairro, seguir os passos de Herbert de 

Souza talvez, melhorando o Jangurussu com o futebol ou com o seu rap, ou 

simplesmente com a força poética e denunciante de suas palavras. Um jovem que 

precisa construir coisas, concretizar sonhos coletivamente, para que a sua crítica 

rebelde não se transforme em revolta amarga e pessimista diante das críticas às 

juventudes, que ele já faz e diante do que insiste em enfeiar a vida, sendo a violência 

o seu maior exemplo de morte. A esperança e o brilho ainda existentes em Sócrates 

se fortalecem nas lutas da REAJAN, por exemplo, e em movimentos que apontem 

para o inédito viável, expressão utilizada por Paulo Freire, e que reiterem sua crença 

no coletivo, como podemos verificar:                         

 
Eu disse que tinha o sonho de ser jogador de futebol, né? Depois tive o sonho 
era cantar rap, mas hoje o meu sonho é coletivo. Isso se deu através de 
algumas coisas que aconteceram comigo e que vejo acontecendo com 
pessoas que eu gosto. O que eu quero de bom pra mim eu quero de bom 
pros outros. Foi o que a vida me ensinou, o que o rap me ensinou. É por isso 
que o mundo está como está hoje, porque as pessoas não sonham coletivo, 
pensam mais em si. O que eu acho que eu posso fazer de diferente é isso, é 
pensar coletivo, sonhar coletivo, buscar ser coletivo, ajudar as pessoas.  
Eu sou um cara preocupado com as pessoas. É de mim, é da minha natureza. 
Fiz até uma letra: "Não sei, é de mim, eu sou um cara preocupado com as 
pessoas, fico magoado quando vejo jovens morrendo à toa..." Se chama 
Atitude, fala muito dos jovens. No rap eu admiro muito o Mano Brown e o 
Dexter, gosto até mais do Dexter. Ele foi um cara que passou doze anos 
preso. Ele começou a cantar rap dentro do Carandiru. O grupo se chamava 
509- E. Era o número da cela em que ele tava. É um cara que eu admiro 
muito. Eles fizeram um grupo, era ele e o afroreggae. Hoje eles se separaram. 
Eu admiro mais o Dexter pelo que ele superou: roubo, assalto a banco, 
quadrilha e hoje com o rap ele faz um trabalho social. Eu vou morrer pelo 
ideal de ver a minha comunidade melhor. As coisas mais valiosas ainda são 
de graça, paz, amor e uma mente educada. Eu sempre digo isso. (Sócrates, 
Entrevista em 07/05/2013). 
 

O atropelo cotidiano, ou o descaso talvez, ou os dois, fizeram com que 

somente após algumas semanas de realizada a entrevista, procurássemos os vídeos 

com as músicas do grupo Relato Ativo na internet. As letras do Relato Ativo e as vozes 

daqueles dois garotos, dois irmãos, cantando "É nóis por nóis!" e "Lutando contra o 

sistema", fazem deles gigantes. Em meio ao sangue, às balas, às drogas, às 

dificuldades do dia a dia presenciadas no Jangurussu, demonstram com uma 
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intrigante sutileza, como as expressões de potência, de poesia, de irruptiva 

inquietação juvenil podem surgir mesmo de onde menos se espera:  

 
Esquadrão anti bomba dentro do Iguatemi  
se fosse numa favela deixava ela explodir,  
porque tem uma mãe velha bêbada 
e um pai usuário que fuma, que cheira. 
 
No olhar do sistema a gente que se fôda,   
a gente  no sofrimento e eles na vida boa.  
Puta que pariu porque é só assim com a gente?  
Puta que pariu porque esse preconceito?  
 
Cadê os direitos iguais?  
Aqui na favela, nas comunidades pobres também tem trabalhador,  
tem pessoas dignas, tá ligado?  
Do jeito que vocês não querem que a gente generalize vocês,  
nós também não quer não.  
 
Aqui tem vencedor de respeito como nós,  
porque nós somos a maioria, ninguém aqui quer guerra  
nós só queremos os mesmos direitos,  
mas se tiver guerra nós estamos preparados 
e a culpa é de vocês e do sistema!  
Indignado ó! 
Aqui é lixo é lixo em cada esquina do bairro, 
criança no hospital morre com a doença do rato.  
Aqui é barraco de barro de caixote de feira,  
chuva gambiarra papocado pela goteira.  
 

Aqui é esgoto lixo, barata, mosquito, pivete passa fome,  
futuro é ser bandido, porque tá esquecido. 
 Mais não pela polícia que entra pra matar  
e só depois levanta a ficha.  

 

Ainda é abusado, dizer que o cara tava armado.  
Mataram, cuspiram na cara, abusaram.  
Respeito pela a farda é o caralho...  
(Relato Ativo - Lutando contra o sistema) 
 

 

As letras dos raps do Relato Ativo além de uma forma dos jovens 

expressarem-se são um grito de denúncia da desigualdade, do preconceito e da 

violência a que os moradores da periferia são submetidos, tendo na violência policial 

a sua face mais aguda. Podemos perceber por meio da letra do Relato Ativo que 

através das expressões culturais, dos estilos, do rap, os jovens estão reivindicando o 

direito à juventude. É o que também nos diz Dayrell (2002, p. 133): 

 
[...] o rap e o funk, mesmo com abrangências diferenciadas, significaram uma 
referência na elaboração e vivência da condição juvenil, contribuindo de 
alguma forma para dar um sentido à vida de cada um, num contexto onde se 
vêem relegados a uma vida sem sentido. Ao mesmo tempo, o estilo de vida 
rap e funk possibilitou a muitos desses jovens uma ampliação significativa do 
campo de possibilidades, abrindo espaços para sonharem com outras 
alternativas de vida que não aquelas, restritas, oferecidas pela sociedade. 
Querem ser reconhecidos, querem uma visibilidade, querem ser alguém num 
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contexto que os torna invisíveis, ninguém na multidão. Querem ter um lugar 
na cidade, usufruir dela, transformando o espaço urbano em um valor de uso. 
Enfim, querem ser jovens e cidadãos, com direito a viver plenamente a sua 
juventude. 
 

O texto de Sócrates no seu desejo – ação de reinventar a cultura juvenil do 

lugar, pode ser constatado numa mensagem deixada em sua rede social (facebook): 

 
“To feliz pra caralho nosso som acabou de tocar na rádio 107,9.! 
E nois representando toda a periferia de Fortaleza... “Relato Ativo Lutando 
contra o sistema... tá no Youtube. Agradeço primeiramente a Deus e segundo 
a todos q acreditam em nós... Muito obrigado!!!” 
 

A alegria de Sócrates, ganha justificativa na medida em que a experiência 

cultural com o rap recoloca a condição da autonomia juvenil, construindo um espaço-

tempo de participação social e política, reestruturando-o também ao nível individual. 

Desse modo, lidar com as adversidades, com a desigualdade social que no 

Jangurussu atinge a linha tênue do suportável, torna-se menos doloroso e difícil, e a 

esperança pode assentar-se em bases mais concretas, com os jovens assumindo a 

transformação de si, do grupo e da sua comunidade como devir. De acordo com 

Dayrell, essa possibilidade de autonomia por meio dos estilos ainda que deva ser 

posta em limites reais, dada a força do instituído, consegue ganhar ares de potência 

numa realidade ainda de pouca abertura a participação das juventudes: 

 
O rap e o funk se colocam como um dos poucos meios pelos quais os jovens 
puderam exercer o direito às escolhas, elaborando modos de vida distintos e 
ampliando o leque das experiências vividas. Essa dimensão se torna mais 
importante quando levamos em conta que é o exercício da escolha, junto com 
a responsabilidade das decisões tomadas, uma das condições para a 
construção da autonomia. Se a escolha e a autonomia são frutos de 
aprendizagens, podemos nos indagar: Quais os espaços que esses jovens 
encontram no mundo adulto onde possam exercitar a prática de escolhas 
responsáveis, onde possam ir construindo-se como sujeitos autônomos? 
(DAYRELL, 2002, p 134). 
 

Em uma das últimas vezes que encontramos Sócrates, ele estava 

particularmente feliz. Os jovens do grupo iriam gravar uma nova música no studio do 

bairro e o muro do CONVIDA tinha sido grafitado também pelo Relato Ativo. 

Indubitavelmente os jovens deixavam ali a sua marca, como podemos ver nas fotos 

textos que eles nos trazem: 
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Figura 17 – Grafites feito pelo Grupo Relato 
Ativo 1 

Figura 18 – Grafites feito pelo Grupo Relato 
Ativo 2 

      
Fonte: Pessoal.       Fonte: Pessoal. 

 

O desenrolar da pesquisa e o contato com os Meninos de Deus nos fez 

perceber que além do rap e do próprio futebol, outras formas de expressão são 

utilizadas pelos jovens, outras formas de socialidade, como é o caso da capoeira, 

esporte praticado por outro garoto do grupo, Falcão: 

                                         
Meu nome é Falcão, tenho 15 anos. Morar aqui no Santa Filomena tem 
motivos bons e motivos ruins. O lado bom é que tem o campo de lazer, mas 
precisa de mais estrutura, e a parte ruim é que tem o mundo das drogas, falta 
muita estrutura, falta policiamento, segurança e lazer mesmo, porque a única 
coisa que a gente tem é o campo. Falta mais apoio do governo. Há dois anos 
eu estou nos Meninos de Deus. Eu antes vinha mais pelo lazer, mas também 
gostei das palestras. Quanto mais a gente vem, mas a gente se anima pra 
vim.  Eu já fazia capoeira, no início era um exercício físico, hoje eu faço por 
prazer. Quanto mais a gente faz, mais a gente aprende, tanto na capoeira, 
quanto nos Meninos de Deus. O meu sonho é só que a minha família fique 
reunida, e que a gente consiga uma melhor estrutura pro bairro. (Falcão, 
Entrevista em 02/05/13). 
 

Percebemos a partir do relato de Falcão que apesar das dificuldades são 

várias as formas de articulação dos jovens no Jangurussu. E muitas vezes elas 

tendem a se complementar. O trabalho com o corpo, manifesto na experiência com a 

capoeira, assume um papel importante nessa busca de auto valorização. Segundo 

Vieira e Assunção (1998, p. 81), “A existência da capoeira parece remontar aos 

quilombos brasileiros da época colonial, quando os escravos fugitivos, para se 

defenderem, faziam do próprio corpo uma arma.” No esporte que é simbolizado como 
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resistência as juventudes do Jangurussu parecem descobrir que um corpo potente é 

capaz de fazer minimizar as dores de uma alma marcada. Os jovens como Falcão que 

lotam a sala da ONG onde são realizadas as aulas, parecem acreditar nisso.  

 
Numa noite escura qualquer do século XVI, o primeiro negro escapou da 
senzala, fugiu do engenho, livrou-se da servidão, ganhou a liberdade... 
Escapou o segundo e o terceiro, na tentativa de segui-lo, fracassou. 
Recapturado, recebeu o castigo dos escravos. [...] As perseguições não 
tardaram e o sertão se encheu de capitães-do-mato em busca dos escravos 
foragidos. Sem armas e sem munições, os negros voltaram a ser guerreiros 
utilizando aquele esporte nascido nas noites sujas da senzala, e o esporte 
que era disfarçado em dança se transformou em luta, a luta dos homens da 

capoeira. “A capoeira assim foi criada” [...] (VIEIRA; ASSUNÇÃO, 1998, p. 
82-83). 
 

Muitos fluxos criativos, surpreendentes, perpassam essa pesquisa e nos 

ajudar a delinear a experiência dos Meninos de Deus, de tal forma que mesmo tendo 

conhecido os jovens do Relato Ativo e os que jogavam capoeira, possivelmente não 

entenderíamos de todo o sentido da palavra potência se não tivéssemos estado 

também com outro jovem, chamado aqui de Bebeto. Além de ser um MD (Menino de 

Deus), como os participantes do grupo gostam de dizer, ele também era o treinador 

“das Meninas” de Deus. Herbert de Souza apenas acompanhava o seu trabalho, 

orientando e observando o modo como elas interagiam com ele. A sugestão de seu 

nome para o papel de treinador partira do próprio grupo.  

A princípio – devemos confessar –, aquele garoto magro e calado não 

chamara a nossa atenção, talvez porque a exuberância da juventude emanava de 

forma bem mais contundente dos corpos de outros meninos, mais afoitos e falantes, 

mas foi Bebeto que, do seu modo sutil, nos trouxe o relato mais forte, emocionado e 

resiliente de toda a pesquisa. Acompanhemos um pouco da sua história: 

 
Meu nome é Bebeto e eu tenho (dezenove)19 anos. O nosso bairro aqui é 
muito violento. A gente não pode nem sair assim na rua, à noite, porque é 
todo mundo armado. Quando passa algum carro desconhecido todo mundo 
corre, ninguém quer saber quem é quem não. Até o cidadão quando chega 
do seu trabalho, não tem como chegar pra conversar no meio da rua, ele 
chega e vai logo dormir. A única diversão que a gente tem no Santa Filomena 
é o campo de futebol. Aí a gente chega pra brincar e eles vêm tudo armado 
pra jogar com a gente... e não tem como... Já pensou? Se chega algum 
inimigo deles e matam eles? “Aí um dia eles chegaram e disseram: “Ei! 
“Vocês não podem jogar aqui porque esse campo é da gente!” Aí os meninos 
disseram: “Não macho, vocês podem jogar com a gente!”. Mas eu vinha 
chegando com a bola, os meninos vieram e eu disse: “Não, a gente não vai 
jogar com eles não, porque os caras tão tudo armado, e se a gente levar um 
tiro ali?”. Aí eles pegaram e furaram a bola. Deram um tiro na bola, só porque 
eu disse que eles não iam jogar. (Bebeto, Menino de Deus, Entrevista em 
09/05/13). 
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O bairro Jangurussu é atravessado pelos desafios de se viver em um tempo 

voraz, que marca a vida de qualquer um, onde quer que se esteja. O relato de Bebeto 

é de uma acidez cortante, de uma honestidade crua e ao mesmo tempo de uma 

doçura que combina com a sua fala, fala de um menino invisível para o mundo e para 

os nossos olhos, até bem pouco tempo: 

 
A gente já roubou, já usou droga... Por que assim, na nossa própria casa tem 
tráfico, né? Até a minha mãe é usuária, usa drogas, crack. Eu morava com 
ela e o meu padrasto. A gente tá no foco, no meio de tudo e não conseguir 
mais se envolver... Só muita força de vontade mesmo, viu? Tem hora que a 
gente acorda e não tem nada pra comer. Dá uma sensação tão ruim, tão ruim 
tia! Uma sensação horrível... Nessas horas a gente só pensa em roubar, 
matar e destruir! Por isso que tem uma turma lá embaixo com esse nome: 
RMB - Roubar, Matar e Destruir! A gente não ter um almoço... 
A minha mãe só não faz vender as coisas de dentro de casa, mas o resto...O 
meu padrasto trabalha e ela corta cabelo, é cabelereira. Apesar dela usar 
crack, vai muita gente, mas é mesmo que nada...porque ela usa... Quando 
eu chego eu vejo, aí nem digo nada. Tanto que eu tô morando hoje com um 
amigo. Eu fui lá hoje de manhã. Aí ela disse assim: “O que é que tu veio fazer 
aqui?” Eu fui e disse: “Vim só aqui, não posso vim não?”. Aí eu peguei e saí 
de novo. Até criança tia, já se envolve! Porque quando chega em casa não 
tem nada pra comer...só Jesus mesmo... Eu digo por que eu já fumei 
maconha, já cheirei cocaína, roubava. Eu e o Zico. A gente tinha uma gangue 
lá embaixo tia: a gangue do facão. Eu disse: “Ei Zico! vamo fazer a nossa 
gangue cara! A gangue do facão (porque o meu pai trabalhava com negócio 
de carne e tinha um facão bem grandão). Eu tinha oito anos tia. (Bebeto, 
Menino de Deus, Entrevista em 09/05/13). 
 

Cordeiro (2009) afirma que o relato de uma pessoa, embora singular, 

carrega a materialidade de sua vida e pode levar a refletir sobre o tecido social em 

que foi forjada. Sendo assim, carrega as relações sociais perpassadas por esse 

sujeito ao longo de sua trajetória. Vida no limite, capaz de criar uma zona de 

indeterminação que condena a maioria dos deserdados à “vida matável”, vida nua 

porque marcada pela situação limite. 

O fato da turma lá de baixo criar uma turma: RMD (Roubar, Matar e 

Destruir) também expressa um sinal de rebeldia. Rebeldia essa que por vezes é 

equivocadamente capturada pelo senso comum e demais ideologias, assumindo a 

forma de estereótipo. Como nos diz Sales (2003, p. 140): 

 
Essa imagem de juventude como sinônimo de rebeldia perpassa o imaginário 
coletivo no decorrer da Idade Moderna, pois nesse período, os jovens eram 
tidos como rebeldes, transgressores, aqueles que faziam desordem na 
sociedade. [...] os textos sobre juventude, desde a Antiguidade até o 
Renascimento, apresentam um discurso que se repete “em geral, a juventude 
é mostrada aí como turbulenta, ruidosa. Faz desordens, não respeita nada, 
transgride a ordem social e a ordem moral. [...] São insolentes e briguentos, 
crêem saber tudo” (ibidem, p.259). Algumas sociedades tratam essa rebeldia 
como catalisadora de forças no sentido positivo, enquanto outras associam a 
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desordem como um mal a ser contido, cerceado. Já a imagem de juventude 
como força é mais nova, pois foi construída nos séculos XIX e XX. A 
sociedade formou uma imagem dos jovens pautada em papéis que lhes foram 
atribuídos, nos valores e regras que lhes foram impostos. 
 

Por sua vez, em seus estudos sobre a globalização e o espaço urbano, 

Carlos (2007) nos diz que o bairro é expressão de vidas concretas, de rede de 

relações criadas pelos jovens e demais moradores. Vivem o desafio de ser e se fazer 

dentro do bairro. Um lugar distante e negligenciado, uma “zona urbana opaca” 

(CORDEIRO, 2009, p.121), que traz a marca de um lugar abandonado aos pobres. 

Diante desse cenário criar uma gang, a gang do facão, aos olhos dos dois garotos, 

crianças na verdade, parecia a única forma de sobreviver, de crescer e aparecer na 

sociedade. 

A própria violência adquire contornos difusos se levarmos em conta os 

inúmeros sentidos que recaem sobre o modo como os moradores “comuns” se 

relacionam com os que têm envolvimento com o tráfico e a criminalidade. 

Praticamente todos os jovens que entrevistamos disseram ter colegas e até amigos 

diretamente envolvidos com alguma ação ilícita, normalmente relacionada a roubo e 

drogas. São relações de vizinhança, de apadrinhamento, desejadas até, já que numa 

sociedade, e num lugar específico, onde há um total descrédito da população pobre 

nos aparelhos de justiça não é de todo ruim ter um “justiceiro” por perto – muitas vezes 

objeto de respeito e admiração. O próprio jovem ao falar que participara da gangue 

do facão, ainda na infância, põe a nu essa realidade. Aliás, o fenômeno das gangues 

revela uma das mais incisivas e controversas expressões da violência. De acordo com 

os estudos de Barreira (1999, p. 9): 

                                         
O significante “gangues” parece encerrar em si o que de mais atual se tem 
criado em torno do que é expressão de violência que se generaliza nas 
periferias da cidade e a todos atemoriza [...] nas manchetes dos jornais, é 
indicada a participação dos jovens e geralmente com explicações 
controversas entre policiais, jovens e pessoas da família. Isso muito se 
aproxima da produção dos “fantasmas” e dos “medos”, criados pelo exagero 
das ideias consensuais apontadas por Wieviorka, que culminam com a 

diabolização do outro. Assim posto, o discurso que uma sociedade constrói 

para erigir em problema social um fenômeno qualquer é sempre insuficiente 
para nos fornecer a inteligibilidade mais ampla do problema. Isto quer dizer 
que devemos enfatizar o discurso sobre a violência como algo a ser 
analisado. 
 

Para um jovem das classes populares, a vivência no Jangurussu parece se 

dar em um eterno andar em corda bamba, numa prova de resistência sem hora pra 

terminar, onde muitas vezes “dançar conforme a música” e “jogar as regras do jogo”, 
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parece fazer parte dos ensaios de ser daquela cultura juvenil, como podemos observar 

ainda no relato de Bebeto: 

 
Todo mundo diz que aqui não presta, mas eu ainda me sinto é feliz aqui... Eu 
cheguei um tempo que disse: “Aqui ninguém rouba!” É mesmo, lá a gente não 
se rouba. Mas outro dia eles chegaram me chamando pra ir ver um cara que 
tinha morrido: “Bora lá! bora lá!” Aí eu peguei e fui. Diz aí tia! que o cara tava 
cheio de tiro e com um cadeado na boca. Sabe o que é isso? “Porque eles 
acham que o cara falou demais, aí eles não gostam”. Aí o cara falou: ‘Bora 
macho, vem trabalhar de novo com a gente!”Aí eu vou e digo;“ Não, quero 
mais não!” Mas tia...(rindo) eles me chamam vez por outra também, porque 
os caras tão devendo e eles não sabem somar né, tia? (mais risos) Aí eu vou 
e somo tudo, digo quanto que tá. Aí eles vão lá, com revolver, cobram, 
chegam até a levar as coisas da casa deles... A gente não tem infância aqui. 
A gente começou a fazer um campinho perto da escola, mas depois o dono 
veio e não deixou mais a gente brincar lá. Eu já me misturei, já fui apreendido 
várias vezes. Aí eu conheci os Meninos de Deus. O Betinho disse: “Se você 
quiser eu posso te ajudar.” Eu disse: “É eu agora vou ficar de maior, não 
posso vacilar mais não”. Aí eu vim, tinha um monte de gente. E ele disse 
mesmo: “Ó! ele aqui é envolvido, é “semvergoin” mas tá querendo sair.” 
(Bebeto, Menino de Deus, Entrevista em 09/05/13). 
 
 

E o que produz desejo em Bebeto? Quando ele fala de sua paixão pelos 

Meninos de Deus seus olhos brilham mais, passa a afirmar a sua vontade, o direito 

ao sonho e à esperança. Subverte a prescrição elitista que julga poder definir o seu 

lugar no mundo a partir do que lhe foi advindo de heranças materiais. Diante de uma 

vida padronizada, enquadrada, ele se rebela e produz dissonâncias, bifurcações, 

redesenha o que seria para muitos o seu destino. Produz potência e reinventa o dia a 

dia na periferia. Acompanhemos! 

 
Aí a gente foi formando o grupo mesmo. E eu né? Doido pra tirar os meninos 
do mundo... comecei a dizer; “Oí macho! lá tem merenda, lá nós joga, tem 
palestra!” Aí os meninos começaram a vir. E o pessoal que já tava começou 
a receber numa boa: “É menino de Deus, é menino de Deus!” Aí o Betinho 
trouxe as camisas pra nós. Foi bom, ó! Aí o Betinho disse assim: “Tu ainda 
quer se envolver? “Ai eu disse: “Não! quero não!” Pena que têm os outros que 
ainda não saíram né? 
 

Diógenes (2003, p. 35), analisa que o surgimento do esporte na era 

moderna sinaliza modos diferenciados de se “jogar sociedade”, aludindo “às arenas 

de gladiadores, os torneios medievais, o jogo enfim como espaço de disputa”, tanto 

na Idade Antiga como na Idade Média: “eram lugares privilegiados de exercício de 

ações mediadas pela força física e pela agressão entre seus participantes”. No 

Jangurussu, porém, a cultura juvenil existente faz com que o jogo, o futebol 

principalmente, assuma um sentido novo, de cooperação, de afeto e preocupação 

com o outro, propiciando mesmo uma socialidade outra – tal como se evidencia nas 
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palavras de Bebeto. Continuemos a “ouvi-lo”: “Apesar da minha sem-vergonhice eu 

consegui terminar o ensino médio. E tinha dia que eu ia sem merendar, tia...” 

Ainda que de modo turbulento, reflexo das condições sociais nas quais se 

encontrava, Bebeto consegue encontrar um sentido no ato de estudar, fazendo da 

busca pela escola uma luta e uma conquista. De acordo com os estudos de Dayrell 

(2007, p. 1119), “para aqueles que frequentaram e frequentam o ensino médio, parece 

que a escola contribui, em parte, na construção e na vivência da sua condição juvenil.” 

O modo de “tornar-se aluno” assume toda uma relevância para as juventudes, sendo 

determinante para a mediação das tensões e desigualdades existentes na relação 

entre os jovens e a instituição escolar: 
 

 
“O tornar-se aluno” [...] consiste em construir sua experiência como tal e 
atribuir um sentido a este trabalho [...] Implica estabelecer cada vez mais 
relações entre sua condição juvenil e o estatuto de aluno, tendo de definir a 
utilidade social dos seus estudos, o sentido das aprendizagens e, 
principalmente, seu projeto de futuro. Enfim, os jovens devem construir sua 
integração em uma ordem escolar, achando em si mesmos os princípios da 
motivação e os sentidos atribuídos à experiência escolar.  
 
Contudo, não é um trabalho fácil, o jovem vivencia uma tensão na forma como 
se constrói como aluno, um processo cada vez mais complexo, onde intervêm 
tanto fatores externos (o seu lugar social, a realidade familiar, o espaço onde 
vive etc.) quanto internos à escola (a infra-estrutura, o projeto político-
pedagógico etc.). No cotidiano escolar, essa tensão se manifesta não tanto 
de forma excludente – ser jovem ou ser aluno –, mas, sim, geralmente na sua 
ambiguidade de ser jovem e ser aluno, numa dupla condição que muitas 
vezes é difícil de ser articulada, que se concretiza em práticas e valores que 
vão caracterizar o seu percurso escolar e os sentidos atribuídos a essa 
experiência. (DAYRELL, 2007, p. 1119). 
 

Outro elemento importante a ser analisado é que, se como afirmamos 

anteriormente, a origem do jogo aludia a um “simulacro de guerra” (Diógenes, Ibid), 

ele assume outros contornos na experiência de Bebeto com as Meninas de Deus, por 

meio do futebol – do seu sentido cultural, educativo e socializador –, capaz de 

encontrar mecanismos de superação para os desafios e contradições impostos por 

essa mesma escola que ele reconhece como importante:  

 
As meninas jogavam sábado na quadra da escola, mas aí entrou em reforma 
e depois a diretora não deixou mais. Aí elas vieram falar comigo, foram lá na 
minha casa, dizendo que queriam jogar, que tavam tudo parada. Aí a gente 
pegou e começou a jogar aqui no campinho do lado. Fica lotado. Começou 
com um time de meninas e no outro time eu botava os meninos tudo pequeno 
pra jogar porque não tinha time, né? As meninas tinham que jogar com os 
“pivete” (risos). E já tão querendo montar um grupo à tarde. Todo mundo diz 
que eu ganho é dinheiro aí com elas, todo mundo. Ganho nada! Faço porque 
gosto. (risos). (Bebeto, Entrevista em 09/05/2013). 
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A imagem descrita por Bebeto, das Meninas de Deus jogando com os 

meninos, crianças ainda, os “pivetes” inaugura outra forma de experienciar “a relação”, 

inclusive entre os gêneros, pouco importando se eles estavam ali pela impossibilidade 

de ser de outra maneira. De fato, por diversas vezes vimos os meninos mais jovens 

assistirem aos jogos “das meninas.”, indo só para torcer, só para reafirmar um vínculo 

já existente. O importante relato de Bebeto, se por um lado nos torna cientes das fortes 

implicações de uma vida de exclusão sobre as juventudes, por outro nos reacende a 

esperança e o brilho no olhar ao percebermos um educador em construção. Brilho que 

se transforma em lágrima discreta no canto do olho da pesquisadora durante a 

entrevista, ao constatar que o que deveria ser sentença para os jovens das classes 

populares, aos olhos da malvadez capitalística, ou seja, pobreza e criminalidade – e 

mais precisamente para os daquela comunidade –, não o é de todo, não o é 

necessariamente: 

 
Eu cheguei a ser gerente do restaurante da casa de José de Alencar. Porque 
eu me dedico. Saí porque tinha uma pessoa que não gostava de mim, tinha 
preconceito e queria botar uma parente dela no meu lugar. Hoje eu tô aí nesse 
trabalho com as Meninas de Deus, né? Todo mundo falava... Como é que um 
cara errado pode ensinar o que é certo? Todo mundo me julgava. O Betinho 
que me chamou pra ficar com as Meninas. Aí eu chegava todo por acolá... E 
era o Betinho que falava com elas, conversava, tirava o time. E aos poucos 
eu fui começando a fazer também. Hoje elas me escutam, me respeitam. Eu 
tô assumindo mesmo. (Bebeto, Menino de Deus, Entrevista em 09/05/13). 
 
 

Descobrir-se e construir-se como educador é potencia que vaza no relato 

de Bebeto a partir de seu campo de experiência na relação com o Jangurussu e suas 

juventudes. Os canais de socialidade vivenciados pelos jovens reconstituem seus 

vínculos consigo, com o outro e com a comunidade, recolocando a esperança em seus 

trajetos e preparando, quem sabe, os futuros “Herberts” do bairro:  

                                         
Minha canhota é um espetáculo! chutei fiz o gol corri pro abraço! comemorei 
com os parceiro na moral na humildade que é fundamental. É o que eu mais 
peço pro Senhor, humildade sempre... muitas pessoas precisam de 
humildade... (Sócrates, recado deixado na rede social facebook, 21/07/2012). 
 

Ao contrário do que parecem desejar as intenções capitalísticas, a Cultura 

Juvenil no Jangurussu não nos revela uma juventude letárgica, parada, adaptada, 

como que imersa num anestesiamento conformista. Muitas vezes ela se insurge 

revolta, não estagnada, não inerte, não de braços cruzados, não “fazer o quê? sempre 

foi assim...” E o grupo Meninos de Deus parece colaborar com esse processo. A fala 

dos jovens ainda ecoa em nossos ouvidos: “Já fiz coisa errada, mas terminei o ensino 
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médio e fui gerente de restaurante porque eu tenho foco, tia!” – disse um. “Eu posso 

até vacilar, mas não é como antes, porque hoje eu tenho mais cabeça!”, afirmou outro.   

O momento em que vou concluindo essa incursão pelo universo dos 

Meninos de Deus coincide com o avanço da discussão sobre a redução da maioridade 

penal no País. Tivemos algumas conversas informais com Herbert de Souza e sobre 

alguns dos garotos sobre isso. Todos apontam para um consenso: se há um lado bom 

nesse debate é quanto à visibilidade da insuficiência das políticas públicas para as 

juventudes. 

Mia Couto (2011) em uma conferência sobre segurança mundial realizada 

em 2011, faz uma instigante pergunta: “Por que motivos se realizam mais seminários 

sobre segurança do que sobre justiça? Se quisermos resolver e não apenas discutir a 

segurança mundial teremos que enfrentar ameaças bem reais e urgentes”:   

            
É sintomático que a única construção humana que pode ser vista do espaço 
seja uma muralha, a Grande Muralha, que foi erguida para proteger a China 
das guerras e das invasões. A Muralha não evitou conflitos nem parou os 
invasores. Possivelmente morreram mais chineses construindo a muralha do 
que vítimas das invasões que realmente aconteceram. Diz-se que alguns 
trabalhadores que morreram foram emparedados na sua própria construção. 
Esses corpos convertidos em muro e pedra são uma metáfora do quanto o 
medo nos pode aprisionar. [...] Nos sugerem que para superarmos as 
ameaças domésticas precisamos de mais polícia, mais prisões, mais 
segurança privada e menos privacidade. [...] Todos sabemos que o caminho 
verdadeiro tem que ser outro. Todos sabemos que esse outro caminho 
poderia começar, por exemplo, pelo desejo de conhecermos melhor esses 
que, de um e de outro lado, aprendemos a chamar de “eles”. (COUTO, 
2011).7 

 

                Da nossa parte, podemos dizer hoje que “eles” são bem mais que produtos 

e agentes da violência como a mídia sensacionalista quer que acreditemos. Mais que 

jovens vulneráveis ou ameaçadores. “Eles são poemas – vida, entonação de vários 

corpos dentro de si”, assim como os jovens descritos por Adad (2004, p. 226). E essa 

alquimia se dá sempre que novas oportunidades são gestadas, e um lampejo, uma 

hipótese, um esboço de esperança começa a ser delineado individual e coletivamente.  

 

Todas as coisas cujos valores podem ser 
disputados no cuspe à distância 
servem para poesia 
[...] 
Terreno de 10x20, sujo de mato – os que 
nele gorjeiam: detritos semoventes, latas 
servem para poesia 
[...] 
As coisas que não levam a nada 

                                                           
7Conferências disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=jACccaTogxE. 
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tem grande importância 
cada coisa ordinária é um elemento de estima.  (MANOEL DE BARROS, 
1974). 
 

Há ainda muito espaço para a poesia no mundo. E ela pode surgir de 

movimentos sutis, tecidos com a delicadeza das coisas tidas como “pequenas”, mas 

ao mesmo tempo cheias de atos de vida, característica esta que ainda segundo Mia 

Couto é o grande motor para a transformação social – não só a atitude, mas uma nova 

atitude. Brindemos a nossa poética e grandiosa pequenez, ela carrega as sementes 

de um novo modo de pensar e sentir a vida – e talvez de uma nova atitude-vida. 
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4 O QUE PODE UM CORPO? NOVAS REPRESENTAÇÕES DE FEMINILIDADES E 

JUVENTUDES A PARTIR DA EXPERIÊNCIA DE GRUPALIZAÇÃO COM O 

FUTEBOL, PELO GRUPO MENINAS DE DEUS 
 

 

Eu apenas queria que você soubesse, 

Que aquela alegria ainda está comigo, 

E que a minha ternura não ficou na estrada, 

Não ficou no tempo presa na poeira. 

Eu apenas queria que você soubesse, 

Que esta menina hoje é uma mulher, 

E que esta mulher é uma menina, 

Que colheu seu fruto flor do seu carinho. 

Eu apenas queria dizer a todo mundo que me gosta, 

Que hoje eu me gosto muito mais, 

Porque me entendo muito mais também. 

E que a atitude de recomeçar é todo dia toda hora, 

É se respeitar, na sua força e fé, 

E se olhar bem fundo até o dedão do pé. 

Eu apenas queira que você soubesse, 

Que essa criança brinca nesta roda, 

E não teme o corte de novas feridas, 

Pois tem a saúde que aprendeu com a vida. 

(Eu apenas queria que você soubesse – Gonzaguinha). 

  

4.1 Era uma vez outras Marias: O campo de futebol como espaço de resistência 

feminina no Jangurussu 

 

Na primeira parte desse trabalho descrevemos o contato com as jovens 

que jogam futebol na Comunidade Perimetral. E naquele momento, aquilo já fazia-nos 

parecer antever o que chamamos de “o microcosmo de uma revolução silenciosa no 

Jangurussu”. Dentre outras coisas, novas possibilidades de ruptura com o que se 

convencionou chamar “papéis de gênero”. Rupturas essas já vislumbradas por Rolnik 

(1996, p. 2):  

 
São movimentos de forças/fluxos desenhando certas composições e 
desfazendo outras; aglutinações de novas composições produzindo 
diferenças, origem de pequenos abalos sísmicos nas figuras vigentes; 
acumulações progressivas de diferenças/abalos provocando terremotos. 
Figuras se desmancham, outras se esboçam; gêneros e identidades se 
embaralham, outros se delineiam - e a paisagem vai mudando de relevo. Uma 
lógica das multiplicidades e dos devires rege a simultaneidade dos 
movimentos que compõem este plano. Estamos longe dos binarismos. 
 

Mais tarde viemos a descobrir, que no bairro Jangurussu, não só na 

Comunidade Nova Perimetral havia meninas que jogavam futebol. O educador 



 
171 

 

Herbert de Souza nos dissera uma vez, que no Conjunto Santa Filomena existia um 

outro grupo, e que ele se chamava “Meninas de Deus”. Ele explicou, que de início o 

grupo era um só, composto de meninos e meninas, mas aos poucos a experiência 

como grupo misto foi mostrando alguns desafios, ora a escola, ora os afazeres 

domésticos, impediam as jovens de chegarem antes das 17h para os treinos, no 

campo do Coritiba. Dissera também que o grupo andava desarticulado, devido a um 

fato acontecido recentemente e que abalara a todos: a morte de uma dessas jovens, 

a mais alegre de todas. 

Naquele dia, porém, enquanto servia o lanche dos meninos, Herbert nos 

contara uma novidade: o trabalho de grupo com as Meninas de Deus havia sido 

retomado. Não demoraria, pois, a que elas estivessem ali também, visto que o treino 

masculino estava para acabar. Esse era um motivo mais do que suficiente para 

permanecermos no local – conhecermos não só os Meninos, mas também as Meninas 

de Deus. 

Sim, nós intuíamos estar diante de algo inovador. Não, nós não 

entendíamos de futebol. Mas nos agradava a ideia de vermos as jovens do 

Jangurussu rompendo a lógica binária dos gêneros, experienciando novos modos de 

ser e de expressar-se. Por isso, já era mais do que tempo de estarmos com elas. 

Enquanto esperávamos, lembramo-nos de tê-las visto vez por outra, por 

ali, assistindo ao treino de futebol, e ficamos pensando até, se muitas das questões 

suscitadas nos relatos dos meninos, sobre sua condição juvenil, não apareceriam 

também no tocante às jovens do grupo Meninas de Deus. E aos poucos elas foram 

chegando... Vejamos o que nos diz o nosso diário de campo, sobre esse importante 

momento da pesquisa: 

 
Havia ali mulheres adultas, adolescentes e crianças. Umas já com a bola, se 
aquecendo, outras ao redor, só assistindo ao fim do jogo dos meninos. Todas, 
no entanto, conversavam vez por outra, riam, comentavam sobre os fatos do 
dia-a-dia. Em poucos instantes eram muitas, ocupando um espaço que há 
tempos atrás, pareceria impossível para suas mães, avós, bisavós.  
É claro que eu ainda estava um pouco tímida, era o meu primeiro contato com 
o grupo. Vi garotas bem pequenas comentando tecnicamente a partida, 
analisando quem jogava bem, quais os melhores lances. Escutei o 
comentário de Garrincha, um dos Meninos de Deus que acompanhava 
também o treino e naquele momento percebeu a inegável destreza de uma 
delas com a bola: “É! tem delas que tem raciocínio de homem no jogo!”.  
Eu sabia que a fala de Garrincha, não se resumia a puro sexismo, mas talvez 
a falta de referências femininas num espaço até há pouco tempo ocupado 
somente por homens. Fiquei pensando que provavelmente daqui a um tempo 
talvez não houvesse mais motivos para comentários como aquele (DIÁRIO 
DE CAMPO, 04 de abril de 2013). 
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Percebemos nesse momento a necessidade de se escutar o novo. O 

futebol tradicionalmente visto como alienação trazia à tona, desse modo 

ressignificado, a insuficiência de nossas categorias de análise, tal como é apontado 

nos estudos de Martins e Valla (1996, 1998b, 2000). Ali ele tinha uma função de juntar 

as pessoas na vida do bairro, aumentando a esfera da sensibilidade para com os 

iguais. 

O apito avisou o intervalo para a mudança de time. As garotas vieram suadas 
e felizes, ofegantes ainda. Uma delas passou a camisa para uma colega e 
nesse momento foi cercada de crianças. Tomei uma delas em meu colo, 
ainda com dois, três anos no máximo. Naquele momento revi uma cena já 
ocorrida nessa pesquisa, em outra comunidade, em outro campo de futebol, 
com outras pessoas, mas com o mesmo sentido poético e transformador: 
uma mãe amamentando uma criança, com os outros filhos ao redor, unindo 
ali também outras possibilidades do feminino: a mãe, a jovem e a jogadora 
de futebol. Pedi então para tirar uma foto, elas riram e todas quiseram ver o 
resultado. (DIÁRIO DE CAMPO, 04 de abril de 2013). 
 

 
 

Figura 19 – Mãe amamentando, cercada de filhos, antes de entrar em 
campo para jogar 

 

 
Fonte: Pessoal. 

 
 
Bola em campo fui percebendo melhor o modo de alguns rapazes assistirem 
a partida. Apesar dos trajes mínimos das garotas (blusa e short), dos corpos 
belos e jovens, havia uma aura de respeito por parte de quem acompanhava 
o treino; eles focavam no futebol que elas jogavam. E mesmo que o olho se 
deixasse afetar, vez por outra, muitos outros olhares para além do desejo 
foram lançados ali: o de admiração pela habilidade com a bola; o da amizade; 
o que torcia e vibrava com as jogadas mais ousadas. Outras masculinidades 
pareciam se fazer esboçar, junto também com outras feminilidades. (DIÁRIO 
DE CAMPO, 04 de abril de 2013). 
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                  Foi nesse cenário que tivemos o feliz encontro com Dona Maria San 

Direusa, moradora da comunidade que fora assistir ao jogo das Meninas de Deus. Ela 

chamara nossa atenção por ser adulta e estar com sua filha, ambas encostadas em 

um dos muitos pneus que dispostos em pé, circulavam o campo de futebol. Nem de 

longe poderíamos imaginar o que ela teria para nos contar. Vejamos: 

 

Meu nome é Maria San Direusa, tenho trinta e sete (37) anos. Eu jogo futebol 

desde 92. Aí eu casei, depois parei. Nós temos um grupo de futebol, têm 

senhoras, jovens, a de mais idade tem quarenta e um (41) anos. Quando a 

gente treinava era com as meninas que são lésbicas e aí o pessoal dizia: 

“Fulana também é, porque tá jogando com as meninas que são!" Mas não 

importa se é ou não, a convivência não influi nada, pelo contrário, a gente faz 

é aprender. Desde 91 que eu me interesso por futebol. Desde o “Dia da 

Mulher” que o Convida fez aqui. Um jogo de futebol, com mulheres de mais 

idade, que tinha filho, neto. A gente jogava torneio fora e tudo. Era muito 

engraçado. As Meninas de Deus ficavam olhando a gente jogar. Elas não 

tinham time ainda. E a gente tinha que fazer o treino que nem de homem. Eu 

acho o grupo delas interessante, tem palestras, quando brigam em campo 

são suspensas, quer dizer, aprendem com isso. Às vezes ficam doidas pra 

jogar, mas não podem, é uma lição. (Dona Maria San Direusa, Entrevista em 

04/04/2013). 

 

Uma aprendizagem de convivência era o que enunciava a fala de Dona 

Maria San Direusa. Nela, para a além do jogo – diversão ressaltava-se a existência 

de regras e limites: suspensão, lição, aprendizado entre iguais. Um outro lugar de 

aprendizagem não formal parecia servir para o exercício da construção de 

identidades. Começar a pesquisa com as Meninas de Deus, no interior desse contexto 

provocou-nos grande surpresa e entusiasmo. Naquele bairro onde em qualquer lugar 

que se fosse, pairava o cheiro da violência, também podia brotar curiosos 

experimentos, a partir de pequenas ações, capazes de transformar para melhor a vida 

das mulheres, e subverter ainda que de forma sutil, seculares hierarquizações de 

gênero, a partir das relações experienciadas, inclusive na interação com as 

masculinidades. Segundo Scott (1995, p. 7):  

 
O termo “gênero”, além de um substituto para o termo mulheres, é também 
utilizado para sugerir que qualquer informação sobre as mulheres é 
necessariamente informação sobre os homens, que um implica o estudo do 
outro. Essa utilização enfatiza o fato de que o mundo das mulheres faz parte 
do mundo dos homens, que ele é criado nesse e por esse mundo masculino. 
Esse uso rejeita a validade interpretativa da ideia de esferas separadas e 
sustenta que estudar as mulheres de maneira isolada perpetua o mito de que 
uma esfera, a experiência de um sexo, tenha muito pouco ou nada a ver com 
o outro sexo. Além disso, o termo gênero também é utilizado para designar 
as relações sociais entre os sexos. Seu uso rejeita explicitamente, 
explicações biológicas como aquelas que encontram um denominador 
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comum para as diversas formas de dominação feminina, nos fatos de que as 
mulheres têm a capacidade para dar à luz e de que os homens têm uma força 
muscular superior. Em vez disso, o termo gênero torna-se uma forma de 
indicar “construções culturais” – a criação inteiramente social de idéias sobre 
os papéis adequados aos homens e às mulheres. Trata-se de uma forma de 
se referir as origens exclusivamente sociais das identidades subjetivas de 
homens e de mulheres. “Gênero é, segundo essa definição, uma categoria 
social imposta sobre um corpo sexuado.” 
 

O fato é que mesmo sem entendermos direito de futebol, naquele momento 

ele começava a nos soar bem mais como cultura do que como alienação. Como uma 

abertura para pensarmos o conceito de gênero problematizando o que se veio a impor 

como “categoria social sobre um corpo sexuado”. Por mais imersas que as mulheres 

estivessem em meio às dores, perdas e frustrações – devido ao tráfico de drogas que 

assistiam de perto e à escassez material que vivenciavam em particular –, podiam 

redescobrir também por meio do esporte, a autoestima e a existência do próprio corpo. 

Um corpo vivo e selvagem, como nos descreve Estés (1994, p. 260): 

 
[...] a mulher selvagem pode pesquisar a numinosidade do seu próprio corpo 
e compreendê-lo, não como um peso morto que estamos condenadas a 
carregar por toda a vida, não como uma besta de carga, mimada ou não, que 
nos carrega por aí a vida inteira, mas como uma série de portas, sonhos e 
poemas através dos quais podemos obter todo tipo de aprendizagem e 
conhecimento. Na psique selvagem, compreende-se o corpo como um ser 
por seus próprios méritos, que nos ama, que depende de nós, para quem, de 
vez em quando, somos a mãe e que, de vez em quando, representa a mãe 
para nós.  
 

Seria o futebol, para as jovens do grupo Meninas de Deus, um lugar 

também de “pesquisar a numinosidade do seu próprio corpo e compreendê-lo”? Final 

do jogo. As garotas vão lanchar, e é nessa hora que o educador aproveita para 

conversar com o grupo. Cansadas, suadas, sentam a mesa, conversam alto à espera 

do lanche – momento esse que costuma ser agitado e vivido com certo tumulto até. 

Mas em experiências como a dos Meninos e das Meninas de Deus, os espaços de 

formação podem brotar de onde menos se espera. Sutilmente a educação popular vai 

contornando esses momentos cotidianos e tudo pode ser motivo para significativas 

experiências, como bem salienta Maffesoli (1987). Acompanhemos a tradução desse 

pensamento na prática, por meio do que nos é revelado em nosso diário de campo: 

Naquele dia o fato que deu o tom do debate foi a pressão de algumas jovens 
mais experientes no grupo em relação ao desempenho de uma garota novata 
durante a partida. “Quem está aqui para se tornar uma profissional do 
futebol?” pergunta Herbert de Souza. “Porque esse não é o meu objetivo 
como treinador!” Nesse momento, uma das garotas exclama: “Estamos aqui 
por causa do grupo!” (DIÁRIO DE CAMPO, 04 de abril de 2013). 
 



 
175 

 

O que Herbert de Souza queria dizer e o que uma das garotas pareceu 

saber muito bem, era que estar junto, mais do que ter sucesso, é o que fazia a 

diferença para as Meninas de Deus. Maffesoli (1987) ao analisar profundamente as 

vivências grupais, define a socialidade como um conceito fundamental, sendo 

entendida como as práticas cotidianas enraizadas no presente, marcadas pela 

multiplicidade das experiências coletivas, que ora rompem ora alimentam a 

homogeneização, institucionalização ou racionalização da vida de todo dia; a 

socialidade nunca se completa – é um continuum onde se planta os devires juvenis 

de cada uma. 

Segundo o autor, a socialidade remonta ao desejo humano jurássico de 

agregação, perfazendo uma espécie de arqueologia da função gregária dos 

organismos sociais. Essa especificidade acaba por formar o que o pensador francês 

identifica como uma cultura do sentimento, onde se inscrevem relações grupais de 

empatia. Ele defende que a persona só existe em relação ao outro, e por isso o 

gregarismo se ergue como tribo, até para se complexificarem os laços sociais que se 

constroem com o outro, pelo outro e no outro. Maffessoli  percebe na socialidade, 

portanto, o resgate de uma antiga necessidade de querer "estar-junto", se reunir em 

tribos e viver o momento (presenteísmo), movimento esse que adquire contornos mais 

complexos nas culturas das cidades, na contemporaneidade. Propõe inclusive que 

possamos compreender o caráter afirmativo da socialidade humana no contexto das 

relações institucionalizadas e formais de uma determinada sociedade: 

 
[...] a existência social está alienada, submissa às injunções de um poder 
multiforme. Não deixa de ser verdade, no entanto, que existe uma potência 
afirmativa, a qual, apesar de tudo, repete o “jogo (sempre) recomeçando do 
solidarismo ou da reciprocidade”. Trata-se de um resíduo que merece 
atenção. [...] Conforme a época predomina um tipo de sensibilidade, um tipo 
de estilo destinado a especificar as relações que estabelecemos com o outro 
(MAFFESSOLI, 1987, p. 101). 
 

Nesse sentido, a socialidade se entrelaça ao conceito de cotidiano, 

traduzindo-se como expressão da vida comum, que ora se rebela contra as formas 

instituídas e cristalizadas e ora as adensa e reproduz, residindo nesse dinamismo o 

seu próprio caráter libertador. O expoente desse novo agrupamento de indivíduos em 

torno de uma atividade comum, de uma paixão compartilhada, vai ser marcado, como 

descreve Maffesoli, por um imaginário dionisíaco (sensual, tribal), mas que de certo 

modo também é apolíneo. No Jangurussu, também, como vimos, é consciente a 

busca do conviver no grupo em sua primazia, servindo o futebol, nesse sentido, como 
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um lugar de aprendizado do outro. Um lugar onde o prazer se refaz sob a ética de 

uma socialidade grupal. 

Por meio de vários exemplos tais como as redes sociais, grafites, piercings 

e tatuagens, o autor defende que uma das marcas da contemporaneidade é que 

buscamos a apreensão da densidade do vivido no íntimo de nossos sentidos e sensos 

comuns – no próprio ritmo da vida –, o que pode vir a fazer rupturas com a forma do 

capitalismo homogeneizar as subjetividades; isso não deixa de revelar contradições, 

mas revela também devires singulares. 

 

4.2 As narrativas das jovens do grupo Meninas de Deus: caminhos feitos de 

pedras e flores, violências e afetos, mas acima de tudo reinvenção 

 

É do grupo que surgem as narrativas individuais, aquilo que diferencia cada 

uma das Meninas de Deus, ainda que haja tantos entrelaçamentos em suas histórias. 

São relatos que expressam as próprias condições materiais e simbólicas nas quais se 

desenvolveram, histórias que se entrecruzam com as próprias histórias do bairro, 

revelando desafios, dores, amores, alegrias e superação. Muitas das jovens perderam 

amigos e assistiram às suas mortes, tiveram que reconstruir a esperança passo-a-

passo, um dia de cada vez. Vejamos o caso de Élpis. Tivemos nossas conversas 

sentadas no chão, em frente ao campo de futebol, esporte que dentre todas as 

Meninas de Deus, foi por ela o mais comentado: 

 

Meu nome é Élpis, tenho quatorze (14) anos, moro aqui no Santa Filomena 
desde que eu nasci. Já vi muitos jovens sendo presos. A maioria deles usava 
e vendia drogas, roubava, essas coisas. Houve algumas mudanças, mas não 
totalmente. Esse grupo ajudou muito. Muitos deles começaram a trabalhar, 
começaram a assistir às palestras, ao jogo também é muito importante pra 
eles, mas muitos jovens daqui ainda estão por aí no meio do mundo fazendo 
o que não presta. Acho que o meu bairro é visto de uma maneira muito feia. 
É complicado pra meninos e meninas conviverem aqui. Ainda é muito 
perigoso, muito violento. A gente se prejudica por causa dos outros. Deveria 
haver mais segurança. Muitas pessoas deveriam olhar pra gente de outra 
forma. Os jovens deveriam parar de ficar brigando, deveriam se cuidar mais. 
Numa comunidade todos deveriam ser unidos. O grupo Meninos e Meninas 
de Deus foi uma boa solução pra eles melhorarem. Tanto os meninos como 
as meninas, porque ocupa a cabeça da gente. No passado era muito pior, eu 
vi muita gente morrendo aqui. O grupo depois de um tempo ficou muito bem 
visto na comunidade. (Élpis, Entrevista em 09/04/2013). 
 

                  Élpis revela em sua fala que após quase seis anos de Meninos de Deus é 

possível falar em mudanças significativas na vida de muitos jovens do Jangurussu. 

Por outro lado, a transformação da realidade de seu bairro ainda é um devir, e a 
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violência, ainda o seu maior problema. Santos, Teixeira e Russo (2011), afirmam que 

a expansão das práticas de violência é proporcional ao aumento dos processos 

estruturais da exclusão social num contexto de crise das instituições:  

 
[...] o que reforça a violência como norma social particular, vigente em vários 
grupos sociais enquanto estratégia de resolução de conflitos, ou meio de 
aquisição de bens materiais e de obtenção de prestígio social, significados 
esses presentes em múltiplas dimensões da violência social e política 
contemporânea. Estamos em presença de um social heterogêneo, no qual 
nem indivíduos nem grupos parecem reconhecer valores universais. Esse 
contexto dá origem a múltiplas lógicas de ação coletiva e a forças sociais 
diversas, em uma sociedade fragmentada e heterogênea (SANTOS; 
TEIXEIRA; RUSSO, 2011, p. 13). 
 

                    Élpis entende, do seu jeito, que existem duas dimensões para lidarmos 

com a questão da violência: uma mediata, mais em longo prazo, e outra mais imediata, 

com ações mais cotidianas, expressas, por exemplo, no esporte e em experiências 

grupais como a das Meninas de Deus. Vejamos o que nos diz Carlos (2007, p. 22) 

sobre essa última dimensão: 

 
O espaço imediato é o das relações cotidianas mais finas – as relações de 
vizinhança, o ir às compras, o caminhar, o encontro dos conhecidos, o jogo 
de bola, as brincadeiras, o percurso reconhecido de uma prática 
vivida/reconhecida em pequenos atos corriqueiros e aparentemente sem 
sentido que criam laços profundos de identidade, habitante-habitante, 
habitante-lugar. São os lugares que o homem habita dentro da cidade que 
dizem respeito a seu cotidiano e a seu modo de vida [...] Trata-se de um 
espaço palpável – a extensão exterior a nós -, do qual nos deslocamos. Nada 
também de espaços infinitos. É a rua, a praça, o bairro- espaços do vivido, 
apropriados através do corpo- espaços públicos. 
 

               Continuemos a acompanhar Élpis. Ela aqui reconhece que é na dimensão 

imediata que a sua atuação como jovem pode se dar com uma implicação maior, 

tentando nela intervir e fazer o que considera ser a sua parte. Nos fala também de 

coisas importantes tais como a paixão pelo futebol e de como a dimensão afetiva tem 

lugar no grupo Meninas de Deus. 

 
Eu sempre gostei de jogar futebol. Algumas pessoas não estão nem aí pro 
grupo, ignoram. Mas quem vem, ajuda muito. E eu quase não vinha, achava 
que era besteira, mas aí resolvi vir e estou até hoje. Ave Maria! No dia que 
eu não venho eu acho muito ruim, por mim eu vinha todo dia. Eu já gostava 
de futebol, já jogava na escola, interclasse. Eu era a única da classe que 
gostava e buscava as pessoas de outras salas pra jogar comigo. Quando eu 
vim pra cá, chamei outras pessoas e acabei adorando. No início a gente 
chegava e os meninos estavam no campo, a gente brigava um pouco, mas 
de brincadeira, dizia que o campo não era ó deles. Com o tempo a nossa 
relação melhorou cada vez mais. Se não fosse pelo Betinho, a gente não 
tinha chegado aonde chegou agora. Ele ajuda muito as pessoas, trata a gente 
muito bem. É como se fosse um pai por tudo o que ele faz. Eu canso de ligar 
pra ele pra falar dos meus problemas, é como se ele fosse parte da família. 
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Tem coisas que a gente não fala pra nossa mãe e fala pra ele. Ele dá 
conselhos, por isso é muito importante pra nós. Ele não é de dizer não. Ele 
deixa de fazer coisas pra ele pra fazer pra gente, ele só não faz quando não 
pode mesmo. (Élpis, Entrevista em 09/04/2013). 
 
 

                 A importância da socialidade e da função educativa assume um sentido 

especial na fala de Élpis. Num local onde tudo é movediço, o grupo Meninas de Deus 

ganha ares de um porto seguro. Um espaço no qual é possível compartilhar os 

sonhos, as alegrias e os dissabores. Concordamos com Barreira (1999, p. 50) quando 

nos diz: “A turma reaviva o gosto pela vida regida por uma esfera coletiva”.   

                Outro ponto importante a ser percebido, é que se muitas vezes dentro de 

suas casas, as jovens vêem as possibilidades afetivas serem minadas devido à 

violência doméstica, no grupo elas são reativadas. Afetar-se, no entanto, também 

pode envolver riscos, sendo a perda o principal deles. E foi justamente a perda de 

uma das jovens, uma das Meninas de Deus, o momento mais difícil na trajetória do 

grupo. Sobre esse fato, não só Élpis, mas todas as garotas que entrevistamos fizeram 

referência, dentre as quais, uma amiga de Élpis, Atena: 

 
Eu tinha uma amiga que jogava aqui, a Diana. Ela era a alegria das Meninas 
de Deus. Ela pegou uma doença na unha, morreu de uma bactéria. Ela tinha 
treze (13) anos. Nesse dia eu descobri o quanto eu amava ela. Ela era uma 
pessoa incomparável. Eu fui pra missa dela. Aí eu comecei a vir pras Meninas 
de Deus, aquilo foi praticamente um refúgio pra aquele sofrimento que eu 
tava sentindo. Praticamente eu cresci com ela, na mesma rua. No meu 
coração eu sabia que Deus tava precisando dela, eu botei na minha cabeça 
que Deus tava precisando de um anjo no céu pra cuidar da gente, o meu 
conforto foi saber que foi por isso que ele levou ela. Nunca passou pela minha 
cabeça que uma menina de treze anos pudesse morrer assim. Ela era muito 
amada. Foi graças a ela que eu vim. Eu sofri muito com a morte dela. Aí eu 
comecei a participar, minha irmã já participava. (Atena, Entrevista em 16/ 
04/2013). 
 

É contundente mostrar a pujança da crença refazendo o gosto pela vida... 

Linhares (2010) analisa que é necessário trabalharmos a dimensão transcendente 

“como lugar precioso que nos informa sobre o humano, como lugar fundamental de 

crítica à lógica da mercadoria, que tem no capitalismo mundializado, legitimador de 

opressões, sua face mais perversa.” A autora afirma a fertilidade desse debate em 

educação brasileira, traduzida numa produção com um vigor crescente na área, 

situando ainda as bases e a relevância desse movimento: 

 
[...] esse aspecto (dimensão) foi visto sempre de modo redutor, como se 
produzisse abstrações ou idealizações, mas a experiência dos movimentos 
sociais brasileiros, no nordeste, em especial, aponta para as dimensões ricas 
da resistência que é feita no âmbito da chamada espiritualidade, lugar de 
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onde se desloca o olhar para perguntar por que essa redução do humano à 
lógica do ter, que toma configurações específicas em cada coletivo excluído 
ou discriminado. As experiências espirituais que medram na prática social das 
comunidades têm valorado as especificidades dos grupos populares: as 
quebradeiras de coco babaçu, as lavadeiras de um ribeirinho que compõe um 
grupo específico, os pescadores de um lugarejo, etc. A dimensão 
transcendente recusa a idéia de que os aviltamentos da modernidade são 
algo “natural” – pelo contrário, trata-se de pensar em devolver a humanidade 
de cada um dentro de sua cultura e prática social específica. (LINHARES, 
2010, p. 178). 
 

Foi preciso que o tempo passasse para que o grupo pudesse curar as 

cicatrizes deixadas pela falta de Diana. Durante alguns meses o grupo ficou 

desarticulado, voltando às atividades só no início de 2013, quando a experiência de 

grupalização vivenciada pelas Meninas de Deus e descrita como importante por todas 

as garotas, tornou-se mais forte que a tristeza. No caso de Élpis, mais forte que o 

próprio sexismo também: 

 
A gente vai pra reunião da REAJAN juntos, vai pra passeios. Minha família 
sempre me apoiou. Sofri certo preconceito por parte de outras pessoas, 
inclusive do meu namorado. Ele dizia que futebol era coisa de homem, não 
queria nem escutar. Depois se surpreendeu. Hoje ele já tá tão acostumado 
que não diz mais nada. Ele me conheceu desse jeito, então tem que me 
respeitar. E se tivesse que mudar não seria por ele, mas por mim mesma, de 
outra forma não vejo precisão. Muitas das minhas colegas também diziam 
mesma coisa e hoje estão aqui. A gente às vezes joga com outras meninas 
de outros times, mas o que eu queria mesmo era jogar com os meninos. 
(Élpis, Entrevista em 09/04/2013). 
 

A articulação política e o enfrentamento das questões de gênero são alguns 

dos aspectos de empoderamento vivenciados por Élpis. Seu relato antes de tudo nos 

demonstra o incômodo que provoca quaisquer alterações nas relações de gênero, por 

mais que a abertura ao futebol feminino seja algo cada vez mais crescente no 

Jangurussu. Vale lembrar, que muito embora em nosso país, a representação sobre 

o futebol feminino esteja dividida entre antes e depois do aparecimento e sucesso da 

jogadora da seleção brasileira Marta, em muitos outros lugares o tipo de preconceito 

sofrido por Élpis ainda é uma realidade. Como observa Rolnik (1996, p. 2): 

 
É notório o mal-estar que tal disparidade mobiliza: há sempre um ou mais 
personagens tomados por um estranho estado de desterritorialização, como 
que perdidos numa terra desconhecida sem, no entanto, sequer ter saído do 
lugar. São os momentos em que os personagens mais se apegam ao gênero, 
como numa espécie de tábua de salvação; passam a reivindicá-lo em altos 
brados e, raivosamente, atribuem ao gênero oposto a origem de seu 
desassossego. 

 
O avançar da pesquisa nos mostrou que ali no Jangurussu a legitimidade 

do futebol feminino foi algo verdadeiramente construído, passo a passo, e a partir do 
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envolvimento de inúmeros atores e atrizes. Para tanto, as jovens contaram com 

importantes parcerias, sendo as principais com a do educador Herbert de Souza, da 

REAJAN e do CONVIDA. Mas é, sobretudo uma parceria entre elas, as jovens, que 

acreditaram ser possível superar as convenções e os estereótipos de gênero e 

transformar as suas realidades. Curioso como muitas vezes insistimos em perpetuar 

uma fixidez de identidades, gerando sujeitos masculinos e femininos temerosos e 

resistentes a qualquer sinal de mudança. Este é o problema de vivermos na esfera da 

representação, sem chegarmos próximos do outro em vivência grupal. Vejamos como 

Rolnik se refere a essa dificuldade e ao sentido produzido na relação a partir daí:  

 
São personagens que tendem a viver confinados no plano da representação, 
como se só existisse o que o olho alcança, insensíveis às forças e, 
conseqüentemente, às diferenças que suas composições engendram. Quase 
nada se registra no ambiente que pareça acolher o estranhamento que a 
disparidade entre os planos provoca; pelo contrário, quase tudo leva a crer 
que é possível instalar-se vitalícia numa determinada figura sem que jamais 
tremam seus contornos; a impressão é de que se acredita que tremores são 
pura expressão de fraqueza e que os fortes não tem isso. Há uma 
glamourização destas supostas figuras estáveis e donas de si, especialmente 
insuflada pela mídia, e que produz miragens de eternos vencedores. No 
reluzente espelho de tais miragens, é grande a chance de, em algum 
momento, os personagens enxergarem-se como fracassados: a cada vez que 
um deles é abalado pela disparidade entre os planos, a reação mais comum 
é tomar o mal-estar que este abalo mobiliza como sinal de alarme anunciando 
perigo de desagregação (ROLNIK, 1996, p. 2). 
 

Mas o motor da vida é o movimento. As experiências tecidas pelos 

moradores e moradoras do Jangurussu e potencializadas pela participação das 

juventudes, podem criar novos sentidos entre os gêneros, inaugurando vínculos de 

outra ordem e qualidade, gestados a partir do espaço tempo cotidiano. É nisso o que 

Atena, a colega de Élpis, parece acreditar: 

 
Hoje eu lido com muita brincadeira com isso de menina não poder jogar 
futebol. Às vezes os meninos chegam me chamando de Neymar, de nomes 
de homem, mas eu não acho que ninguém aqui tenha preconceito não, 
justamente por já ter um grupo de meninas que jogam futebol. O pessoal leva 
mais na esportiva, não são de ficar fazendo preconceito, porque já tem o 
grupo dos meninos e o grupo das meninas. Aqui no Santa Filomena eles 
brincam até, levam a gente pra jogar até com eles mesmo. (Atena, Entrevista 
em 16/ 04/2013). 
 

De fato, por várias vezes assistindo aos treinos, presenciamos, de certo 

modo surpresa, homens adultos, certamente muitos deles pais de família, 

comentando o jogo das meninas passo a passo, jogada a jogada, vibrando com a 

técnica das que conseguiam um desempenho melhor com a bola.  
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O que os relatos nos apresentam, trata-se na verdade de uma revolução 

silenciosa, molecular, feita pelas mulheres no Jangurussu. Mulheres também como 

Iris com quem a partir de agora iremos dialogar, e que tem hoje o seu projeto de vida 

imbricado no fortalecimento do seu potencial e de sua comunidade. Acompanhemos: 

 
O meu nome é Iris, eu tenho dezessete (17) anos, moro aqui no Santa 
Filomena e acho que a minha comunidade é muito perigosa pra todos. Eu era 
uma menina que não gostava de ir pra escola, ia só por diversão mesmo, não 
pra aprender. Aí soube que o Herbert tava querendo formar um grupo, que 
tava atrás de meninas. Eu falei com umas meninas que conhecia e vim falar 
com ele. O objetivo dele era através do esporte ajudar a prevenir contra as 
drogas e a gravidez precoce. Eu entrei no grupo e participei de muitas 
palestras, sobre DSTs, sobre família, prevenção à violência, até na escola eu 
melhorei. Passei a estudar mais. Quando um traficante daqui era preso, o 
Betinho falava no grupo, dizia que aquilo podia acontecer com a gente e 
aquilo foi me tocando, porque eu tava começando a me envolver com gente 
que não era legal, que só me chamava pra beber, pra fumar. (Entrevista com 
Iris, 11/04/2013). 
 

Ao recuperarem o amor próprio e o auto-cuidado, jovens como Iris tornam-

se mais fortes pra enfrentar as dificuldades e lidar com as diversas formas de violência 

que atingem não só o bairro como também as suas famílias: 

 
Eu já sofri muito na minha vida. Meu pai era envolvido com crack. Minha mãe 
bebia. Quando eu comecei a jogar futebol eu tinha onze (11) anos e sofri 
muito preconceito. As pessoas achavam que eu era lésbica e eu não era. Pra 
mim o futebol dava era paz e alegria. Também com onze (11) anos eu perdi 
o meu pai e me senti muito sozinha. Depois eu passei por uma situação difícil 
também com meu padrasto, que ficava brechando eu trocar de roupa. Na 
primeira vez, eu fiquei com aquilo na cabeça, fui falar com o psicólogo da 
escola. Ele me incentivou a conversar com minha mãe. Falei com ela e ela 
me apoiou. Disse que ia falar com ele. Ele me pediu desculpas, mas depois 
voltou a fazer. Aí eu pedi uma reunião e conversei com os dois. Minha mãe 
disse que se aquilo se repetisse era caso de polícia. Ele chorou, pediu perdão, 
mas tempos depois voltou a fazer de novo. Eu não queria acabar o 
relacionamento deles. Quando eu sofri isso pelo meu padrasto foi quando o 
Herbert e os Meninos de Deus mais me ajudaram. Graças a Deus minha mãe 
ficou do meu lado. Muitas garotas acabam se envolvendo com drogas por 
não receberem apoio das mães nesse tipo de situação. Acabei conhecendo 
uma pessoa que me ajudou e me ajuda até hoje, meu marido. Saí de casa, 
preferi me casar a continuar daquele jeito. Eu virei evangélica, mas depois 
me afastei da igreja. Graças a Deus meu marido é muito bom, me apóia em 
tudo. (Entrevista com Iris, 11/04/2013). 
 

Podemos perceber no relato de Iris que apesar de toda a complexidade e 

do teor de conflito no interior das relações familiares, a família é considerada um 

espaço importante de estruturação do indivíduo e de mediação com a sua relação 

com o meio. Para Sarti (2004, p. 8-9): 

                                        

A família é o lugar onde se ouvem as primeiras falas, com as quais se constrói 
a auto-imagem e a imagem do mundo exterior. Assim, é fundamentalmente 
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como lugar de aquisição de linguagem que a família define seu caráter social. 
Nela, aprende-se a falar e, por meio da linguagem, a ordenar e dar sentido 
às experiências vividas. A família, seja como for composta, vivida e 
organizada, é o filtro através do qual se começa a ver e a significar o mundo. 
Esse processo que se inicia ao nascer estende-se ao longo de toda a vida, a 
partir dos diferentes lugares que se ocupa na família [...] Um mau começo 
dificulta a vida adulta, mas não impede o “crescimento” – entendido não 
verticalmente, mas horizontalmente, como mudanças de lugares –, se novas 
possibilidades se abrirem no caminho. 

 

A autora reconhece que há novos conceitos de família criados a partir das 

mudanças dos papéis tradicionais e da afirmação da individualidade, especialmente a 

feminina. Todavia, ressalta ainda que permanecem o respeito às obrigações e 

responsabilidades próprias dos vínculos familiares, sendo que em muitos casos são 

reproduzidos valores tradicionais hierárquicos, com um forte componente de gênero 

– uma das bases nas quais se assenta o fenômeno do abuso e da violência sexual 

que tanto vitimiza crianças e jovens, dentre as quais, a própria Iris. 

O abuso sexual contra criança e adolescente é a utilização sexual destes 

em uma relação de poder desigual, geralmente por pessoas muito próximas, podendo 

ser ou não da família, e que se aproveitam dessa relação de poder e de confiança 

para satisfazer seus desejos sexuais. É esse um tipo de violência que atinge famílias 

do mundo inteiro e que nem todas as vítimas conseguem reestruturar-se com tamanha 

rapidez e acessar os recursos necessários, internos e externos, com tamanha 

facilidade. Segundo o portal da ANDI (2012, p. 1): 

                                        
Ele pode ocorrer com ou sem violência física, mas a violência psicológica está 
sempre presente. Gestos de sedução, voyeurismo, toques, carícias, 
desnudamento ou o fato de crianças e adolescentes serem induzidos a 
assistir ou participar de práticas sexuais de qualquer natureza também 
constituem características desse tipo de crime. O abuso sexual pode 
acontecer em ambiente intrafamiliar ou extrafamiliar, com ou sem contato 
físico. No primeiro caso, a violência ocorre dentro da família ou envolvendo 
pessoa próxima da criança ou adolescente. Nessa situação, vítima e agressor 
(a) possuem alguma relação de afetividade. Nos casos de abuso sexual 
extrafamiliar não há este tipo de vínculo. Como em muitas ocasiões pode ser 
praticado por pessoas próximas das vítimas (conhecidos ou familiares), esse 
tipo de violência sexual tende a ocultar-se atrás de um segredo familiar, no 
qual a criança ou adolescente, por compromisso com a manutenção e o 
equilíbrio da família ou então por medo ou vergonha, não revela seu 
sofrimento. 

 
Temos que considerar no entanto, que não obstante a recorrência e 

gravidade do fenômeno do abuso e da violência sexual, para muitos jovens a família 

se constitui como um “núcleo de proteção e segurança”, afirmação sustentada por 

Dayrell (2003) a partir de estudos feitos com base nos dados das pesquisas com as 
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quais esteve envolvido. O autor chega a dizer inclusive que a família seria a única 

instituição que continua tendo forte referência formativa. Talvez com base nisso, ainda 

que Iris faça a opção por trilhar caminhos resistentes de afirmação dos seus direitos, 

materializados no ato de sair de casa, eles não deixam de dialogar com os perdões 

que se fazem possíveis. 

A saída da condição de objetificação acontece de maneira mais incisiva, na 

medida em que uma rede de afetos maior vai sendo formada – principalmente com a 

mãe, cuja qualidade do vínculo ela faz questão de ressaltar o tempo todo em sua fala. 

Outras referências importantes na história de vida de Iris são o companheiro, o grupo 

e a figura do educador Herbert. É essa rede que inaugura uma nova forma da jovem 

olhar-se, ser olhada e uma nova relação. A recomposição da condição de sujeito é 

assim fortalecida a partir da qualidade de outros vínculos, que ajudam Íris a se 

reconstituir como uma pessoa, como mulher e uma jovem portadora de direitos. Dessa 

maneira, o percurso de luta que ela trilha, na conversa com a mãe e na busca de 

preservar uma relação consigo, parece colocar-lhe em uma posição ativa, de sujeito 

de suas escolhas. 

Como tantas outras jovens do Jangurussu, Iris viveu muitos dramas na 

infância e adolescência, mas entre assumir uma postura derrotista ou ir atrás de seus 

sonhos, preferiu a segunda opção. Um dos importantes momentos dessa pesquisa foi 

colaborarmos com a realização de uma roda de conversa sobre o enfrentamento do 

abuso e da violência sexual contra criança e adolescente, com a autora do livro “Pele 

de Cristal”, que trata do tema a partir de sua vivência na infância e adolescência. 

A necessidade desse momento se colocara desde o contato com as 

Meninas do Rap no início da pesquisa, motivo pelo qual reunimos os dois grupos. 

Cada garota ganhou um livro e pôde tirar dúvidas e conversar com a palestrante em 

um longo debate do qual também partilhamos. O envolvimento da escritora com o 

grupo foi tão grande que a mesma sugeriu um segundo momento para discutirmos 

sobre as percepções das jovens sobre o livro. 
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Figura 20 – Roda de Conversa sobre abuso e violência sexual com a autora do 
livro Pele de Cristal, Helena Damasceno 

 
Fonte: Pessoal.  

 

No dia em que fomos entrevistar Iris ela não jogou futebol. No treino anterior 

ela tinha tido uma discussão com outra garota e por isso ambas foram suspensas por 

quinze dias, resultado esse tirado num debate afetuoso entre Herbert de Souza e o 

grupo. Ainda assim, ela resolveu ficar para assistir ao treino, só mudando de idéia 

para vir conversar conosco. No dia anterior fora seu aniversário e, mesmo entristecida 

com a suspensão, não demonstrou irritação em nenhum momento. Depois de tudo o 

que foi relatado, percebemos que Iris conseguiu acolher o movimento de cooperação 

com o outro dentro do grupo, e ver beleza também nas sinuosidades da vida, deixando 

para trás tudo o que não merecia ser carregado, como fardo que tivera de herdar dos 

dilemas maternos e paternos. Acompanhemos a sua fala: 

 
Mesmo tendo os erros dele meu pai me orientava muito. Era o único que me 
apoiava nos meus estudos. Ele sabia que eu queria crescer. Ele morreu, foi 
assassinado, mas se até hoje eu ainda tenho esse pensamento, também 
devo isso a ele. Eu tenho o sonho de me tornar advogada. Sei lá, eu acho 
muito bonito. Eu sonho muito e sei que vou realizar os meus sonhos. Eu vou 
agora para o ensino médio e depois vou fazer faculdade. Eu também queria 
ajudar a minha comunidade, ajudar as garotas. Queria ser multiplicadora em 
DSTs, Aids, dar palestras nas escolas, acho lindo. (Iris, Entrevista em 
11/04/2013). 
 

O relato de Iris nos mostra como após a superação das adversidades ela 

consegue entrelaçar os seus projetos individuais a melhoria da coletividade. Barreira 

(1999, p. 156) nos diz que: “A juventude é presumida socialmente como a portadora 
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do futuro, e por isso precisa se enquadrar no mundo adulto com responsabilidade 

preparo e dignidade.” Podemos deduzir que dentro dessa lógica, o primeiro passo 

para isso é estudar e o segundo é trabalhar. No caso de Iris, esse trabalho precisa 

reverberar em uma função social para com a sua comunidade. 

Durante a nossa conversa, quando a jovem falou que desejava ser 

facilitadora de ações educativas em DSTs e Aids, dissemos que poderíamos ajudá-la. 

Dias depois ela oficializou com as Meninas de Deus a idéia de formar um grupo de 

dez (10) meninas para mobilizar as escolas e a comunidade visando à prevenção, nos 

chamando para facilitar alguns momentos de uma formação em gênero, sexualidade 

e violência contra a mulher, pelas quais elas deveriam passar. 

Iris nos mostra partir de suas ações individuais e com o grupo, que os 

jovens, indiscutivelmente, vivenciam processos de singularização que podem levá-los 

a uma atuação coletiva no âmbito da esfera pública. Com a vivacidade de suas 

experiências culturais, simbólicas, afetivas, grupais, sua práxis educativa produz um 

novo sentido e uma nova subjetividade. É Guatarri (1990, p. 14) que nos faz uma 

importante reflexão sobre esse tipo de subjetividade: 

 
Embora esmagada nas relações econômicas dominantes que lhe conferem 
um lugar cada vez mais precário, e mentalmente manipulado pela produção 
de subjetividade coletiva da mídia, nem por isso deixa de desenvolver suas 
próprias distâncias de singularização com relação à subjetividade 
normalizada. 
 

Na condição de pesquisadora, estamos nesse capítulo a compor parte do 

imaginário em que as jovens delineiam seus devires. Ao olharmos em direção às suas 

experiências, fluem os afetos, os temores, as alegrias das jovens pesquisadas e 

também as minhas. Seus percursos de vida são marcados por uma materialidade 

concreta existente no Jangurussu, como também por uma dimensão outra, simbólica, 

que inclui as marcas da infância, impressas nas histórias de vida de cada uma, no 

contexto das experiências que envolvem as vicissitudes da sua individuação.  

Outra história que nos leva a ver isso e envolve também duras marcas 

familiares é a de Kera. Olhando de longe, a menina mais alegre do grupo, loira e de 

olhos verdes, nem parece ter passado por tantos desafios. Vejamos: 

 
Eu tenho quinze (15) anos e a minha vida é um marco de muitas histórias. 
Boas e ruins. A ruim é porque meus pais não estão mais juntos e também 
porque ele batia muito na minha mãe. Eu tinha quatro anos e via tudo. Meu 
irmão se escondia embaixo da cama e eu tapava os ouvidos. Meu pai brigava 
comigo por isso, mas eu não queria ouvir, eu sabia que eu era uma criança. 
Ela fazia o mingau do meu irmão e ele ia e derramava. Também não deixava 
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ela sair para lugar nenhum. Ele batia nela com um pedaço de tábua com três 
pregos. Ela prestou queixa contra ele, hoje ele já tem três processos. Ele teve 
que sair de casa. Aí ele cortava a nossa luz, vinha com facão, dizendo que 
queria voltar pra casa. Meus irmãos é que protegiam a gente. (Kera, 
Entrevista em 23/ 04/2013). 
 

A história de Kera nos traz um dos mais importantes aspectos da chamada 

questão de gênero, expresso no fenômeno da violência doméstica, numa época (onze 

anos atrás) em que não havia dispositivos jurídicos afirmadores dos direitos das 

mulheres, tais como a Lei Maria da Penha. Segundo análises da Secretaria Especial 

de Políticas para Mulheres da Presidência da República, a violência contra as 

mulheres é um drama complexo e muito mais frequente no Brasil do que se imagina. 

“Dados da Pesquisa Perseu Abramo, de 2001, revelam que cerca de 43% das 

mulheres já foram vítimas de algum tipo de violência doméstica.” De acordo pesquisa 

realizada pelo Ibope, solicitada pelo Instituto Patrícia Galvão, “em 2006, para 55% da 

população a violência é um dos três principais problemas que afligem as mulheres e 

51% dos entrevistados declararam conhecer ao menos uma mulher que já foi agredida 

pelo seu companheiro.” Tal fenômeno originou em 2007 a criação de um Pacto 

Nacional pelo Enfrentamento a Violência Contra a Mulher. Abaixo, aprofundamos o 

quadro sobre a violência contra a mulher no país, com mais alguns índices 

apresentados no site da própria Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres:  

 
Dados de investigação conduzida pela Universidade de São Paulo em 
conjunto com a Organização Mundial de Saúde (2001) demonstram que 27% 
de 4.299 mulheres entrevistadas na grande São Paulo e 34% na Zona da 
Mata pernambucana relataram algum episódio de violência física cometido 
por parceiro ou ex-parceiros; e que 29% das entrevistadas com mais de 15 
anos referiram ter sido vítimas de violência sexual por parte de estranhos. No 
período de 08 a 28 de fevereiro de 2011, o DataSenado realizou pesquisa 
com 1.352 mulheres, revelando que 66% destas acham que aumentou a 
violência doméstica e familiar contra o gênero feminino, ao mesmo tempo em 
que a maioria (60%) entende que a proteção está melhor, após a criação da 
Lei Maria da Penha. Os resultados de 2011 indicam na Pesquisa do 
DataSenado que o conhecimento sobre a Lei Maria da Penha cresceu nos 
dois últimos anos: 98% disseram já ter ouvido falar na lei, contra 83% em 
2009. Foram feitas 1.352 entrevistas, apenas com mulheres, em 119 
municípios, incluídas todas as Capitais e o DF. Do total de entrevistadas, 57% 
declararam conhecer mulheres que já sofreram algum tipo de violência 
doméstica. A que mais se destaca é a violência física, citada por 78% das 
pessoas ouvidas pela pesquisa. Em segundo lugar aparece a violência moral, 
com 28%, praticamente empatada com a violência psicológica (27%). 
(BRASIL, 2007b, p. 4). 
 

A análise do fenômeno da violência contra a mulher feita pelo movimento 

feminista considera que as relações entre mulheres e homens têm sido historicamente 

desiguais, causando a subordinação da população feminina aos ditames 
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patriarcalistas que impõem normas de conduta às mulheres e homens, e cobra as 

devidas correções ao descumprimento dessas regras, muitas vezes sutis e perversas, 

embutidas nos relacionamentos com tendência violenta. Isto explica porque a 

violência de gênero é também conhecida como violência contra a mulher, ou 

doméstica e sexual. A sua incidência recai sobre a mulher e a criança do sexo feminino 

em quase 80% dos casos, como continuamos a verificar: 

 
Dados da Vigilância de Violência e Acidentes (VIVA) do Ministério da Saúde, 
de 27 municípios, de agosto de 2006 a julho de 2007, mostram que são as 
mulheres as principais vítimas das violências domésticas e sexuais, da 
infância até a terceira idade. Do total de 8.918 notificações de atendimentos 
de violência doméstica, sexual e outras violências, registradas no período 
analisado, 6.636, ou seja, 74% referiam-se a vítimas do sexo feminino. As 
mulheres adultas (20 a 59 anos) foram as que mais sofreram violência: 3.235 
atendimentos, representando 79,9% do total de agressões relatadas. Mesmo 
com a carência de dados oficiais, a percepção é de que a violência doméstica 
é um problema da maior gravidade e aponta para o reconhecimento de sua 
existência e das sérias conseqüências que atingem – física e 
psicologicamente – as mulheres vitimadas. (BRASIL, 2007b, p. 4). 
 

Outra nuance desse fenômeno e que pode ser percebido na narrativa de 

Kera é que a incidência do fenômeno da violência doméstica, afeta de modo peculiar 

as famílias empobrecidas, comprometendo a saúde física e psíquica de crianças, 

mulheres e das juventudes. Em seus estudos, Sarti (2001, 2004) analisa que as 

mulheres das classes empobrecidas sentem mais de perto a manutenção de uma 

ordem moral baseada na lógica das obrigações e fortemente recortada pela 

diferenciação de gênero. Segundo a autora, “os pobres tentariam restabelecer o seu 

poder e a sua dignidade” também no âmbito da reprodução do patriarcalismo. 

 
Minha mãe se juntou com outro homem, ele briga comigo também, mas é 
bem menos que meu pai. Ele só tentou levantar a mão pra minha mãe uma 
vez e nunca mais. Eu gosto dele, mas não sinto como se ele fosse meu pai. 
Meu pai hoje bebe muito, eu só vou lá às vezes. Aquela época foi pra mim 
uma época de terror. Ele dava queda na minha mãe, já derrubou meu irmão 
da rede, mas ele nunca me bateu. Sei até que ele já deu carreira na minha 
mãe aqui no bairro, comigo na barriga e meu irmão. Por isso ela processou 
ele. (Kera, Entrevista em 23/ 04/2013). 
 

“Ele já tem três processos”. A explosão da revolta contra a autoridade 

desmedida do marido diante das sucessivas violências, expressa na atitude de 

enfrentamento da mãe de Kera, parece ter revertido de fato sua posição em relação à 

autoridade patriarcal, tornando mais difícil a repetição do ciclo de violência na nova 

relação afetiva. Ainda assim, percebe-se que o vínculo paterno do ex marido com a 

filha não foi completamente rompido, o que prova a força simbólica da instituição 
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família. Diante de algum excesso promovido pela autoridade do novo companheiro da 

mãe de Kera, a jovem tende a insurgir-se, demonstrando que a resistência feminina é 

uma construção e um aprendizado, no contexto da desigualdade de gênero. 

                 Atestando que uma nova relação surge a partir de um novo sujeito, Kera é 

puro movimento. Apesar de tudo o que passou em sua família, é uma jovem ativa, de 

um olhar “desassossegado” e alegre. Podemos afirmar também que a mãe de Kera, 

em sua postura de não aceitação da violência doméstica, teve uma importante 

influência sobre o modo de a jovem conduzir sua vida. Ela é mais uma das mães do 

Jangurussu, mais uma das mulheres a nos mostrar que ao invés de ficarem 

trancafiados, os sonhos devem correr livres. Talvez por meio dela, a jovem 

reaprendera mesmo a sonhar. Em sua narrativa há bastante lugar para os desejos 

juvenis, para o encontro potente com o futebol e com a fertilidade da troca vivenciada 

na experiência das Meninas de Deus: 

 
Eu gosto da vida aqui no Jangurussu apesar de tudo. Eu sou da igreja batista 
e me batizei há pouco tempo. Eu gosto da alegria daqui, do futebol que eu 
amo. Eu aprendi a gostar com o meu irmão. Eu não gostava de brincar de 
boneca, brincava era de bola, mas sempre com ele. Minha mãe dizia que isso 
não era coisa de mulher que eu ia ser isso, ser aquilo...Eu sou tranqüila, não 
gosto de aglomeração, de confusão, saio correndo, fiquei com trauma. Eu 
gosto de ver os jogadores da seleção, os dribles que eles fazem, o Neymar 
então! Eu tenho vários sonhos, eu quero ter uma empresa, quero ser uma 
grande empresária e quero atuar também, eu tenho um enorme prazer, a 
senhora ainda vai me ver em alguma novela! (risos) Era pra eu fazer teatro lá 
na igreja, mas o verme da bola não deixa! (mais risos) Aqui é muito bom... O 
Betinho já tirou muita gente do crime... (Kera, Entrevista em 23/ 04/2013). 
 

É recorrente, novamente, o modo como a dimensão sociocultural vivida no 

grupo, comparece também como uma experiência de reconstrução de si e da esfera 

pública. Os sonhos de Kera nos fazem perceber que as Meninas de Deus são a prova 

do dinamismo peculiar às juventudes, da diversidade que move a vida, e das 

estratégias lançadas para ir além dos limites materiais e simbólicos que as leis sociais 

calcadas numa lógica de mercado pretendem nos impor. São a prova também da 

possibilidade do recomeço, tal como na antiga canção do grupo Roupa Nova: “A vida 

tem sons que para gente ouvir precisa aprender a começar de novo, é como tocar o 

mesmo violão e nele compor uma nova canção, que fale de amor, que faça sonhar, 

que toque mais forte esse meu coração”. 

Viemos percebendo até aqui que cada percurso expresso nas falas das 

jovens guarda um registro precioso dos modos possíveis de expressão das 
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juventudes, de produzirem sentido para suas experiências pessoais e sociais. 

Vejamos o que nos diz sobre isso a história de outra jovem – Atena: 

 
Meu nome é Atena, tenho dezessete (17) anos e desde que eu nasci, 
praticamente que eu vivo aqui no bairro. E o bairro aqui sempre foi violento. 
Meu pai morreu quando eu tinha quatro meses. Ele foi atrás de emprego em 
São Paulo, só que foi assaltado, reagiu e acabou morrendo. Minha mãe foi 
mãe e pai de quatro filhos. Os meus irmãos se envolveram com muita gente 
que já morreu. Isso eles com dez (10), onze (11) anos. E minha mãe ia lá, 
buscar eles, ela lutava muito pra tirar eles de lá. Eu acho que talvez se ela 
não tivesse feito isso, não tivesse lutado pra tirar eles daquele meio, eles nem 
estavam vivos. Graças a Deus eles se afastaram. (Atena, Entrevista em 16/ 
04/2013). 
 

No livro Família e Desordem, Roudinesco (2003) faz uma análise das 

complexas questões familiares na atualidade, situando-as nos planos indissociáveis 

do social, físico e mental. Com base na abordagem de Lévi-Strauss sobre família e 

parentesco, a autora afirma que a vida familiar se apresenta em praticamente todas 

as sociedades humanas, mesmo que sob distintas configurações. Observamos desta 

feita - e os sucessivos relatos das juventudes do Jangurussu atestam isso -, um desejo 

de família, contemporâneo e existente, inclusive nos grupos que a contestavam como 

instância colonizadora e opressora. O que esses grupos apontam, na verdade, ao 

invés da dissolução da família é a sua necessidade de reinvenção. Como questionar 

o “salvamento” que as mães que são trazidas nos relatos das jovens tentam fazer 

junto aos filhos e filhas que vivenciam situações de transgressões às leis, bem como 

ao desamparo social? 

No relato de Atena percebemos claramente uma mãe que é admirada, 

amada e amorosa, obstinada no seu intuito de cuidar dos filhos, ainda que para isso 

tenha que pagar um alto preço. Afora isso, podemos afirmar pelo que o campo 

empírico dessa pesquisa tem nos mostrado até aqui, que mesmo uma mãe usuária 

de drogas, mesmo àquela que aparentemente parece rejeitar os seus filhos, contida 

na sua expressão de amor, ainda assim, de um modo geral as mães do Jangurussu 

aparecem nas narrativas das juventudes como importantes, decisivas até, na escolha 

das suas opções, no trilhar dos seus percursos de vida, chegando a influenciar mesmo 

a composição da cultura juvenil do lugar. 

Na maioria das vezes são mulheres que aparecem como um sopro, uma 

brisa, ou de um modo mais forte, como uma rajada de vento diante do árido cenário 

de violência e exclusão no qual as juventudes do Jangurussu estão inseridas – como 

bem podemos continuar percebendo na fala de Atena: 
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Eu presenciei uma morte muito de perto e uma amiga minha ia morrendo por 
causa disso também. Um rapaz que morava na nossa rua foi baleado e ele 
caiu por cima dela. Eles vieram de moto atirando, eram dois irmãos, e ela lá 
no chão. Um rapaz que era da comunidade foi e tirou ela. Eles chegaram bem 
perto e atiraram muito nele. Quando eles viram que mataram foram embora. 
A gente tava saindo de casa e minha mãe chamou quando ouviu os papocos. 
Eu fechava os meus olhos e pedia a Deus pra uma daquelas balas não entrar. 
Eu me escondi embaixo da mesa. Eu chorei com medo deles invadirem a 
minha casa, matarem a minha família. (Atena, Entrevista em 16/ 04/2013). 
 

Chama-nos a atenção o modo como nas áreas periféricas, e aqui no caso, 

no bairro Jangurussu, o "acerto de contas", as rivalidades entre gangues, a disputa 

por territórios, os crimes por vingança (normalmente relacionados ao tráfico de 

drogas) são fenômenos tidos como comuns. Barreira (1999) analisa a existência de 

duas justiças que se contrapõem no que se refere ao uso da violência. Na primeira, 

de natureza pública, o Estado se faz presente como um dos seus principais 

representantes. Na segunda, de natureza privada, o controle sobre a violência não 

está devidamente consolidado nas mãos do Estado. Conhecida como “justiça 

paralela”, este tipo de prática pressupõe resolver o litígio ao se recorrer à “justiça pelas 

próprias mãos”. Nestes casos, os valores de vingança são geralmente "legitimados" 

em uma sociedade onde a solução violenta apresenta-se como resposta a uma 

inoperância estatal. 

Segundo Santos, Teixeira e Russo (2011, p. 30) o impacto atual causado 

pelo fenômeno da violência se configura como resultado de um longo e complexo 

processo que envolve a agudização das questões sociais, o enfraquecimento dos 

laços humanos e a ambigüidade de aspectos da dimensão cultural na 

contemporaneidade: 

 
As raízes sociais deste processo estão, por um lado, no aumento do 
desemprego na economia e, de outro, no enfraquecimento das instituições 
em suas funções socializadoras, bem como na banalização da violência nos 
meios de comunicação de massa. Como consequência, ocorreu, na 
sociedade contemporânea, um debilitamento dos laços sociais, um 
dilaceramento da cidadania, o aumento das violações de direitos humanos e, 
por fim, a expansão da violência, tanto a praticada por agentes do Estado 
como a violência disseminada pelo espaço social (SANTOS; TEIXEIRA; 
RUSSO, 2011, p. 30). 
 

A banalização da violência citada pelos autores faz com que o relato de 

Atena seja sem dúvida um dos maiores e mais fortes. Ele nos leva a um espaço-tempo 

onde ser criança, adolescente e jovem, por vezes adquire um gosto menos doce e um 

tom mais vermelho, no qual muitas vezes o lidar com as perdas e frustrações torna-

se um aprendizado doloroso e cotidiano: 
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Foi ali que eu vi o quanto o meu bairro estava perigoso porque pra mim eu 
não tinha o pensamento que aqueles meninos faziam aquilo. Quando eu vi 
eles atirando, eu senti uma dor tão forte no peito, porque você vê uma pessoa 
que cresce com seus irmãos, cresce com você fazer uma maldade tão grande 
que é tirar a vida de uma pessoa. Eles foram embora e logo depois veio muito 
vagabundo cheio de arma na mão, eles queriam salvar a vida dele, tiveram 
até que colocar a arma na cabeça de um pastor. Pediram pro pastor levar ele 
pro hospital, só que no meio do caminho a gasolina acabou e eles soltaram 
o pastor, agradeceram, mas mesmo assim não conseguiram salvar a vida do 
amigo deles. Teve um até que se arrependeu. O pastor naquele dia até sem 
querer deixou cair R$ 50,00 do bolso e um dos rapazes devolveu. Chegou 
até a passar depois um tempo na igreja desse pastor. (Atena, Entrevista em 
16/ 04/2013). 
 

Em cada um dos relatos das Meninas de Deus, a escassez material se 

manifesta de forma mais ou menos explícita, porém sempre presente, assim como a 

violência, doméstica ou não. Além disso, as jovens sentem o peso de uma educação 

de má qualidade, de um Estado ainda inoperante e lento na efetivação de direitos, e 

diante disso tudo aprendem a “se virar”, convivendo com a ilegalidade até certo ponto, 

e dela até se beneficiando por vezes. Isso não significa, contudo que essa seja uma 

condição fixa e desejada. O preço de estar à margem é sempre alto e disso boa parte 

das jovens como Atena parece saber. Acompanhemos o desenvolver de sua narrativa: 

 
Eu sei que essa vida não presta não. Muita gente daqui já morreu, muita 
mesmo, por droga, por assalto, por tráfico, por tanta coisa... Eu tenho um 
primo que levou já quatro tiros. Foi Deus mesmo que salvou ele, você levar 
quatro tiros e não morrer... Graças a Deus hoje ele mudou de vida. Foi 
embora daqui, só que no outro bairro ele também se envolveu. Minha tia foi 
que teve que vender tudo, vender casa, vender tudo pra pagar uma dívida de 
17 mil reais que ele tinha. Aí ele saiu dessa vida. Tá trabalhando, a mulher 
dele tem uma filha e a gente ora pra que ele mude mesmo.  
Os vizinhos sempre cuidaram de mim, minha mãe tinha que trabalhar pra me 
sustentar e a gente ficava na casa de algum vizinho da rua onde a minha mãe 
mora até hoje. Eu cresci com um garoto que agora também acabou se 
envolvendo, ele tava assaltando já! O Betinho muitas vezes foi lá. Ele foi 
preso roubando cadeiras da igreja da minha rua. Aí a mulher chamou a 
polícia. Nesse mesmo dia ele ia pra uma clínica, pra você ver como a tentação 
é grande... O pastor fez um acordo. Se ele fosse mesmo pra clínica ele tirava 
a denúncia. Ele tá lá até agora internado. (Atena, Entrevista em 16/ 04/2013). 
 

Se tomarmos por base o relato de Atena, o modo como ela passou parte 

da infância driblando a violência cotidiana – o sofrimento da mãe diante das 

responsabilidades familiares num contexto de tamanha escassez –, nos perguntamos: 

como não cairmos na simples revolta pesada e sombria? Como não nos tornarmos 

um corpo sem órgãos como Agilulfo, preservando a sua tendência arredia em 

prosseguir, em sua força de seguir, como nos diz Estés? Como não nos dissolvermos 

diante de tantas perdas? Como buscarmos o fluxo criativo e amoroso da vida e nos 

reconstituirmos das sucessivas adulterações? 
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Eu presenciei a morte de um menino que era aqui dos Meninos de Deus, ele 
que treinava a gente antes do Bebeto. No tempo que eu comecei a vir, tava 
tendo uma guerra do Santa Filomena e do Santa Maria, um não podia ir pra 
comunidade do outro. Ele era do Santa Maria, mas vivia aqui. Ele podia fazer 
alguma coisa errada, mas era uma ótima pessoa. Eu tava em casa com a 
minha irmã, meu cunhado e a minha mãe que tava até doente nesse dia, a 
gente escutou um barulho, a gente saiu no portão, quando eu olhei o vi 
agonizando no chão, eu olhei pra ele, quase morrendo, ele podia usar drogas 
e tudo, mas era uma pessoa tão querida, que fazia tanto bem...  
Dói ver aquela pessoa que você gosta tanto, ali estirada no chão. A minha 
vida é boa, é bom morar aqui, mas tem algumas coisas na nossa vida aqui 
no Santa Filomena que dói muito. 
A gente conhece a maioria dos meninos e eu não tenho nada contra eles. 
Falo com a maioria, por eu ter crescido junto. São pessoas que não fazem 
mal pra gente. Ao contrário, eles tentam não deixar ninguém assaltar aqui 
dentro. Têm muita gente aqui que por ser usuário de drogas entra na casa 
dos outros pra roubar alguma coisa pra trocar por droga e eles tentam fazer 
que isso não aconteça. (Atena, Entrevista em 16/ 04/2013). 
 

Diante de tantos desafios por enfrentar, tantos dramas e tristezas, mais fácil 

para Atena talvez fosse aniquilar os sonhos e mergulhar na apatia e na ausência de 

desejo. Ou cair num discurso fácil sobre a paz, ao invés de percebê-la dentro de uma 

perspectiva mais freireana: “A paz se cria, se constrói na e pela superação de 

realidades sociais perversas. A paz se cria, se constrói na construção incessante da 

justiça social” (FREIRE, 2006, p. 388). 

O que parecia fazer blindar jovens como Atena? De quais recursos internos 

e externos as juventudes do Jangurussu lançariam mão como forma de restituir-lhes 

o sonho, a esperança e a coragem, diante de tão agudo sofrimento? Santos, Teixeira 

e Russo (2011, p. 31), afirmam que: “As tentativas de construção de outros possíveis 

caminhos societários de relacionamento social, desde o universo do trabalho ao 

universo da cultura,configuram práticas sociais alternativas ao acirramento da 

violência.” Vejamos o percurso tomado por Atena: 

 
Eu nunca pensei em jogar, nem gostava. Por ser uma comunidade muito 
perigosa, eu quase não saía de casa, ficava mais na calçada. Aí comecei a 
vir pro campo, meu irmão dizia que futebol era coisa de homem, não era coisa 
de mulher, ele vivia dizendo isso. Mas a gente não vem só pelo jogo, à gente 
vem pela palestra, o Betinho ensina muita coisa boa pra gente. A se prevenir, 
a botar a cabeça no lugar. Aqui é meio difícil de não se envolver por causa 
da convivência, mas você tem que buscar um jeito pra que você não se 
envolva, pra não prejudicar a sua própria vida.  
Tinha muita menina que antigamente não queria estudar não, ia pro colégio 
pra bagunçar. Aí o Betinho começou a incentivar, começou a ajudar. Aí elas 
viram que do jeito que elas tavam não tinha futuro. Porque você tem que 
estudar pra ser alguém na vida. O que é que você quer? Porque hoje até pra 
ser gari você tem que ter o segundo grau completo. Você quer o quê? 
Estudar? Quer ser professora? Ser médica ou quer viver nessa vida? Tem 
que saber o que você realmente quer. Eu pretendo cuidar das pessoas, quero 
ajudar de alguma forma, quero salvar vidas. Sempre pensei nisso e quero 
fazer isso. Estou lutando por isso. Quero isso na minha vida. Estou no 



 
193 

 

primeiro ano do ensino médio. Quero terminar, quero fazer um curso técnico 
de enfermagem e quero fazer a faculdade de enfermagem pra poder cuidar 
das pessoas. (Atena, Entrevista em 16/ 04/2013). 
 

Uma visão afirmadora do trabalho e da escola pode ser facilmente 

percebida no relato de Atena. Barreira (1999, p. 156) no diz que o trabalho “[...] tem 

um valor central em nossa sociedade. Estudo e trabalho formam um duo perfeito para, 

de certa forma, demarcar a identidade de um indivíduo.” Todavia Dayrell (2003), 

analisando os jovens ligados aos estilos rap e funk em Belo Horizonte, percebe como 

limitadas, nas classes populares, as possibilidades de inserção social por meio do 

trabalho, até porque os jovens em sua maioria vivem de “bicos”: 

 
A realidade do trabalho aparece na sua precariedade, expressão da crise da 
sociedade assalariada, que atinge principalmente os jovens pobres. A relação 
desses jovens com o mercado expressa uma lógica presente na sociedade 
brasileira contemporânea, que, segundo Martins (1997), cria uma massa de 
população à margem, com pouca chance de ser, de fato, reincluída nos 
padrões atuais do desenvolvimento econômico. (DAYRELL, 2003, p. 171). 
 

Essa mesma linha de pensamento é defendida por Rufino (2013) que em 

seus estudos sobre autobiografização e formação das juventudes nas periferias de 

Fortaleza, suscita-nos reflexões destacando o distanciamento da atual composição da 

categoria trabalho, fincada nos ditames do capitalismo globalizado, das reais 

aspirações das juventudes das periferias: 

                                       
O que é mais interessante e atraente para os jovens e as jovens da periferia: 
é um tempo livre, ou seja, manter-se “desocupado” e aproveitar este tempo 
para viver de forma criativa, explorando as possibilidades, produzindo 
territorialidades tais que tragam como consequência, maiores interações com 
o espaço, com os amigos, com a família, com bens simbólicos e 
equipamentos públicos da cidade, enfim, que favoreçam a produção cultural 
da vida juvenil? Ou assumir um trabalho formal, na maioria das vezes de 
baixo valor produtivo, distante de seus projetos de vida, marcado por rotinas 
estressantes, que massacram o físico e/ou a mente e que não oferecem 
oportunidades de conciliação com outras atividades, como os estudos, o 
lazer, o esporte, a arte e a cultura? (BRAGA, 2013, p. 163). 
 

O que a narrativa de Atena parece mostrar, não obstante as análises de 

Dayrell e Rufino serem relevantes, é que para muitos jovens das classes populares, o 

trabalho também pode funcionar, aliado ao estudo, como um dos poucos dispositivos 

de acesso a uma realidade outra, não só pelo alcance a um maior poder de consumo 

ou relativa possibilidade de superação das desigualdades de classe, mas como um 

horizonte para uma vida mais estável e sem tantas dores - para muitos jovens, o único 

horizonte-, além de assumir também um sentido de coletividade. 
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Novamente precisamos tomar por base Martins e Valla (1996, 1998a, 

1998b, 2000) para ouvirmos o que a fala de Atena tenta nos dizer e que temos certa 

dificuldade em escutar. As reflexões destes autores sobre previsão e provisão, 

conceitos já anteriormente analisados nessa dissertação, nos garante mais que uma 

escuta sensível a jovem. Assim como, igualmente importante se faz aqui, outra 

reflexão dos mesmos autores: sobre uma possível crise de compreensão dos 

profissionais em relação ao que eles próprios consideram uma “crise de 

compreensão” na visão de mundo e nos saberes das classes populares – como se 

sempre se fizesse necessária uma mediação intelectual ou profissional, no sentido de 

“dar homogeneidade ao pensamento popular” –, dada a incapacidade dessas classes 

produzirem um tipo de conhecimento que  pudesse ser levado em conta . Sobre isso 

nos alerta Martins: “A crise de compreensão pode ser nossa”. 

Reparemos como o seu desejo, como profissional, perfaz um ethos, como 

devir, que é o justo oposto do que lhe tem ferido de modo mais fundo: a morte em vida 

e as vidas ceifadas tão cedo. 

Em relação aos estudos, o relato da jovem sugere nas entrelinhas menos 

uma visão de escola e mais uma noção de aluno, que traz pra si a responsabilidade 

por sua formação sem levar tão em conta à condição institucional. O risco dessa 

narrativa é que, se levada ao extremo, podemos incorrer em uma visão liberal e 

individualizante, dirimindo a responsabilidade da educação formal num contexto de 

esvaziamento das políticas públicas que marca o capitalismo globalizado. 

Ainda que as análises feitas por Dayrell (2007) não apontem para a 

existência de uma escola capaz de atender as expectativas dos jovens das classes 

populares no seu desejo de mobilidade social, por outro lado reconhecem que ela não 

é estática e que há melhorias principalmente no tocante à abertura da instituição 

escolar à comunidade: 

 

A escola, no entanto, não é uma instituição estática, sendo palco de tensões 

entre propostas inovadoras e tendências imobilistas. Nesse contexto, nos 

últimos anos vêm proliferando no Brasil a implantação de novas propostas 

político-pedagógicas nos sistemas oficiais de ensino, principalmente no 

âmbito municipal, patrocinadas por gestões de perfil progressista. Tais 

propostas, com pressupostos, dimensões e alcances variados, têm em 

comum o discurso da democratização do ensino público e a elevação da sua 

qualidade baseados nos princípios da justiça social e equidade, a partir do 

reconhecimento da diversidade sócio- cultural dos alunos. O processo de 

implementação e avaliação dessas propostas vem colocando em questão, de 
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alguma forma, a estrutura escolar, com determinada organização de tempos 

e espaços, o currículo e sua adequação, o papel dos atores escolares, dentre 

outras dimensões, envolvendo educadores, pais e especialistas em um 

debate acalorado. Muitas dessas propostas, na busca de estabelecer um 

diálogo com os jovens, tendem a desenvolver ações em torno das mais 

diferentes expressões culturais, na perspectiva de valorizar a cultura juvenil 

dentro da escola. (DAYRELL, 2007, p. 1123). 

Ainda segundo esse autor, é na dimensão da socialidade que a escola é 

mais legitimada e onde se faz sentir, não sem fissuras, uma maior participação juvenil, 

não apenas como aluno – conceito apreendido aqui como uma construção social –, 

mas como sujeito social, sobretudo a partir de um dado contexto de classe: 

 
[...]eles criam momentos próprios de socialização baseada nas relações de 
amizade, nos espaços intersticiais fora e dentro das instituições, inclusive na 
própria escola, onde trocam informações e produzem aprendizagens.  
No caso dos jovens pobres, a sociabilidade ganha uma maior dimensão, à 
medida que a ausência de equipamentos públicos e de lazer nos bairros 
desloca para a escola muitas das expectativas de produção de relações entre 
os pares. (DAYRELL, 2007, p. 1125). 
 

De um modo geral podemos dizer que o autor reconhece que a escola está 

em movimento e é perpassada por entrelaçamentos que se colocam na relação 

jovens/escola, comunidade/escola, ainda que de forma tímida até aqui: “novos scripts 

sociais estão sendo criados e executados pelos jovens alunos, em meio ao conjunto 

das interações que ocorrem na escola. Em meio à aparente desordem, eles podem 

estar anunciando uma nova ordem.” Esse abrir-se as conexões e aos riscos dela 

advindo, inclusive na relação extra muros, vem acontecendo aos poucos, e é nesse 

ritmo que a escola vem se constituindo dentro de uma lógica mais horizontalizada, o 

que coloca novos desafios à essa mesma instituição, já que para receber um novo 

público, ela precisa redefinir-se internamente, reestruturar-se a ponto de criar canais 

mais consistentes de diálogo com os sujeitos e sua realidade. 

Essa perspectiva coaduna com a síntese da narrativa de Atena, pois se a 

crueza das experiências vividas pela jovem parece querer revelar a quase impotência 

das juventudes diante dos problemas que atingem o bairro e as juventudes, a sua 

própria trajetória demonstra que os projetos pessoais existem e que se gestam em 

contextos grupais educativos, formais ou não formais, que nada é tão absoluto e que 

há movimentos sutis que demandam olhares mais apurados para serem apreendidos. 

Observa Cordeiro (2009) que “um olhar mais oblíquo” em relação as 

práticas de vida produzidas pelos jovens pobres revela que são seus devires que 

estão nas sombras, nebulosos, mas em latente rebuliço nos pequenos movimentos 
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cotidianos que fazem para a “vida vazar”. Impossível não lembrarmos das palavras de 

Herbert de Souza: “Eu já fui jogador profissional, mas eu nunca vi tanta mulher pra 

gostar de jogar futebol como aqui no Jangurussu”! Por que razão isso ocorreria? Atena 

ensaia uma resposta: 

 
Eu acho que as meninas vêm pro grupo porque é uma diversão, pela 
amizade; por mais que discussões existam, a gente é como se fosse uma 
família, uma segunda família, unida. No que a gente precisar a gente pode 
chegar pras meninas e dizer: "Ei eu tô precisando disso e daquilo". Eu tenho 
certeza que o Betinho vai chegar e vai dizer: “Ei gente, vamos aqui ver como 
a gente ajuda!" E também a gente quer fazer alguma diferença aqui no bairro. 
A gente quer mudar o bairro de algum jeito. As Meninas de Deus não é só 
um grupo de meninas que jogam futebol, a gente quer tentar mudar a 
comunidade, quer deixar de ser uma comunidade tão violenta. A gente faz 
passeata pela paz, a gente tenta trazer meninas, convencer a sair das drogas, 
se afastar daquele mundo de traficantes, ou por ser seu irmão, ou por ser sua 
mãe ou seu pai que usam, a gente tenta trazer pra incentivar. A gente sabe 
que jogar futebol é bom, mas aqui tem outras coisas. Tem palestra sobre 
DST, racismo, outras coisas mais, pra gente estudar, ser alguém na vida. 
(Atena, Entrevista em 16/ 04/2013). 
 

                 Se nos estudos sobre violência, Barreira (1999, 2008), Diógenes       (1998, 

2003), Santos, Teixeira e Russo (2011) apontam ser a violência também produto de 

uma “solidariedade negativa” – alicerçada na incapacidade de diálogo, seja no espaço 

privado da casa, ou no espaço público da rua, como resultante de uma lógica em que 

o medo e o terror tornaram-se os elementos balizadores nas relações sociais –, o que 

é fomentado no Jangurussu por meio da abordagem em educação popular com as 

juventudes, acaba por instituir um (re)aprendizado, uma (re)ssignificação dos valores, 

substituindo valores individualistas por valores de partilha, cuidado e convivência com 

o outro, em prol de uma transformação e com um sentido da melhoria das condições 

de vida da comunidade. Eis a riqueza da educação popular. Como nos diz Dayrell 

(2007, p19) “a dimensão educativa não se reduz à escola, nem as propostas 

educativas para os jovens tem de acontecer dominadas pela lógica escolar.” 

                     Nesse contexto a fala da jovem chama a atenção principalmente pelo 

que traz de contribuição para o debate com elementos que vão da superação diante 

de “situações – limite” que teve que enfrentar durante a vida, à capacidade de lidar 

com as diferenças e de direcionar-se ao coletivo do grupo para atuar junto aos outros 

jovens, no sentido de pensarem-se como comunidade. Contudo, observamos que 

para ela, assim como para a maioria dos jovens, não há uma compreensão muito clara 

das questões estruturantes que se imbricam à própria construção do Jangurussu e de 

tantos outros bairros periféricos, com implicações diretas em suas vidas. 
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                 Parecem ser os Meninos do Relato Ativo, por meio do rap, que melhor 

captam essas determinações, aprofundada em larga escala pelo modelo liberal do 

capital, e denunciam o que Cordeiro (2009) chama de invisíveis formas de 

marginalização social que acabam por produzir a criminalização da pobreza. Isso 

acontece por meio de um confinamento simbólico e punitivo dos pobres em bairros 

cada vez mais estigmatizados e onde as faltas conformam um abandono social que é 

propício a outras formas de opressão e legislação.                                                                                                                                    

               No entanto, é justamente essa multiplicidade de pensamentos, de perfis, 

esse reagir ativo, e a atuação em grupos, que vão oportunizar outra forma de viver a 

esfera pública que nos mostra o esforço de construção desse “outro bairro” de que 

tanto falam os jovens. As culturas juvenis caracterizam-se como um fenômeno vibrátil, 

cujas práticas não cabem na formatação homogeneizante das rígidas teorias, nem 

nos imaginários nostálgicos e estereotipados das juventudes. A grande riqueza do 

relato de Atena está na própria capacidade de expressão a partir das condições que 

estavam dispostas, sem idealizações ou comparações. Podemos atentar, inclusive, a 

partir de sua fala, para uma importante indagação: Temos utilizado as possibilidades 

da educação popular como instância formadora de novas subjetividades juvenis? 

                 Num contexto de ascendência da lógica de mercado (não obstante uma ou 

outra “crise” econômica que venha a se configurar, ainda que sem abalar as bases do 

capital), a implantação de um Estado mínimo traz um discurso escorregadio, aonde 

um “empreendedorismo social”, não chega de fato a dar forma aos devires juvenis, 

havendo sempre o risco de nos depararmos em meio a iniciativas sérias, também com 

as pseudo políticas sociais. “Diante da questão social, a gestão da pobreza urbana 

seria uma nova forma de controle que o capitalismo produziria para manter a sua 

dominação?” Em seu livro “Juventude nas Sombras”, Cordeiro (2009) nos apresenta 

as reflexões de Melo sobre essa ameaça em relação a projetos ligados ao esporte: 

                                      
Não é difícil sabermos de políticas de esporte, sejam públicas ou privadas, 
sobretudo em bairros pobres, que se autodenominem promotoras da 
cidadania. Nessa linha (...) muitas políticas públicas de esporte buscam 
associar-se às imagens e a ideia de cidadania. Qualquer ação que tire “tire” 
os jovens da rua é resgate de “cidadania”; qualquer ação solidária, como 
filantropia empresarial, ação caridosa de uma igreja, ou mesmo as novas 
políticas esportivas de atletas famosos, tudo se transforma numa “promoção 
da cidadania”. (MELO, 2005 apud CORDEIRO, 2009, p. 190). 
 

              Impossível não lembrarmos aqui das várias vezes em que vimos em nossas 

visitas ao CONVIDA, jovens participando de um curso profissionalizante financiado 
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pela empresa Coca Cola. Cordeiro (2009, p. 212), citando Milton Santos (1996), 

reaviva nossos questionamentos: 

                                      
[...] a diluição das fronteiras entre o público e o privado, observada no chão 
dos bairros precarizados, favorece as práticas renovadas do clientelismo dos 
projetos sociais oferecidos, em migalhas, aos jovens nessas “zonas urbanas 
opacas” [...] para que eles permaneçam lá. 

 

             Como buscarmos elementos de transformação – e educação requer o 

trabalho da transformação é bom que digamos – em contextos como os do 

Jangurussu, sem termos que aceitar migalhas? E Por outro lado: Será que temos 

produzido junto à crítica social que fazemos, elementos de resistência, de produção 

utópica, capazes de ver também a potência das mudanças em gestação – ainda que 

sob formas mais sutis ou como tendências?                           

                Mesmo com todas essas interrogações, o relato de Atena nos remete ao 

conceito de Protagonismo Juvenil, também um tanto sinuoso quando capturado pelo 

discurso direitista, mas que tem a sua parcela de contribuição quando alude à questão 

da alteridade. Acompanhemos o que Atena tem a nos dizer sobre as juventudes: 

 
Ser jovem é bom. Você saber curtir a sua vida. É ótimo! Não é porque seja 
aqui no Jangurussu ou na Aldeota. A gente é jovem, a gente quer brincar, 
quer curtir nossa vida, a única coisa que a gente não quer é ver nossos 
amigos morrendo. Eu orei muito a Deus, quando a Diana ficou doente, pedi 
pra Deus me levar, porque ela tinha 13 anos, era praticamente uma criança 
e eu tinha quinze (15) anos e sabia o que era a vida. Eu não me envolvi na 
droga, mas eu brincava, conhecia, e ela era uma criança. Ser jovem é bom, 
só não é bom quando algumas pessoas acham que você não sabe o que quer 
da vida, aí chegam oferecendo drogas e às vezes você usa por amizade. Eu 
até hoje nunca usei e pretendo nunca usar. Pretendo não me afastar daqui 
que eu acho um bairro muito bom, mas me afastar um pouco de algumas 
pessoas porque eu não quero essa vida pra mim. 
O jovem devia botar a mão na consciência e perceber que drogas, bebida, 
roubo, só levam a morte, ou a prisão, então a gente só tem que estudar querer 
ser alguém na vida. Esse mundo que tá aí não leva ninguém a nada, não! É 
melhor estudar e ser alguém na vida, ajudar outras pessoas, ajudar a sua 

família. (Atena, Entrevista em 16/ 04/2013). 
      

                  Podemos depreender da fala de Atena que ela percebe as problemáticas 

do bairro, mas as situa de modo a ver nele também outros aspectos, tais como a 

solidariedade, as amizades, o grupo, as expressões familiares, as relações de 

vizinhança, toda uma dimensão de socialidade enfim. Do relato acima exposto, 

podemos apreender, por exemplo, que o não envolvimento de Atena com as drogas 

não a faz sentir-se inadequada ou superior ao interagir e ser parte das Meninas de 

Deus. Esse atritar-se de histórias diferentes e parecidas ao mesmo tempo, todas 
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pulsantes, compõe grande parte da beleza do grupo de meninas e imprime dinamismo 

à cultura juvenil local, que aprende na prática da vida grupal uma práxis solidária.  

Freire (2005) entende que a tarefa dos homens é transformar a realidade 

opressora, e seu mecanismo de inculcação das consciências. Libertar-se dessa força 

exige que experienciemos uma práxis autêntica, entendida como a reflexão e ação 

dos homens sobre o mundo para transformá-lo, transformando principalmente, a 

questão da inserção crítica das massas populares na realidade. 

 

A pedagogia do oprimido, como pedagogia humanista e libertadora, terá dois 
momentos distintos. O primeiro, em que os oprimidos vão desvelando o 
mundo da opressão e vão comprometendo-se na práxis, com a sua 
transformação; o segundo, em que, transformada a realidade opressora, esta 
pedagogia deixa de ser do oprimido e passa a ser pedagogia dos homens em 
processo de permanente libertação. (FREIRE, 2005, p. 46). 

 

Ainda de acordo com Freire (2005, p. 48), a superação da contradição exige 

o surgimento de um homem novo, “não mais opressor ou oprimido, mas homem 

libertando-se”, assumindo uma nova forma, como se fosse um renascimento. 

Dialogando com isso, temos o fato de não só Atena, mas quase todas as 

Meninas de Deus presenciarem situações de extremo stress, mortes, perderem 

parentes, amigos e terem algum tipo de contato com as pessoas envolvidas com o 

narcotráfico, isso, porém, não significa que as juventudes do Jangurussu 

experienciem a sua condição juvenil exatamente da mesma maneira. Como nos diz 

Cordeiro (2009, p. 57): 

 
As culturas juvenis não cabem em pesquisas jornalísticas ou em abordagens 
generalistas. Fluidas e cambiantes transbordam pelos poros da metrópole, 
organismo vivo a respirar no retorcer de um caleidoscópio de multivíduos. 
Não há como apreendê-las nem rotulá-las. Como encerrar em taxonomias 
socioantropológicas o que é naturalmente vário, fragmentado, policromo? 
Como fixar em tabelas o que é móvel e fugidio? 
 

                   A mediação entre semelhança e diferença parece ser uma das nuances 

que envolvem a cultura juvenil no Jangurussu. E a convivência com a morte, por 

exemplo, parece levá-las a um equacionamento concreto de suas vidas, mas também 

as impulsiona à esfera da produção simbólica onde o transcendente comparece – 

quase todas as jovens, por exemplo, já tiveram algum vínculo com o protestantismo.  

                Já se faz mostrar em nossa pesquisa, que as juventudes no Bairro 

Jangurussu tendem a reinventar a vida a partir das condições e das relações que lhes 

são possíveis. Deparam-se, por vezes, com emoções perigosas, desejos proibidos e 
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com a complexidade dos afetos, como na surpreendente história de Hera que agora 

passaremos a conhecer: 

 
Meu nome é Hera, tenho 16 anos e moro há muito tempo aqui no Jangurussu. 
Aqui é complicado, mais por causa da violência que acontece entre os 
meninos, os confrontos. Tirando isso, aqui é um lugar bom pra se viver. É 
uma comunidade onde todo mundo se conhece, todo mundo se fala. O crime, 
em todo lugar tem, mas aqui os meninos não podem nem falar... Não falam 
uns com outros. Fica muito chato. Eu mesma já presenciei duas mortes. Eu 
estava na calçada com os meus amigos e eles chegaram atirando. Eu os 
conhecia, eram meus amigos também. Aí balearam um colega meu e a gente 
correu, nós corremos pra um lado e ele pro outro exatamente pra não 
acontecer nada com a gente. Ele acabou morrendo. Também tenho um irmão 
que morreu tá com pouco tempo, oito meses. Uma discussão que teve, o cara 
deu uma facada nele. A gente sofreu muito com isso. Minha mãe 
principalmente. O cara que matou ele foi preso, mas com um mês foi solto. 
Até hoje, a polícia prende e a justiça solta. Não tem mais nenhuma 
possibilidade dele ser preso. 
Eu tinha uma irmã que era usuária de drogas, usava crack. O meu irmão 
antes de morrer, já tinha discutido com ela sobre isso. Mais pelos filhos dela, 
ela tinha quatro filhos. O marido dela também era usuário de drogas, não 
tinha como ele incentivar ela a sair já que ele era usuário também. Mas aí ela 
se separou dele, foi morar com a minha mãe, e aos poucos foi saindo do 
crack, foi melhorando de vida. O meu bairro é um lugar bom, mas tem esses 
problemas. (Hera, Entrevista em 18/ 04/2013). 
 

                 Hera é mais uma jovem do Jangurussu, para a qual a família aparece como 

um espaço estruturante das relações. De acordo com Sarti (2011) a qualidade das 

trocas, os conflitos, os arranjos existentes para garantir a sobrevivência e os valores 

predominantes, as relações que estabelecem, são dimensões que marcam a vida de 

cada um de seus membros, constituindo um filtro por meio do qual traduzem o mundo 

social e onde inicialmente descobrem o lugar que nele ocupam. 

                  Um texto nunca é uma linha reta e essa afirmação ganhava tons cada vez 

mais fortes nas andanças pelo Jangurussu: a cada novo encontro, no campo de 

futebol, na calçada das casas, embaixo das mangueiras, nas paradas de ônibus 

voltando para casa – quando às vezes as jovens iam nos deixar e entrávamos num 

ônibus em que as pessoas só podiam entrar pela porta da frente, por questões de 

segurança, durante todo o percurso feito no Jangurussu. A cada nova conversa, novas 

observações, novos entrelaçamentos, e assim víamos a concretude dessa afirmação, 

de que o texto não persegue uma reta. Ainda que a violência esteja tão 

assustadoramente próxima de nós e dos sujeitos da pesquisa, de tal modo que fica 

difícil sair do cerco, ainda assim, há sempre uma brecha pela qual o inédito viável 

(FREIRE, 1998) pode tentar entrar, dando espaço para um novo acontecimento, um 

novo devir, como podemos continuar observando nas palavras de Hera: 
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Eu entrei nas Meninas de Deus mais pra ocupar o meu tempo, a minha 
cabeça. Assim... por eu ser mulher... tava me envolvendo com quem não 
devia, era só influência ruim...as amigas, os amigos, um pessoal que era 
usuário de drogas. Eu sempre dei muito conselho pra eles saírem, mas eles 
acham bobagem, não querem acreditar na realidade que tá acontecendo 
hoje. Muitos jovens tão morrendo de graça, por causa de besteira, de drogas. 
Hoje em dia um jovem com a idade que eu tenho, dezesseis (16) anos, tem 
que pensar bem no que quer. Eu moro de aluguel e às vezes a gente tem 
dificuldade. Ser jovem hoje? Tem que ter cuidado pra não engravidar na 
adolescência. Tenho muitas amigas, muitas mesmo que com 14, 15 anos 
acabaram engravidando. Eu falava pra elas: "Fulana, não engravida, tenha 
cuidado porque você vai perder a sua juventude...”. Eu também já me envolvi 
com um grupo de amigos que usavam drogas; eu usei também maconha, 
mas parei, depois entrei pra igreja, aceitei Jesus, então eu me afastei de 
novo, os amigos influenciando... Mas depois eu não quis mais aquela vida, 
porque eu sabia... 
Hoje está difícil as coisas. Você não pode mais andar com calma na rua. É 
triste para uma mãe perder um filho(pausa).Eu tinha um colega aqui, ele fazia 
as coisas erradas e até a mãe dele também era envolvida no crime. Os caras 
foram lá, ele tava com o filhinho dele de quatro anos, aí eles foram lá e 
mataram a criança. Passou um tempo e depois foi a população que matou 
ele, justamente porque ele também fazia as coisas erradas.  Ele pegava e 
dava o revolver pra um dos filhos dele e dizia: "Eu tô te dando isso pra você 
ir lá e dar um tiro na cabeça dele!” (dizia apontando pra outra criança). O 
menino cresceu impressionado com isso. (Hera, Entrevista em 18/ 04/2013). 
  

                  Sabemos que os jovens integrantes das classes populares são as vítimas 

preferenciais da violência, o que resulta por fazê-los também, atores dessa mesma 

violência. É bom lembrarmos isso, diante de situações como as relatadas acima. Elas 

nos desafiam em nossas análises. Ademais, concordamos com a opção feita por 

Barreira (1999, p. 120): 

 
Quando relacionamos juventude e o campo social da violência, pretendemos 
pensar a violência como uma categoria sociológica que nos abre a 
possibilidade de compreender o mundo social em geral, e em particular o 
mundo da juventude [...]. Partimos assim de um ponto de vista crítico e 
relativista.  
 

                Isso precisa ser assumido para que não caiamos numa simples avaliação 

moral de um fenômeno permeado de complexidades - ainda que a moralidade 

também faça parte desse mesmo fenômeno. Até porque, se por um lado a violência é 

temida, por outro, ela é incentivada, principalmente entre os jovens, como apontam os 

dados de nossa pesquisa e como continuamos a ver nos estudos de Barreira (1999, 

p. 127): 

 
Os jovens sugerem que há em muitos setores da juventude e da sociedade 
brasileira uma expectativa positiva em relação à conduta violenta. É como se 
houvesse em muitas circunstâncias conflituosas uma espécie de valorização 
social do comportamento violento. Assim, muitos jovens seriam levados a 
assumir uma conduta violenta na sociedade por pressão, ou como eles 
preferem dizer, incentivo da própria sociedade. 
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              Convém lembrar que há também uma implicação de gênero aí colocada. Por 

que o grupo Meninos de Deus começa exatamente com “meninos”? Por que eram do 

gênero masculino os trinta e seis (36), dos quarenta e três (43) jovens do Santa 

Filomena tidos como os "mais vulneráveis" e que morreram em 2006, originando com 

isso o próprio grupo? Parece que mesmo com tantos avanços obtidos quanto às 

questões de gênero, (sobretudo graças ao protagonismo das mulheres) no 

patriarcalismo os homens ainda são impelidos a tomar iniciativas de agressão e 

seguidamente, em “situações – limite” a matar e a se matarem, em uma associação 

inegável com os códigos de conduta masculinos. Sem realizarmos tais reflexões, 

dificilmente reagiríamos à fala de Hera com o cuidado e o respeito necessários. Senão 

vejamos: 

 
O meu namorado também é muito errado, ele se envolve com roubo alto, 
tráfico, tudo. Minha mãe não queria de jeito nenhum que eu namorasse ele. 
Porque ele era traficante, tava jurado pra morrer, mas eu disse pra ela que 
quando as pessoas querem elas mudam. O meu primeiro namorado era mais 
errado que ele. A gente não podia sair pra nenhum canto, só pra praia. Ele 
não respeitava as minhas decisões. Passei três anos com ele. Eu não me 
importava porque eu gostava dele. Ele ficava com outras e eu sofria muito. 
Até que eu terminei numa das vezes que ele me traiu. Quando foi depois 
mataram ele. Aí eu falo muito para meu namorado, dou conselhos. Com o 
convívio que eu tenho na vida dele, ele tá se saindo mais. Eu digo que não 
quero que ele faça mais isso. Ele se saiu mais das amizades, tá trabalhando.  
Os jovens de hoje estão muito presos ao crime. Acho que eles fazem isso 
porque não têm nada pra ocupar a mente deles. Não estudar, não trabalhar 
dá nisso. (pausa). O meu namorado roubava. Ele tem 23 anos, já foi preso. 
Tem um colega nosso de 17 anos que quer entrar no mundo das drogas e 
tanto eu quanto ele fala pra ele não fazer isso. Tem outro amigo dele que tá 
preso, a família não ajuda em nada e ele tem uma mulher e uma filha, e aí o 
meu namorado vai e ajuda. É como se fosse um irmão pra ele. Eu tenho 
amiga que já morreu por causa de tráfico, que já foi presa. Amiga que já 
matou por incrível que pareça. (Hera, Entrevista em 18/ 04/2013). 
 

                  O tempo que temos pesquisado em relação às juventudes do Jangurussu  

no contexto de sua cultura juvenil, é suficiente para percebermos uma certa tendência 

na fala de alguns dos jovens e das jovens, em  responsabilizar as próprias juventudes 

pela criminalidade e  violência, não elaborando maiores conexões  com as questões 

estruturais  desse fenômeno, o que podemos observar , quando  por exemplo,  Hera  

não  problematiza o fato dos  meninos não gostarem de estudar. 

                   De acordo com as pesquisas realizadas por Dayrell (1992, 2001, 2003, 

2007) os jovens não têm ainda uma boa relação com a escola não tanto por sua culpa, 

mas pelo desenho institucional verticalizado, herança de um modelo tradicional de 

ensino e de uma visão redutora do que seria o aluno, gestada na sociedade moderna: 
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Para grande parte da juventude brasileira, aquela que de alguma forma foi 
excluída antes de concluir o ensino básico, parece que a experiência escolar 
pouco contribuiu e contribui na construção da sua condição juvenil, a não ser 
pelas lembranças negativas ou, o que é também comum, pela sensação de 
incapacidade, atribuindo a si mesmos a “culpa” pelo fracasso escolar, com 
um sentimento que vai minando a auto-estima. Esses jovens já vivem suas 
juventudes marcadas pelo signo de uma inclusão social subalterna, 
enfrentando as dificuldades de quem está no mercado de trabalho sem as 
certificações exigidas. Parece-nos que os jovens alunos, nas formas em que 
vivem a experiência escolar, estão dizendo que não querem tanto ser tratados 
como iguais, mas, sim, reconhecidos nas suas especificidades, o que implica 
serem reconhecidos como jovens, na sua diversidade, um momento 
privilegiado de construção de identidades, de projetos de vida, de 
experimentação e aprendizagem da autonomia [...]. A sociedade joga sobre 
o jovem a responsabilidade de ser mestre de si mesmo [...] A escola tende a 
não reconhecer o “jovem” existente no “aluno”. (DAYRELL, 2007, p. 1122). 

                       

                 Fazemos essa reflexão não para deslegitimarmos a importância da esfera 

individual no tocante a realização dos projetos de vida de um modo geral, e não só 

das juventudes – já que como foi dito antes, também viemos da escola pública, e 

vivenciamos um contexto temporal em que a educação passava por níveis de 

enfraquecimento ainda piores –, mas para nos situarmos quanto ao momento histórico 

atual, percebendo o que nele há de risco: a ideologia voluntarista, fruto do avanço da 

lógica de mercado, manifesta na cartilha de valores e práticas liberais, atuando nas 

dimensões social, econômica e política, e com direta implicação no desmantelamento 

das políticas públicas, sobretudo da educação. Santos (1997, p. 239) faz uma crítica 

à teoria liberal ao afirmar que a mesma: 

 
Concebe a sociedade civil de forma monolítica. A sociedade civil é o mundo 
do associativismo voluntário e todas as associações representam de igual 
modo o exercício da liberdade, da autonomia dos indivíduos e seus 
interesses, clubes, associações, empresas são assim manifestações 
equivalentes de cooperação, de participação e de voluntarismo. Esta 
indiferenciação produz uma dupla ocultação, uma das faces da qual foi cedo 
denunciada pelo pensamento socialista, enquanto a outra só na última 
década, com o aprofundamento dos movimentos feministas, viu reconhecida 
sua importância. 
 

                 Podemos dizer, contudo, que no tocante à responsabilização pelos atos de 

excesso, desmesura e ilegalidade no bairro, advindos principalmente do envolvimento 

com o narcotráfico, prevalece nos jovens e nas jovens um pensamento que a nosso 

ver dialoga com mediações importantes para a elucidação da problemática: de um 

lado o reconhecimento da forte condição de exclusão que os jovens vivenciam e dos 

seus possíveis desdobramentos em termos de produção e de reprodução da violência, 

e de outro uma chamada ao juízo moral estudado por Piaget, e a outro conceito, que 

Paulo Freire chamara de basismo. Podemos dizer enfim, que eles e elas podem estar 
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expressando uma representação de violência que vislumbra uma alternativa aos 

determinismos e ao discurso de vitimização juvenil também existente, mas que 

também deve ser vista com cuidado, sobretudo dado a extrema influência dos meios 

de comunicação de massa nas classes populares, e em especial, a televisão. Nela, o 

lugar comum das abordagens são as rotulações das juventudes empobrecidas como 

ameaçadoras, baderneiras, vândalas, delinquentes – em uma convergência direta 

com os valores e interesses do capital globalizado – análise essa largamente 

aprofundada por Barreira (1999, 2008) e Diógenes (1998, 2003). 

                Em outra perspectiva de análise sobre o relato de Hera, à medida que a 

jovem ia desenvolvendo a sua narrativa, vários pontos de interrogação se faziam na 

nossa cabeça de pesquisadora: Seriam os afetos capazes de alterar as rotas tão 

condicionadas pelo ambiente do narcotráfico? Em relação à vida daqueles jovens, que 

traço seria mais forte em Hera: o risco da dependência a um determinado padrão de 

afeto e masculinidade ou a fé na reinvenção da vida e do humano? Voltemos à fala 

da jovem: “Os amigos dele acham ruim por eu não querer mais que ele seja 

influenciado por essas amizades, dizem: ‘Diabo é isso, macho? A tua mulher vai 

mandar em ti?’”.  

                Conseguiria uma lógica dos afetos insurgentes suplantar papéis seculares 

de gênero, apesar das constantes investidas da lógica binária assentada no 

patriarcalismo que no ambiente do narcotráfico possui suas mortes anunciadas? De 

fato, alterar as rotas tidas como naturais causa medo e instabilidade. Inventar um 

modo outro de ser e relacionar-se, arcando com as conseqüências de tentar o novo 

numa sociedade patriarcal, ainda parece ser um dos maiores desafios atuais: 

 
Quando diferenças irrompem em cena, convulsionando as figuras 
estabelecidas, não se observa qualquer esboço de movimento de construção 
de modos de existência que as corporifiquem; o que cai na trama do espectro 
são personagens correndo esbaforidos de um lado para o outro, feitas 
baratas tontas. Atordoados, eles parecem estar à cata de figuras idealizadas 
para identificar-se, de modo a reconstituir-se o mais rapidamente possível e 
encontrar seu lugar neste magma homogeneizado de subjetividades. Quando 
conseguem, alimentam sua ilusão de estabilidade e parecem apaziguar-se; 
mas o preço que pagam é ver a vida enquanto potência de diferenciação, 
escapando de suas mãos. É nítida sua desvitalização. (ROLNIK, 1996, p. 2-
3). 

Em A idade de Ser Feliz, o poeta Mário Quintana nos lembra de que “existe 

apenas uma idade para sermos felizes, apenas uma época da vida de cada pessoa 

em que é possível sonhar, fazer planos e ter energia suficiente para realizá-los apesar 

de todas as dificuldades e todos os obstáculos” – esse tempo é o presente. 
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Provavelmente Hera nunca ouviu falar em Quintana, mas o que ecoa de suas palavras 

parece ser a dinâmica na qual ela consegue acreditar, ver sentido e eleger para a sua 

vida, novos traços de devires como podemos perceber na continuação de seu relato: 

 
A gente já tá junto há oito meses. Os amigos dele que morreram são os 
mesmos meus amigos. Eu sinto medo, não minto. Quando estou com ele num 
lugar, sozinha, aí passa carro, uma pessoa de moto, capacete... Mas eu sinto 
que ele precisa de mim. Ele já melhorou muito, já fala até em casar, comprar 
as coisas. Só quando ele consome álcool é que ele mergulha nas drogas, 
com os amigos, aí passa dois, três dias, na farra. Ele é muito carinhoso 
comigo, eu sou uma rainha pra ele. Eu fico preocupada quando passo tempo 
longe dele porque os outros podem se aproximar. (Hera, Entrevista em 18/ 
04/2013). 
 

Certamente o ambiente em que se movem estes jovens é definido: “[...] os 

amigos dele que morreram são os mesmos meus amigos” diz Hera, ao falar do 

namorado. Ao ouvirmos a história dessa jovem um tipo de implicação diferente nos 

acometeu. O jeito terno daquela moça e o modo como os afetos perpassaram as suas 

vivências nos causou um quê de desassossego, de comoção, de um olhar para as 

nossas próprias vivências, nossos próprios afetos, revisitando nossos medos, nossas 

crenças, e de algum modo, buscarmos inspiração na sua coragem. 

Essa consciência da vida no hoje, não no ontem, nem no amanhã, 

possibilita a Hera, seu namorado, sua irmã e tantos outros sujeitos que de algum modo 

dialogaram com essa pesquisa, e tantos outros, anônimos, distantes, invisibilizados 

em outros bairros tidos como periféricos, reescrever suas histórias, sem sucumbir aos 

tropeços recorrentes, passando por eles, não sem estar imune a novas quedas, mas 

desenvolvendo um novo olhar para com as experiências passadas, capaz de gerar 

um maior discernimento diante das situações limite e inaugurando um “fazer 

diferente”, capaz de reverberar em um espaço tempo futuro. 

Talvez seja isso que os faça reavivar a esperança e olhar de frente para os 

sonhos, acreditando que eles são possíveis. Esperança que não é mera abstração, 

mas condição para a conquista da autonomia e liberdade propostas por Freire (1998). 

Dimensões essas que não se restringem ao indivíduo, como espécie de atributos 

naturais, mas são construídas nas relações entre sujeitos, em contextos históricos 

concretos. Na busca e gestação desse processo humanizador, é possível 

acreditarmos que a leveza pode bater à nossa porta, amenizando as dores do 

passado, cicatrizando marcas e abrindo espaço para os afetos, o perdão e a alegria 

de viver, ainda que sob tamanha aridez: 
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Eu praticamente não tive infância, nunca tive uma boneca. Meu pai quando 
bebe passa dois meses bebendo. Quando eu era envolvida, eu mexia com 
as pessoas, queria brigar, coisa de pirangueira mesmo. Hoje eu só quero 
terminar meus estudos, fazer uma faculdade, ajudar a minha mãe, que é uma 
guerreira, ela cuidou de sete filhos e perdeu um, pra mim ela é uma rainha. 
Mesmo ela sendo um pouco rude, mesmo a gente não tendo intimidade uma 
com a outra. Houve um tempo que eu não ia pro colégio, as meninas queriam 
me pegar, levavam gilete. Hoje eu vejo que é tão bom você ser bem vista, 
sem drogas. Sabe o que é estar de frente pra uma mesa cheia de drogas, de 
armas? Eu olhava e dizia: "Ai meu Deus! Será que o meu mundo é esse 
mesmo...?" Eu tive que acordar, né? Eu aprendi que usar droga não é pra 
jovem. A gente tem que fazer uma capoeira, uma dança, qualquer coisa. 
(Hera, Entrevista em 18/ 04/2013). 
 

                Se repararmos bem, toda a fala de Hera nos remete a um conceito de 

violência que parece mais ampliado, fincado em visões muito mais elásticas do que o 

cânone convencional intenta reproduzir. Como nos diz Barreira (1999, p. 16): 

 
Uma definição sociológica de violência supõe a negação de definições 
apriorísticas. A violência é gerada e reproduzida dentro de um contexto social. 
A tentativa de alcançar a complexidade do problema inclui também a 
necessidade de superar oposições clássicas como: bem-mal, legal-ilegal, 
liberdade-opressão. 
 

Ao longo de toda a nossa pesquisa fomos percebendo como a violência no 

bairro Jangurussu surge como um discurso a ser analisado, objeto de melhores 

problematizações suplantadoras do senso comum e das dicotomias entre o público e 

o privado: a violência doméstica sofrida pelas mulheres do bairro, várias das mães 

das Meninas do Rap e dos Meninos e Meninas de Deus; a violência do abuso e 

exploração sexual vivida pelas jovens dos grupos, e pelas jovens quando crianças, a 

violência como consequência do envolvimento com o uso de drogas e o narcotráfico; 

a violência como subproduto da exclusão social, manifesta no surgimento das 

gangues e no aliciamento das crianças e jovens etc. “O fenômeno da violência não 

pode ser interpretado sem que levemos em conta que aquilo já definido por nós como 

violência na sociedade também é uma interpretação social”. (BARREIRA, 1999, p. 

13). 

Autores como Diógenes (1998, 2003), Barreira (1999), Santos, Teixeira e 

Russo (2011) concordam que a violência hoje é discutida "não mais como um 

elemento particularizado", pois se encontra circulando por todo corpo social, de modo 

que essa capilaridade” permite que seus efeitos sejam compreendidos como um 

fenômeno desterritorializado", no qual a reconstrução do tecido social desgastado pela 

violência pressupõe "a construção de uma sociedade do diálogo", capaz de se 
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contrapor ao que já se traduz como um emergente "código de sociabilidade, orientado 

pela violência". 

Não obstante, é sabido que os registros de mortes violentas revelam maior 

incidência nos bairros que compõem a periferia urbana onde são precárias as 

condições sociais de existência coletiva e onde a qualidade de vida é acentuadamente 

degradada. Segundo Santos, Teixeira e Russo (2011, p. 16): 

 
Há fortes evidências de que o risco de ser vítima de homicídio é 
significativamente superior entre aqueles que habitam áreas, regiões ou 
bairros em situação de vulnerabilidade social. Desigualdade social e 
segregação urbana produzem uma exclusão social marcada pelo 
desemprego, pela precarização do trabalho, pelo salário insuficiente e por 
deficiências do sistema educacional. 
 

Os autores analisam ainda que no caso das juventudes, muitas vezes, os 

“[...] atos de violência representam estratégias de sobrevivência dos jovens: a 

chamada violência juvenil atual pode ser vista como uma das estratégias de 

reprodução ou de sobrevivência de setores excluídos.” (SANTOS; TEIXEIRA; 

RUSSO, 2011, p. 16). 

Continuemos acompanhando a fala de Hera. Aqui a menina que disse 

nunca ter tido uma boneca redescobre a alegria e um lugar de leveza na vida, por 

meio da experiência com o grupo Meninas de Deus: 

 
As meninas de Deus foi uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida. 
O Herbert falava o que era certo e o que era errado, o que a gente tinha que 
fazer para afastar as más influências. Tem muita briga de gangue. O futebol 
é uma coisa muito boa pra ocupar a cabeça da gente, vir pra cá jogar. O lugar 
que eu fico alegre é aqui. Aqui a gente brinca, aqui a gente se diverte, implica 
também uma com outra. Eu faço de tudo pra não faltar, dia de terça e quinta. 
Eu encontrei a alegria aqui. (Hera, Entrevista em 18/04/2013). 
 

Ernst Bloch, um dos grandes filósofos da utopia, construiu uma 

surpreendente reflexão acerca da esperança, mostrando o quanto esse sentimento-

conceito foi negligenciado. Esperança que nos impele à ação e tenta caminhar apesar 

dos ventos contrários, nos ensinando a navegar com todos os tipos de ventos. 

Diferente de uma fantasia ou um sonho abstrato, o conceito de esperança em Bloch 

(2005) está associado ao possível real, sendo essa dotada de consistência ética e 

lógica para a possibilidade da utopia. Esperança que não é mero desejar ou querer é 

colocar-se a caminho (apesar dos movimentos intempestivos e das ameaças 

concretas, constantes, como acontece no Jangurussu, personificadas na miséria, nas 



 
208 

 

drogas, no tráfico e em todas as formas de violência que se complexificam no estágio 

atual do capitalismo. 

Basta que se chegue mais perto, contudo, que se olhe mais, se ouça mais, 

se sinta mais, se esteja mais “com” os jovens e as jovens do Jangurussu para 

percebermos a esperança que teima em permanecer quando tudo levaria ao 

desespero: "Ai meu Deus! Será que o meu mundo é esse mesmo...?”. Não apenas 

Hera, mas todos os jovens com os quais convivemos, sem exceção, afirmam: “O 

Santa Filomena é um lugar bom de viver, apesar de...”. Estaria a utopia presente tanto 

nos grandes movimentos sociais que a história já conheceu como nas pequenas 

ações que podem fazer revolucionar o dia-a-dia? 

É em meio a esse movimento discreto e exuberante ao mesmo tempo, 

desencadeado também pelos jovens e que ajuda a compor a cultura juvenil no 

Jangurussu, que encontramos Artemis. Uma das Meninas de Deus que já tínhamos 

visto nos treinos. De inicio, ela que nos procurou. Queria saber mais sobre os abrigos 

femininos existentes na cidade. Fora informada que lá era “um lugar legal”. Ela diz que 

no passado se envolveu com “coisa ruim”, que chegou a cheirar pó, mas que agora 

quer um rumo novo para a sua vida. Seria passado o que ela conta como passado? 

Ou o que conta está rondando seu presente e suas perspectivas vão se enredando 

nessa lógica? Vejamos: 

 
Meu nome é Artemis, tenho dezoito (18) anos, moro desde meus treze(13) 
anos de idade no Santa Filomena. Eu sou de Pindoretama. Na nossa 
comunidade tem muita violência, muita gente fazendo coisa errada. Os jovens 
eram pra ter uma vida boa como nós, ter um trabalho, um estudo. A pessoa 
que é viciada em drogas sai matando quem não tem culpa de nada. Eu falo 
pra eles isso! A vida que eles tão aí é uma vida maldita, eles tão vivos hoje e 
amanhã eles não estão mais. Tem muita jovem da minha idade que é 
envolvida com besteira, com drogas. Lá onde eu moro é bom, mas é tanta 
gente com arma! Tanto tiroteio, e eles acham lindo isso, mas pra nós, que 
vive lá é horrível. (Artemis, Entrevista em 23/ 04/2013). 
 

A facilidade com que as juventudes das áreas periféricas de Fortaleza 

conseguem ter acesso as drogas fica expressa nos estudos de Barreira (1999, p. 149): 

                                        
O consumo de drogas também é claramente facilitado pelo tráfico, no caso 
das drogas ilegais, e nos caso das bebidas alcoólicas, há desrespeito ao ECA 
que proíbe a venda de álcool a menores de idade, e o incentivo de adultos, 
inclusive dos pais. 

  

Por outro lado, o desenvolver dessa pesquisa nos mostrou, na interação 

com as juventudes do Jangurussu, que é uma tendência forte a associação que não 

apenas Artemis, mas outras jovens fazem entre o uso de drogas e a adoção de 
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comportamentos violentos, havendo quase uma equivalência. Uma vez que a 

violência como recurso do poder parece caminhar no sentido contrário do processo 

civilizador, como (re) construir relações sociais desgastadas pela violência? Das 

experiências que se fazem assentar hoje na vida de Artemis, mais do que antes, quais 

seriam necessárias para ajudar a recriar um novo campo de valores sociais gerais, 

bem como outros especificamente juvenis? É a própria jovem que sinaliza algumas 

pistas importantes nesse processo: 

 
                                         Às vezes eu queria ser criança de novo, brincar muito, eu sou envolvida com 

as meninas de lá, elas são pirangueiras também. Minha mãe pediu: “Minha 
filha saia dessa vida, busque outra coisa pra você..." Aí eu parei, e fui à escola 
perguntar se eu podia estudar lá. Eles disseram que sim e estou estudando 
agora. Vou atrás de um trabalho pra eu poder construir uma família muito 
grande. (Artemis, Entrevista em 23/ 04/2013). 

 

O trabalho parece comparecer como um dos valores fundamentais 

apontados pela jovem como algo que potencialmente a ajudaria a reconstruir-se como 

sujeito. Como vemos, reaparece aqui uma representação de trabalho pouco 

visibilizada ainda nos estudos sobre juventudes. Para Dayrell (2003) essa é uma das 

questões mais presentes nas falas das juventudes; contudo, o trabalho não se 

manifesta como uma “dimensão de escolha”, sendo esse encarado como uma 

“obrigação necessária”. Como poderíamos construir uma visão mais afirmativa de 

trabalho com os jovens? Como percebê-lo não como algo que os afaste da dimensão 

cultural e os apartem das esferas de lazer e prazeirosidade como parece prescrever 

a cartilha do capitalismo globalizado? 

Pelo que temos visto até aqui, o que os jovens parecem rejeitar se 

assemelha muito mais com o que há de desumanizador no trabalho, na acepção de 

Paulo Freire: a exploração do trabalho assalariado, a precarização de suas condições, 

a destituição dos direitos trabalhistas, enfim, a lógica da produtividade produzindo uma 

cisão com o mundo da socialidade, da alegria, do desejo e do crescimento individual 

e coletivo, elementos tão caros as juventudes do Jangurussu. 

Braga (2013) percebe a potencialidade de um repensar sobre esse conceito 

na medida em que forem também repensadas as suas bases de opressão: 

 
                                         É preciso discutir as diferentes concepções de trabalho no contexto atual de 

desmantelamento, flexibilização, terceirização e precarização das relações 
de trabalho e aumento da informalidade e das atividades não-assalariadas. 
O contexto atual pode constituir-se em um momento oportuno para 
ressignificar o conceito de trabalho. (BRAGA, 2013, p. 314). 
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                E uma vez ressignificadas as bases materiais e simbólicas que sustentam 

o trabalho espoliado, será possível ao ser humano: 

 
                                        [...] criar uma nova identidade, construir-se como indivíduo produtivo, 

estabelecer relações profissionais e formativas, enfim, vivenciar o trabalho 
como auto-gênese humana, mediante relação recíproca com a natureza, que 
faz do ser humano não apenas um ser natural, objetivo, um ser para si 
próprio, universal, mas um ser natural humano, genérico (MARX; ENGELS, 
2007). (BRAGA, 2013, p. 314). 

                     
De todo modo, é no trabalho e na possibilidade de constituir uma família 

que Artemis deposita o seu futuro. Curiosamente, só agora nos ocorre à lembrança 

de um dos encontros com o grupo Meninos de Deus, no qual um deles, pedira a 

palavra ao educador Herbert, pois tinha um importante informe a dar: antes explicara 

que há cerca de um ano trabalhava em uma empresa e apesar das dificuldade do 

início, contava no momento com um salário de mil reais e que estava ali naquele 

momento, dado ao surgimento de novas vagas que deveriam ser logo ocupadas. 

Contou-nos que pedira para ser dispensado do serviço em uma hora, no sentido de 

poder mobilizar o grupo Meninos de Deus, e assim estender a oportunidade que um 

dia teve, agora para outras pessoas, seus colegas. Na saída, chamou-nos a atenção 

a curiosidade dos demais: “E aí cara! Tu já comprou um carro? Ou então tá perto, 

né?”, ao que o jovem respondeu sorrindo: “Estou vendo isso só agora. Vou dar entrada 

em um financiamento.” 

Longe de expressar uma visão romântica do trabalho, a abertura e o apoio 

dado por Herbert àquele informe, deriva muito mais de um princípio de realidade, que 

aparece como um contraponto à crítica que fazemos a esse conceito nos moldes da 

degradação humana promovida pelo capital: “Tem muito universitário por aí, muito 

bolsista que não está ganhando  isso”. 

Mas até que ponto a idealização do trabalho seria uma afirmativa “mágica” 

na vida de Artemis? Notamos que ela tem uma visível dificuldade para expressar-se. 

Sua entrevista teve que ser interrompida várias vezes, tanto para que seu nervosismo 

diminuísse quanto para refazermos as perguntas de modo que ela pudesse nos 

entender. O seu jeito malemolente, “pirangueiro” como chegou a definir, assim como 

a sua própria dificuldade de abstração, são reflexos de suas vivências no bairro, do 

seu olhar sobre o mundo e do olhar do mundo para com ela. Nas palavras de Cordeiro 

(2009, p. 60): 
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O lugar se produz como ponto de articulação que tenciona o mundial e 
anuncia a especificidade histórica do particular. Contrapõe-se nesse plano, a 
possibilidade autoral do lugar diante da diluição das experiências e dos 
espaços públicos no contexto da globalização capitalista. Sobre isso, afirma 
[...] que aquilo que convencionamos chamar de globalização incide material 
e simbolicamente sobre as pessoas, seus corpos e lugares.  
 

                Para o educador Herbert de Souza, todavia, é isso o que faz de Artemis 

uma Menina de Deus, esse despreparo, caso contrário, todos iriam querê-la – a 

escola, o mercado, a família, e não apenas Deus. O jeito singular de Artemis, em 

verdade foi tecido também pela maquinaria do funcionamento social. E ao que parece 

é justamente o acolhimento e a liberdade de ser como ela é, vivenciada 

cotidianamente no grupo, que faz com que a jovem ensaie novas formas de ser e se 

relacionar. Nas Meninas de Deus parece haver espaço para múltiplas e diferenciadas 

singularidades e isso pode fazer toda a diferença na vida de uma jovem como Artemis: 

 

Eu entrei nas Meninas de Deus, o Betinho vivia me chamando pra entrar, 

minhas amigas também. Aí eu entrei... Só queria que as meninas 

melhorassem o stress. Outro dia uma menina tava chorando porque disseram 

que ela não sabia jogar. Eu fiz elas pedirem desculpas. Disse: "Meu povo, 

elas podem aprender, a gente não nasce sabendo nada!" Eu nem gostava de 

futebol. Eu vim mais pelas meninas, pela amizade. Pra mim o objetivo não é 

só o futebol. Eu apresento as meninas novatas para o grupo. O Bebeto é um 

bom treinador. Faz tudo por nós e nós por ele. Uma vez ele disse que ia sair, 

as meninas tavam brigando muito e eu quase me ajoelhei nos pés dele pra 

ele voltar, aí ele continuou com a gente. (Artemis, Entrevista em 23/ 04/2013). 

 

Um longo tempo de observação e convivência com os grupos Meninos e 

Meninas de Deus nos fizeram perceber que o educador Herbert está certo. Nesses 

grupos cada jovem contribui com o que é e como pode, ou como pode naquele 

momento. Artemis demonstra colaborar com o grupo, nesse sentido, com um senso 

de cooperação e de união capaz de nos sensibilizar. O próprio treinador de quem ela 

chegou a falar em seu relato, o jovem Bebeto, um Menino de Deus, em outro momento 

nos confirmou como ela “melhorara” desde que entrara no grupo. “Ela era a mais 

difícil! Nossa! Hoje participa e até ajuda!”. Foi a experiência no grupo, os 

acontecimentos nele vivenciados, que fizeram com que Artemis diante dos inúmeros 

nãos que a vida lhe dera – a ponto dela pensar em ir morar em um abrigo, quando 

todo o movimento social dos direitos das crianças e adolescentes visa o contrário, a 

desinstitucionalização e a reintegração familiar –, criasse seu campo de possibilidades 

insurgentes, como analisa Cordeiro (2009, p. 215): 
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A potência dos lugares produzidos pelos jovens é expressão, de um lado, das 
condições materiais efetivas que afetam suas vidas e, do outro, da criação de 
campos de possibilidades insurgentes, carregados de companheirismo e 
afeto. Em outros termos, os lugares potentes são lugares ressignificados 
pelas práticas de aprendizagem, pelas práticas de acolhimento em favor da 
produção de acessibilidade, do interesse, da mobilização, do envolvimento e 
das singularidades produzidas pelos jovens. Não é o ato em si de agrupar-
se, mas “a intensidade da experiência em sua história efetiva. A produção de 
modos de subjetivação, que vaza as formas submissas e coercitivas, 
demarca práticas de resistência”. 
  

                Aquela garota de fala difícil, que não quisera dar detalhes sobre a vida em 

família, estava experimentando começar a sonhar, ensaiando os primeiros passos em 

busca do que nas palavras de Ernst Bloch (2005) “substitui o bafo do porão pelo ar da 

manhã” em um movimento que se aproxima com o que é apresentado por Boaventura 

Souza Santos (2002) como uma sociologia das emergências. É com base em Bloch 

(2005), que Santos (2002) discute uma das principais bases dessa sociologia, o 

conceito de Ainda-não: 

 
Bloch insurge-se contra o facto de a filosofia ocidental ter sido dominada 
pelos conceitos de Tudo (Alles) e Nada (Nichts), nos quais tudo parece estar 
contido como latência, mas donde nada novo pode surgir. Para Bloch, o 
possível é o mais incerto, o mais ignorado conceito da filosofia ocidental 
(1995: 241). E, no entanto, só o possível permite revelar a totalidade 
inesgotável do mundo. Bloch introduz assim dois novos conceitos, o não e o 
Ainda-Não. O não é a falta de algo e a vontade de superar essa falta [...] O 
Ainda-não é uma categoria mais complexa, porque exprime o que existe 
apenas como tendência, um movimento latente do processo de se manifestar. 
O Ainda-não é o modo como o futuro se inscreve no presente dilata. Não é 
um futuro indeterminado nem infinito. É uma possibilidade e uma capacidade 
concretas, que nem existem no vácuo e nem estão completamente 
determinadas. De fato elas redeterminam ativamente tudo em que tocam e 
por isso questionam as determinações que existem em um dado momento 
[...] O Ainda-não é por um lado capacidade (potência) e por outro 
possibilidade (potencialidade). Esta possibilidade tem uma componente de 
escuridão que reside na origem dessa possibilidade, no momento vivido, que 
nunca é inteiramente visível para si próprio, e tem também uma componente 
de incerteza que resulta de uma dupla carência: o conhecimento apenas 
parcial das condições que podem concretizar a possibilidade; o fato de essas 
condições só existirem parcialmente. O Ainda-não inscreve no presente uma 
possibilidade incerta, mas nunca neutra. Pode ser a possibilidade da utopia 
ou da salvação, ou a possibilidade do desastre ou perdição. Esta incerteza 
faz com que toda mudança tenha um elemento de acaso, de perigo. É esta 
certeza que em meu entender, ao mesmo tempo em que dilata o presente 
contrai o futuro, tornando-o escasso e objeto de cuidado. Em cada momento 
há um horizonte limitado de possibilidades e por isso que é importante não 
desperdiçar a oportunidade única de uma transformação específica que o 
presente oferece: carpe diem. (SANTOS, 2002, p. 22-23). 

 

                Bloch (2005) perfaz uma leitura científico-dialética da totalidade capitalista, 

demonstrando que a realização do ainda-não só ocorrerá na própria realidade a ser 
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transformada. Aponta com isso para um futuro possível, sem, contudo incorrer em 

uma visão idealista, ou em uma mera contemplação da realidade existente.  

                Visto isso, a jovem Artemis parece querer nos mostrar que há um momento 

em que mesmo que o mundo continue a nos dizer não, pode ser quem sabe um Ainda-

não. “O Ainda – não, longe de ser um futuro vazio e infinito é um futuro concreto, 

sempre incerto e sempre em perigo.” Por isso é preciso tirar o sonho do alto da redoma 

quando percebemos que lá faz muito frio... Mesmo que como diz Bloch, “do lado de 

cada esperança está um caixão à espera. Cuidar do futuro é imperativo porque é 

impossível blindar a esperança contra a frustração [...] em suma porque é impossível 

a esperança sem a eventualidade do caixão”. (1995, p. 311). 

                  Esse é o momento da negociação com a vida, com aquilo que parece 

funcionar como condicionante social e por vezes encontra eco em nós – como se ao 

invés de questionar afirmássemos: “é só isso”. É confrontando-se com este isso que 

a resistência parece construir-se. “O que faz andar a estrada? É o sonho”, nos diz Mia 

Couto (apud PACHECO, 2013, p. 1). “Enquanto a gente sonhar, a estrada 

permanecerá viva. É para isso que servem os caminhos, para nos fazerem parentes 

do futuro.”                                                                                  

                 Que tipo de socialidade estaríamos a construir, se apesar dos 

determinantes infra-estruturais maldosos como nos diria Paulo Freire (2003), as 

juventudes pudessem ser vistas para além das duas lógicas que parecem 

acompanhá-las até hoje: juventudes como problema (lógica mais antiga) e como 

vulnerabilidade (lógica mais atual)? Sempre é bom lembrarmos Cordeiro (2009, p. 

112) quando nos diz que: 

 
Os jovens pobres vivem a experiência do local por meio de ações que muitas 
vezes escapam as formas instituídas de funcionamento e de organização, 
inventando outros mecanismos de sobrevivência e luta, de modo a subverter 
destinos prefixados pela sociedade capitalista.  
 

                  Erijir sonhos possíveis, buscando as oportunidades, superando os 

desafios e materializando desejos. Essa parece ser a tônica da vida das jovens do 

bairro Jangurussu, jovens como Géia, uma das últimas Meninas de Deus a ser por 

nós entrevistada. Vejamos o que ela tem a nos dizer: 

 
O meu nome é Géia, já moro no bairro há muito tempo, praticamente desde 
que eu nasci. Eu tenho vinte e quatro (24) anos. Eu cresci aqui, conheci o 
CONVIDA, comecei a participar do grupo Meninas de Deus muito nova. 
Participava também do grupo dos jovens da REAJAN, participava dos cursos, 
de informática, de cabeleireiro em 2007 e agradeço muito por isso porque 



 
214 

 

hoje eu trabalho na área da beleza. Trabalho em casa tenho o meu salão e 
penso em fazer faculdade de estética. E eu sou assim, quando eu quero uma 
coisa eu consigo! 

                                         Aqui no bairro tem uma carência muito grande, por exemplo, o campo não 
está completo ainda falta muita coisa, é até uma demanda do OP    
(Orçamento Participativo), a gente foi e participou. A única coisa boa que tem 
aqui é o grupo, se não fosse por isso os jovens eram todos envolvidos na 
criminalidade, eu era a primeira porque onde eu moro é uma área muito 
crítica, se não fosse às conferências, as meninas, o Betinho, os conselhos, 
eu mesma talvez fosse uma mulher de traficante.  

                                        Eu brinquei muito, não tive muitas dificuldades, só o machismo do meu pai e 
a questão financeira mesmo, mas depois foi melhorando. Mesmo assim eu já 
passei por muita coisa na minha vida. Era muito tímida, na sala de aula ficava 
muito na minha, mas depois eu fui me enturmando mais, ainda sou tímida, 
mas melhorei muito. Eu ajudava no comércio dos meus pais, mas com 18 
anos saí de casa, fui morar com uma mulher, passei quatro anos com ela. Eu 
só senti preconceito uma vez, um rapaz no meio da rua ficou dizendo as 
coisas, mas nem onde eu moro que tem muito evangélico eu não senti. Hoje 
eu tenho a minha casa e namoro um rapaz, moro com ele. Pra mim, jogar é 
tudo.  

                                         Eu jogo desde criança. Com doze (12) anos me chamaram pra jogar num 
time profissionalizante, só não fui porque meu pai não autorizou. Pretendo 
jogar até ficar velhinha. Nós ajeitamos o campinho aí do lado, conseguimos 
iluminação através do OP e eu participei de tudo. No começo meu pai não 
gostava, dizia que futebol era coisa pra homem, não era pra mulher. O meu 
sonho é ver esse campo urbanizado assim com alambrado, com aquelas 
arquibancadazinhas. É o sonho da comunidade também. Quero ver meus 
filhos jogando aí! (Géia, Entrevista em 23/04/13). 

 

               Num movimento peculiar à vida, Géia foi abrindo e fechando os ciclos com 

sabedoria, acolhendo as bifurcações do caminho e pondo-se atenta ao que fazia vibrar 

o seu coração. Ela rompe com diversas simbolizações do feminino tradicional, 

quando, por exemplo, autoriza-se a ocupar os espaços políticos de participação, tais 

como as assembléias do orçamento participativo e a REAJAN, e quando experiência 

em determinado momento de sua vida uma sexualidade dissonante do padrão 

heteronormativo.  

Na análise sobre o devir criança, Guattari (1987, p. 64) já nos provocava: 

 
[...] uma revolução, em qualquer domínio que seja, passa pela libertação 
prévia de uma energia de desejo e pelo fim de todas as relações de alienação 
que pesam sobre as mulheres, as crianças, as minorias sexuais, as 
sensibilidades atípicas, sobre o amor aos sons, às cores, às idéias [...] 
 

              Quais serão os seus sonhos caro leitor ou leitora? Os meus? Num tempo de 

sonhos fabricados, curiosamente Géia aprendeu a amar e a valorizar os sonhos 

possíveis. Seu relato nos mostra o quão importante é esse despertar e essa ousadia 

e coloca a potencial de outras feminilidades atípicas no Jangurussu.Tanto que outra 

moradora, Têmis, outra "Menina" de Deus, apesar dos seus quarenta e dois anos, 

parece seguir o mesmo caminho. Encontramo-la pleno campo de futebol, antes de 
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começar o treino feminino, acompanhada de três dos seus seis filhos, dois já prontos 

para entrar em campo, um Menino e uma Menina de Deus. A menorzinha, que os 

acompanhava também, já parecia querer começar a jogar. 

               Uma família quase que por inteira, várias gerações de mulheres 

redescobrindo suas vidas e se redescobrindo a partir do futebol. Vejamos essa cena 

registrada na foto:  

 

Figura 21 – Mãe, filha e neta antes de entrarem em campo para jogar 

 
Fonte: Pessoal. 

 

                  D. Têmis fora a última “Menina” de Deus a ser entrevistada. Seu relato é 

uma afirmação da liberdade, dos direitos e da delicadeza, essa matéria da qual 

deveria ser revestida a vida. Por meio dele podemos perceber de que maneira são 

captados e acessados os canais possíveis de ruptura com o que poderia ser tomado 

como “sina” - uma existência fadada ao sofrimento e a vitimização -, caso não fosse a 

insurgência criativa dos sujeitos do Jangurussu, das mulheres em especial, por meio 

da experiência de grupalização com o futebol, dos processos de auto formação e da 

educação com abordagem popular. Acompanhemos: 

 

Atualmente quatro dos meus filhos participam dos Meninos e Meninas de 
Deus, mas eu fui a primeira, né? Desde os nove anos eu jogo. Eu cheguei 
aqui no Santa Filomena e a minha primeira amiga eu já encontrei com uma 
bola de futebol na mão me chamando pra jogar. Meu filho tem hoje dezessete 
(17) anos, mas desde os seis participa do grupo. Minha irmã também 
participa, ela tem trinta e sete (37) anos (diz apontando para a irmã). Eu acho 
muito bom que meus filhos participem porque aqui não tem nada pros jovens, 
só o campo mesmo. Eles vêm do colégio pra casa e pra esse lazer. Depois 
de casada eu sofri muito preconceito por jogar com as meninas, meu marido 
achava que era um grupo de lésbicas. Mas eu não me importo com o que ele 
pensa, me importo com o que eu sou. Minha filha mais velha que tai, ela tem 
dezenove (19) anos, já é casada e ainda joga. Vem menos agora porque ta 
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trabalhando. Eles estando aqui, não sofrem tanto com a insegurança do 
bairro. (Entrevista, D. Temis. 23/04/13)  
 

                  Chegando quase ao final desse capítulo que versa sobre as Meninas de 

Deus, último capítulo da dissertação, rememoramos a produção de subjetividades, de 

cultura e de saberes das mulheres do Jangurussu. Jovens e adultas. Permitimo-nos 

relembrar até, as Meninas do Rap, suas mães, avós... O modo como provocam 

entrelaçamentos e ressignificações entre o público e o privado em suas vidas: a 

participação em instâncias políticas como a REAJAN e a ASCAJAN; a afirmação de 

que o pessoal é político, expressa pelo questionamento das esferas privadas onde 

são travadas importantes relações de poderes, sobretudo a família - e que é também, 

por princípio, o lócus primordial do afeto; a conquista do conhecimento formal, 

constatada no acesso ao ensino superior por parte de uma das jovens entrevistadas; 

a ressignificação do próprio corpo a partir da música e da dança; a discussão por meio 

da cultura de temas polêmicos como a violência contra a mulher, o abuso sexual e os 

direitos sexuais; e finalmente as reinvenções promovidas pela experiência com o 

futebol, gerando até interações mais qualitativas e com um maior potencial de 

equidade com os jovens do grupo Meninos de Deus, e com outras masculinidades 

expressas no Jangurussu...  

                   Tudo isso nos faz captar as insurgências suscitadas hoje também pelas 

mulheres jovens no Jangurussu, pelas Meninas de Deus, e concordar com Deleuze e 

Parnet (1998) que há devires que são quase imperceptíveis. De tudo que observamos 

até aqui em relação às juventudes no Jangurussu, de tudo que ouvimos, sentimos, 

indagamos, refletimos, de tudo o que se processou no solitário, conjunto e prazeroso 

ato de pesquisar, podemos apreender que mesmo que o capitalismo no seu atual 

estágio globalizado produza incessantemente novas reterritorializações, novos fluxos 

de enquadramento a querer nos capturar, como já foi dito antes, ainda assim a vida 

vaza, persiste em buscar o caminho de reinventar-se, e isso pode se dar na suavidade 

do encontro com o outro, que é movimento também. ”Gente é pra brilhar ...” nos diz 

Caetano... 

E á despeito do que é fortemente propagado pelos meios de comunicação 

em relação ao feminino, na pesquisa com as Meninas de Deus, nenhum dos relatos 

reproduz o consumo desmedido ou aponta para desejos baseados nos padrões 

midiáticos que prescrevem o que é ter sucesso. Ao contrário, os valores que 

perpassam suas falas são o de solidariedade e colaboração, fortalecedores dos laços 
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inclusive familiares como tão bem expressa à narrativa de Têmis, apesar das 

contradições como a que mostra como o futuro é tomado, muitas vezes como algo 

mágico e as reincidências nas drogas ofusquem em parte o papel da potência de 

mudar dos sujeitos. 

Sobre essa questão, uma instigante análise, feita por Bauman (2001), uma 

das principais características do que ele vem a chamar de modernidade líquida é o 

individualismo, fenômeno cuja tessitura se baseia na fragilidade dos ideais coletivos, 

na busca incessante pelo “sucesso” e principalmente no querer consumista que chega 

a substituir a própria noção de desejo pela noção de “querer” compulsivo e mecânico. 

Dentro dessa lógica, o que seriam bens secundários transforma-se em 

necessidades, sendo que num estágio ainda mais avançado o ato de comprar perde 

o sentido de intencionalidade, chegando a ser casual inesperado e espontâneo. Vale 

à pena seguirmos Bauman (2001) em suas luminosas reflexões: 

 
O arquétipo dessa corrida particular em que cada membro de uma sociedade 
de consumo está correndo (tudo numa sociedade de consumo é uma questão 
de escolha, exceto a compulsão da escolha - a compulsão que evolui até se 
tornar um vício e assim não é mais percebida como compulsão) é a atividade 
de comprar. Estamos na corrida enquanto andamos pelas lojas, e não são só 
as lojas ou supermercados ou lojas de departamentos ou aos “templos do 
consumo” de George Ritzer que visitamos. Se “comprar” significa 
esquadrinhar as possibilidades, examinar, tocar, sentir, manusear os bens à 
mostra, comparando seus custos com o conteúdo da carteira ou com o crédito 
restante nos cartões de crédito, pondo alguns itens no carrinho e outros de 
volta às prateleiras-então vamos às compras tanto nas lojas quanto fora 
delas; vamos às compras na rua e em casa, no trabalho e no lazer, acordados 
e em sonhos. (BAUMAN, 2001, p. 87). 
 

                Por meio das análises de Bauman (2001) percebemos como a ideia de 

consumo se apropria de nossa identidade de modo contumaz, produzindo uma 

subjetividade que torna avassalador o seu poder de alcance no domínio de nossas 

vidas, promovendo mesmo uma sociedade robotizada, praticamente blindada a 

afetos... 

 
O que quer que façamos e qualquer que seja o nome que atribuamos à nossa 
atividade é uma atividade feita nos padrões de ir às compras. O código em 
que nossa “política de vida” está escrito deriva da pragmática do comprar. [...] 
Há muitas áreas em que precisamos ser mais competentes, e cada uma delas 
requer uma “compra”. “Vamos às compras” pelas habilidades necessárias a 
nosso sustento e pelos meios de convencer nossos possíveis empregadores 
de que as temos; pelo tipo de imagem que gostaríamos de vestir e por modos 
de fazer com que os outros acreditem que somos o que vestimos; por 
maneiras de fazer novos amigos que queremos e de nos desfazer dos que 
não mais queremos; pelos modos de atrair atenção e de nos escondermos 
do escrutínio; pelos meios de extrair mais satisfação do amor e pelos meios 
de evitar nossa “dependência” do parceiro amado ou amante; pelos modos 
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de obter o amor do amado e o modo menos custoso de acabar com uma união 
quando o amor desapareceu e a relação deixou de agradar; pelo melhor meio 
de poupar dinheiro para um futuro incerto e o modo mais conveniente de 
gastar dinheiro antes de ganhá-lo; pelos recursos para fazer mais rápido o 
que temos que fazer e por coisas para fazer a fim de encher o tempo então 
disponível; pelas comidas mais deliciosas e pela dieta mais eficaz para 
eliminar as consequências de comê-las; pelos mais poderosos sistemas de 
som e as melhores pílulas contra a dor de cabeça. A lista de compras não 
tem fim. Porém por mais longa que seja a lista, a opção de não ir às compras 
não figura nela. E a competência mais necessária em nosso mundo de fins 
ostensivamente infinitos é a de quem vai às compras hábil e infatigavelmente. 
(BAUMAN, 2001, p. 87-88). 
 

                   Aproximando-se ainda mais do nosso objeto de estudo, apesar dele não 

termos nos distanciado, algo ocorria com as jovens Meninas de Deus que as faziam 

remar contra essa maré individualista. Nenhuma delas mencionou o desejo de deixar 

o bairro, ao invés disso, preferem ficar e ajudar a transformar o Jangurussu em um 

lugar melhor pra se viver. Seria o antigo sonho do educador Herbert de Souza agora 

comum a todos, ou pelo menos às juventudes? A propósito, em todos os relatos de 

meninas e meninos o educador é citado, fato que nos faz querer reencontrá-lo agora, 

visibilizar algumas de suas ideias e o seu amor pelo Jangurussu e pelos jovens que 

ali vivem. 

 

4.3 “Não é só pelo futebol não, tia!” 8 : A educação e a socialidade como 

importantes elementos na experiência das Meninas de Deus e na construção 

de novos modos de ser, sentir e relacionar-se com o mundo 

                  

Herbert de Souza fala com a propriedade de quem cresceu no Jangurussu. 

De quem quando garoto jogou muita bola nos seus campos de futebol, e de quem 

acompanhou de perto, de muito perto, de dentro, o agravamento de cada um dos 

problemas do bairro, dentre eles a questão da violência que envolve a juventude e 

incide diretamente no cotidiano do bairro. Tudo isso se deu, no entanto, ao mesmo 

passo em que aprendeu a perceber a beleza nas coisas simples, deixando-se também 

habitar por afetos...  

 
Eu quando conheci uma escola tinha quinze (15) anos de idade. Eu lembro 
que quando eu estava na faculdade, o pessoal relembrava as coisas do 
colégio, dizia que os professores eram da época dos coronéis, eram 
coronelistas e aí muitas das vezes eles me indagavam sobre isso e eu dizia 
não, não passei por isso não. Como não passou? Eu dizia: não, não passei 

                                                           
8 Fala de uma das jovens do grupo, respondendo à pergunta da pesquisadora: “O que te faz ser do 

grupo Meninas de Deus?” 
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por isso não. Porque eu passei foi pelo Mobral. Já pensou um menino de 
quinze (15) anos no Mobral, sem saber ler, sem saber escrever, nem nada... 
É por isso que hoje eu sinto a dor dessas pessoas. Eu consigo sentir a dor 
dessas pessoas e entender. Mas eu sempre vou ter que aprender alguma 
coisa. Como é que esses jovens vão terminar o ensino fundamental, o ensino 
médio, o ensino superior?  
Um dia eu lá pensava em ter um ensino superior...! Eu tive essa conquista, 
mas não é pra ser só pra mim essa conquista, é pra ser pra mais gente. Todo 
mundo tem direito. Ah, mas todo mundo tem direito mesmo. Eu sei que tem. 
A questão é saber como chegar lá. Como eu vou chegar lá. (Herbert de 
Souza, Entrevista em 24/ 07/12). 
 

Por meio do estudo e de uma prática social que se volta aos jovens do 

bairro, Herbert tornou-se educador físico; seu profundo interesse coletivo e 

preocupação com o futuro daquela juventude fez com que entrasse para os 

movimentos sociais juvenis, ajudando a construí-lo em seu bairro, acompanhando o 

processo de criação da REAJAN e sendo finalmente o idealizador do grupo Meninos 

de Deus, muito embora ele nunca tenha deixado de atuar com a juventude como um 

todo. É treinador de vários “times” de futebol: de adolescentes de jovens, crianças e 

até idosos. Ele entende o avanço da problemática da violência como consequência e 

resposta dos jovens ao recuo das ações do poder público. 

                                         
Acho que foi o que eu passei na vida, a necessidade que eu passei que me 
influenciou nesse trabalho. No Jangurussu, a grande maioria dos jovens não 
tem nem o ensino fundamental. Eles têm culpa? Eu não sei, talvez. Mas nós 
não podemos ficar julgando demais os meninos. Oh! Se eles não têm nem o 
direito nem de estudar!” 
Logo que eu comecei esse trabalho com esses meninos eu vi de perto trinta 
e seis (36) deles morrer. De perto, de acompanhar, de ver. Cresceram e se 
envolveram direta ou indiretamente com o tráfico. Foi feita uma denúncia ao 
poder público. Precisávamos fazer algo. Você sabe o que é tá aqui 
conversando com o menino e daqui a meia hora receber a notícia que ele 
morreu? Um menino que acredita em você, que você vai influenciar no futuro 
dele? Isso foi o que me influenciou a trabalhar com eles. Graças a Deus a 
gente tirou um bocado, sabe? De menino que há cinco anos não entrava na 
sala de aula, há cinco anos não voltava na comunidade, né? Que tinha ido 
embora, que há um ano que tava escondido na comunidade, mas não podia 
sair de casa... Aí a gente montou esses Meninos de Deus. Eu lembro bem, o 
porquê do nome Meninos de Deus. “Porque só Deus quer”. Porque é filho 
dele, né? Aí algumas pessoas dizem: “Ah, tomara que ele morra”; “Ah, 
morreu! Vixi! menos um!” Aí a gente começou a chamar Meninos de Deus e 
Meninos de Deus pegou.  
Hoje ele é referência na comunidade. Menino que foi envolvido, pra mais de 
trinta (30), menino que terminou ensino médio, menino que tá pensando em 
faculdade, menino que está trabalhando com carteira assinada, menino que 
não quer voltar mais pro tráfico. E assim, eu achei que dava. Por que eu achei 
que dava? Porque os caras querem. Ninguém quer sofrer. “Ninguém quer 
sofrer. Ninguém quer sofrer, nem por amor.” Ninguém quer amar outra 
pessoa sem ser amado. Ninguém quer sofrer por amor, ainda mais sofrer por 
sofrer. Então assim, esses meninos sofreram. Hoje eles são referência na 
comunidade, em alguns bairros, que há como se superar, e eu acho que o 
mérito é todo deles. Todo deles. Você chegar pra pessoa e dizer que ele tá 
errado... Agora você dizer: “Ah! você pode”. Se você correr atrás e disser: 
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“Você pode”. Ainda há tempo? Há tempo (Herbert de Souza, Entrevista em 
24/ 07/12). 
 

Herbert de Souza poderia estar nas academias de ginástica, já que é um 

educador físico, como já foi dito. Desenvolver atividades como “personal trainer”, 

ganhar mais dinheiro, atuar num ramo “da moda” tão a gosto da sociedade de 

consumo; mas ele não quer isso. Ele quer dedos sujos e buliçosos passeando em sua 

camisa branca, num encontro entusiasmado com os garotos e garotas do grupo 

Meninos de Deus. Quer a esperança de óculos como na canção “Casa no Campo”, 

cantada por Elis Regina; quer um futuro melhor para os jovens de seu bairro, quer 

uma juventude mais participativa, capaz de ter sonhos possíveis de realização, para 

além das estratégias viciadas e do narcotráfico que os deixam ainda mais “à margem” 

da sociedade, ou seria melhor dizer, à margem de si? E quer continuar dando a sua 

contribuição para isso. Investindo seu tempo, sua energia, seus afetos... Vale à pena 

conhecer um pouco mais de suas ideias e caminhar com ele pelas ruas do 

Jangurussu, buscando apreender como ele convocava os sonhos alheios: 

 
É um processo que é no outro, não é em mim. Mas como é que você disse 
que o outro pode fazer algo? Sim, ao menos fazer com que ele acredite que 
ele é capaz. É na relação que você tem com o outro...  Se eu nem te conheço 
vou dizer pra ti o que é certo e o que é errado? Eu preciso te conhecer. Eu 
preciso entender que você vai errar comigo umas dez (10) vezes ainda. Dez 
(10) não, dez é pouco. Vinte. Ah, vinte (20)? Vinte (20) era o que eu pensava... 
Vai errar, mais vai conseguir. É uma alegria muito grande quando você vê um 
menino desses chegar pra você e dizer: “Ah! agora eu entendo o que tu quis 
me dizer há cinco anos”. Olha aí! Depois de cinco anos é que esse filho da 
mãe vem entender. Mas tá no tempo. Esse foi o tempo dele. Ah! Mas o tempo 
era hoje. “Tu cria vergonha na cara, rapaz!” O tempo dele era três anos, o 
tempo dele era cinco anos. Graças a Deus a gente conseguiu. A gente, eles. 
Eu tô mais lá pra ouvir, né? E às vezes eles aceitam a minha opinião, a minha 
vivência, o que eu adquiri, o que eu aprendi com eles, e olhe que o que eu 
aprendi com eles é mais do que o que eu repassei pra eles. Menino que tinha 
cinco homicídios nas costas... Eu acredito muito nessa transformação. 
(Herbert de Souza, Entrevista em 24/ 07/12). 
 

Um educador movido pela paixão e pelo encontro com o outro. Todo o 

percurso da fala de Herbert é permeado por uma crença, que às vezes parece 

inabalável no poder da relação. Com tamanha sensibilidade e atitude, foi capaz de 

abalar as estruturas da nossa pesquisa até. Mudar rumos, alterar caminhos 

cartográficos... Fazer com que reencontrássemos nosso objeto de estudo, ampliando-

o, atentando para novas complexidades e desafios. Por meio da abordagem educativa 

por ele feita, fica clara a construção de um novo olhar, que pode até parecer um pouco 

desfocado ás vezes, mas que até por isso parece aproximar-se do que vem a 
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caracterizar hoje os movimentos sociais de um modo geral. Para Mellucci (1997), os 

movimentos sociais devem ser considerados como uma forma de ação coletiva que 

expressam conflitos e solidariedade, repartindo uma identidade coletiva entre os 

atores e provoca ruptura com os limites do sistema em que ocorre a ação. 

Olhar que partindo da contradição capital x trabalho, se abre e vai além... 

Se deixa guiar por outras dimensões importantes do agir e do sentir humanos, sem 

cair na rigidez excessiva das antigas categorizações. A sociabilidade, a arte, os 

esportes, as expressões culturais, a espiritualidade, tudo isso ganha mais relevo a 

partir da prática educadora que é tecida com as juventudes do Jangurussu, como 

processos significativos do fazer histórico; não sem sobressaltos, sinuosidades, mas 

com esperança também. Sentimento descrito por outro educador, Paulo Freire, outro 

apaixonado que não por acaso escreveu sobre a pedagogia da Esperança: 

                                         

Eu sou esperançoso porque não posso deixar de ser esperançoso como ser 
humano. Esse ser que é finito e que se sabe finito, e porque é inacabado 
sabendo que é inacabado, necessariamente é um ser que procura. Não 
importa que a maioria esteja sem procurar. Estar sem procurar é o resultado, 
é o imobilismo imposto pelas circunstâncias em que não pudemos procurar. 
Mas não é a natureza do ser. É por isso que quando as grandes massas 
sofridas estão, como eu chamo em Pedagogia do Oprimido, mais imersas do 
que emersas na realidade social, política e econômica, estão sendo proibidas 
de ser. Por isso é que elas ficam apáticas. A esperança não floresce na 
apatia. Cabe ao pedagogo, ao filósofo, ao político, aos que estão 
compreendendo a razão de ser da apatia das massas - e às vezes da apatia 
de si mesmos - a briga pela esperança. Eu não posso desistir da esperança 
porque eu sei, primeiro, que ela é ontológica. Eu sei que não posso continuar 
sendo humano se eu faço desaparecer de mim a esperança e a briga por ela. 
A esperança não é uma doação. Ela faz parte de mim como o ar que respiro. 
Se não houver esperança, não tem por que continuar o histórico.  No 
momento em que você definitivamente perde a esperança, você cai no 
imobilismo [...] Num momento em que se pensa que nunca mais vai haver 
revolução, eu, pelo contrário, acho que vai haver. Não depois de amanhã e 
não igual às que já houve. A gente precisa compreender que a história não 
se acabou. O que está acabando é uma maneira de fazer história. Hoje a 
gente está começando a viver uma nova maneira de ser históricos, que é 
preciso que a gente perceba. (Herbert de Souza, Entrevista em 24/ 07/12). 
 

                 Revisitando nosso diário de campo, parece-nos inegável que experiências 

como o grupo das Meninas de Deus, contribuem para manter viva tão importante 

chama: 

No futebol das Meninas de Deus há algo de revolucionário, algo de 
transgressor, mas ao mesmo tempo algo que já é tido como comum, ao 
menos naquela comunidade. Antes de entrar em campo, algumas meninas 
escutam o “Bonde das Maravilhas” e sempre há uma ou outra que ensaia os 
passos que parecem mais simples. Dentre elas, há as que usaram drogas, 
as que namoram rapazes envolvidos com o tráfico, as que perderam irmãos, 
pais e amigos pela violência urbana que reverbera no bairro. As que sofreram 
e sofrem abuso sexual dentro de casa... Mas por pelo menos duas horas, 
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duas vezes por semana, elas são apenas garotas, mulheres praticando o 
“seu” esporte preferido, e podem ser felizes. Várias vezes vi o machismo ser 
esquecido momentaneamente ali. Para além do desejo, vi homens sendo 
impactados pelos corpos femininos de uma forma outra: pela sua agilidade, 
desenvoltura e técnica. Ao invés das cantadas grosseiras, elogios. E há 
mesmo aquelas que mesmo sendo mães, dão um show de bola em campo. 
(DIÁRIO DE CAMPO, 25 de maio de 2013). 
 
 

                Vejamos um pouco dessa rica socialidade registrada na foto: 
 
 

 Figura 22 – Treino de futebol das Meninas de Deus 
 

 
 Fonte: Pessoal. 

 
 
Elas levam seus filhos também, e eles são cuidados de forma colaborativa 
por pessoas do bairro, adolescentes, crianças até, e vez por outra por 
garotos. Mas a maioria do público é de espectadores que fazem do campo 
de futebol do Coritiba um local de lazer após o trabalho ou no intervalo dos 
afazeres e dos dramas domésticos. Quantas mulheres ao se despedirem, não 
exclamaram sorrindo: “Mulher eu ainda vou fazer a janta!”. São moradores 
que criam estratégias de reinvenção do próprio gênero e da própria vida, que 
se faz menos dura, mais macia e inventiva a cada novo treino. Por alguns 
instantes ajudam a ensaiar outra sociabilidade, movida a afetos e ao bem 
estar. “Dão um tempo” até mesmo para a televisão, ícone do consumo 
capitalista, mesmo nas classes populares. (DIÁRIO DE CAMPO, 25 de maio 
de 2013). 
 

Santos, Teixeira e Russo (2011, p. 31) analisam que “[...] as práticas de 

sociabilidade solidária parecem apontar, do lado da sociedade civil, para a construção 

de novas práticas do ‘público’: trata-se de práticas sociais e políticas de produção de 

uma nova ordem social”, ações que vão se erijindo no interior da atual sociedade, a 

partir da exclusão e da precariedade, indicando um “campo de possíveis” para a 

construção de uma cidadania mais concreta, e o enfraquecimento das bases da 

violência na sociedade brasileira. Continuemos a ver o que se passa no Jangurussu: 
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De modo quase mágico, nem parece que ali é registrado um dos maiores 
índices de criminalidade da capital - não obstante uma ou outra viatura do 
Ronda do quarteirão circular em volta de vez em quando. Nem que o 
Jangurussu é tido como um dos pólos centrais do tráfico de drogas na cidade; 
há quem prefira caminhar, normalmente em dupla, ao redor do campo de 
futebol; jovens que jogam vôlei de forma improvisada e certamente há por 
todo o campo os que aproveitam para paquerar. Há outros times jogando 
também, há crianças que alegremente brincam com cachorros na areia, e há 
aquelas menores, de colo, que sem entender muito bem, vêem suas mães 
correr atrás de uma bola... Seriam tão raros assim esses momentos em que 
eles se sentiriam normais, cidadãos comuns, conversando, se divertindo, 
usufruindo do lado positivo que o seu bairro e a vida lhes oferecem? E mesmo 
que a imprensa não esteja ali para comprovar que isso é possível, os 
moradores o fazem, com o cuidado, a alegria e a frequência àquele local, que 
possivelmente não deixa de ter para eles um quê de sagrado. Local onde 
estão os Meninos e as Meninas de Deus. (DIÁRIO DE CAMPO, 25 de maio 
de 2013). 
 

Ao longo da pesquisa com as Meninas de Deus, pudemos reconhecer que 

há algo que libera nas jovens energias outras para além da vitimização, autorizando-

as a buscar alegria e felicidade em espaços tempo potentes, peculiares a história de 

cada uma: no sonho do emprego, na convivência familiar, em canais de expressão 

como a arte e o futebol, nos amores, no sonho do casamento e da maternidade... E 

aqui especialmente nas relações de amizade e na socialidade vivida em grupo. Por 

isso mesmo conviver com elas foi um aprendizado – como pesquisadora, feminista e 

como ser humano. Para nós, elas, as Meninas de Deus, hoje se assemelham a “doces 

bárbaras”, que trazem a ruptura, o devir e a transgressão, mas também os afetos, a 

solidariedade9  e a ousadia do sonho – as principais bases de um outro mundo 

possível. Há um espaço que já é delas, e que ajuda a compor a cultura juvenil do 

bairro, mesmo que usem o rosa em seu uniforme e ainda que no grafite do muro da 

ONG esteja escrito apenas "Meninos de Deus". 

Há tanto para ser descoberto ainda, tantos desafios a ser superados no 

caminho, tantas amarras a serem soltas...Mas como nos diz Mia Couto: “Há também 

uma estrada que passa por dentro de nós – a estrada da esperança”.10 E há um frescor 

e um cheiro doce e forte nessas meninas mulheres, talvez porque saibam que o 

campo de futebol já é delas – resta-lhes conquistar o mundo. 

                                                           
9 No dia 18 de maio, dia nacional de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes 

estiveram juntamente com a REAJAN e o grupo das Meninas do Rap realizando uma importante 
mobilização no Jangurussu – distribuíram uma gotinha para cada pessoa, uma a uma, simbolizando 
o cuidado com que crianças e adolescentes devem ser tratados. 

10Entrevista publicada em País on Line. Disponível em: http://www.opais.co.mz/index.php/entrevistas/ 
76-entrevistas/25958-sinto-que-ha-uma-especie-de-desamparo-das-pessoas.html. Acesso em: 12 
jun. 2013. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ou, uma (In) conclusão... 

Após esse tempo de pesquisa com as juventudes do Jangurussu, 

conversando, ouvindo, caminhando junto, rindo por vezes com as suas brincadeiras, 

ou chorando com a força de seus relatos; comendo, observando suas formas de 

expressão, (con)vivendo... Podemos dizer que não somos mais a mesma. “Que as 

coisas continuem como antes, eis a catástrofe!” nos diz Walter Benjamin. Para 

perceber matizes, nuances e configurações de algo por si só, tão escorregadio e 

sinuoso como a cultura juvenil, ainda mais num bairro marcado pelo estigma da 

pobreza e da criminalidade – o Jangurussu –, um longo e surpreendente trajeto se 

fez. 

E porque o Jangurussu? A resposta nos vem rápida: porque fomos por ele 

tocado.Outros locais percorremos ao longo da nossa trajetória profissional, pessoal e 

acadêmica como já dissemos, todos portadores potenciais de inúmeros outros 

“objetos de pesquisa”, mas foi a ele que decidimos dedicar o nosso tempo. “Foi o 

tempo que dedicaste a tua rosa que fez tua rosa tão importante” - afirmação de Saint-

Exúpery em o Pequeno Príncipe, que aqui cabe perfeitamente. Quem sabe tenhamos 

virado presa do tal lobisomem descoberto pelos jovens e pelas jovens do bairro, 

descrito na introdução desse trabalho...? Ou talvez ainda sintamos o odor forte da 

usina de reciclagem de lixo, misturado à poesia do cordel e ao som potente da música 

que os jovens e as jovens ensaiavam no dia em que ali pisamos pela primeira vez... 

Foi esse o nosso ponto de partida. Tentar conhecer um pouco do bairro, o 

lócus de onde fluíam as juventudes e suas formas de expressão, seus saberes e 

experiências – dimensões de sua cultura juvenil, objeto da nossa pesquisa. Por isso 

fomos encontrar com eles e elas, com as suas famílias, em suas casas violadas entre 

sexo, violência, polícia e traficantes. Convivemos com as juventudes nas ruas, nos 

campos de futebol, nas paradas de ônibus, na rampa onde funcionava o antigo aterro 

sanitário do Jangurussu, nas ruas do conjunto Santa Filomena, palcos para a escuta 

dos seus relatos e histórias de vida. 

Esse movimento de narratividade enquanto recomposição de si - leitura de 

experiências e produção de sentido por si mesmo, em um exercício de autonomização 

que também se faz como campo de autorias de experiências na esfera da cultura –, 

vimos que não se dá no vazio. Na verdade, a tessitura dessa rede experiencial é feita 
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a partir das práticas concretas formativas, que aqui observamos se darem em muito 

no âmbito da cultura – arte, futebol. Isso significa que os movimentos de experiência 

de si que funcionam como produção e saber sobre autonomia e como campos de 

exercícios onde se vivencia a autoralidade do próprio pensamento e das suas 

escolhas, se conectam e são fortalecidas por um trajeto educacional claro, concreto, 

onde a figura do educador avulta em importância, e onde, também, se plantam devires 

sociais a partir da formação dos sujeitos. Quer dizer, a experiência de si, parece ser 

remodeladora, proporcionadora de reelaborações e expansões expressivas, se for 

tecida sobre um movimento reflexivo que se debruça sobre uma prática formadora 

concreta, que nesta pesquisa vimos acontecer mediada pelo aprendizado da arte e 

cultura. 

Desse modo é que o devir grupal – outro aspecto que vimos nas 

experiências abordadas –, parece vir com a força inventiva das ações no campo da 

cultura, quando a prática juvenil é refletida, e alia o pensamento que vai se gestando 

sobre a experiência cultural, com as histórias de vida e os extratos de produção de 

sentido que ela evoca e estimula a ser matéria de nova elaborações. 

Esses movimentos promovem implicações importantes no modo com as 

jovens se vêem do ponto de vista de gênero, por exemplo, intervindo em espaços 

generificados como o próprio campo de futebol – bem como na própria comunidade –

, em um contexto de ausência de equipamentos públicos, sobretudo nas áreas de 

educação e lazer, comum aos bairros periféricos, bem como de elevados índices de 

criminalidade e violência. 

Violência esta que por sinal, acabou por apresentar-se como um importante 

conceito em nosso trabalho, na medida em que praticamente todo o imaginário das 

juventudes do Jangurussu é pensado a partir da relação com esta categoria. Podemos 

dizer mesmo, que a Cultura Juvenil no bairro é determinada em parte pelos 

tangenciamentos com a violência urbana, doméstica, sexual, o uso de drogas e o 

narcotráfico; assim como todas as ações direcionadas aos jovens, desenvolvidas por 

instituições sociais como o CONVIDA e outras ONGs, surgem exatamente da tentativa 

de dar respostas a essas demandas, uma vez que as que são dadas pelo Estado 

costumam ser ineficazes ou inoperantes. Muitas dessas ações são baseadas na arte 

educação e acabam por serem legitimadas e incorporadas pelas próprias juventudes, 

que depositam nelas as “suas fichas” para a superação das problemáticas sociais e 

reelaboração de seus projetos de vida. 
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Em relação aos três capítulos, que coincidem com a pesquisa com os três 

grupos de juventudes (Meninas do Rap, Meninos de Deus e Meninas de Deus) 

podemos apontar importantes entrelaçamentos. De um modo geral, o mundo de 

significação produzido pelas juventudes do Jangurussu, em particular a das 

comunidades Perimetral e no Conjunto Santa Filomena é quase que capturado pelo 

peso da violência em suas vidas – o abuso sexual, a violência doméstica, a falta de 

segurança, a violência urbana. A escola, por exemplo, aparece sob o signo da 

ambivalência, possuindo brechas pelas quais as juventudes driblam o instituído, 

sendo que algumas vezes reproduzem nela a própria violência. 

Os jovens e as jovens pesquisadas não parecem reproduzir um discurso 

vitimizador, como já foi analisado antes. Em relação à responsabilização pelos atos 

de violência e ilegalidade no bairro, relacionados via de regra ao narcotráfico, 

prevalece um pensamento de diálogo com mediações importantes para a elucidação 

do fenômeno da violência: há o reconhecimento da condição de aviltante exclusão 

que os jovens e as jovens vivenciam, mas há também uma chamada à reflexão sobre 

co-responsabilidade e juízo moral, quando a vivência de grupo acontece em regime 

de cooperação (como analisado por Piaget). E há um distanciamento da lógica basista 

igualmente questionada por Paulo Freire, por não ser libertadora na medida em que 

afirma a tutela e não a condição de sujeito, e por meio da qual se julga de modo 

superficial, que as classes populares não seriam capazes de reproduzir a violência 

vivida. Vimos, todavia, que o trabalho de reflexão em contexto de grupalização e 

vivência cooperada possuem uma potência inegável como reorganizador de afetos e 

reorientador das formas de amor aprendidas. 

No tocante ao sentido de família evidenciado pelos jovens e pelas jovens 

do Jangurussu, revela-se como uma dimensão em movimento, importante lócus de 

afetos (família de bases relacionais), perpassado por conflitualidades (abuso e 

violência sexuais, alcoolismo, violência doméstica e contra a mulher), mas, sobretudo, 

como uma instância desejada e relevante do ponto de vista moral e afetivo. Há uma 

recorrente ruptura ou “perda” dos vínculos, que depois é retomada pelos jovens e 

pelas jovens, que então buscam um “salvamento” das figuras paterna e materna, de 

algum modo. É possível que os esforços de convivência e reflexão sobre vínculos, 

vivido em um grupo educador, como pudemos observar, leve os jovens e as jovens a 

se colocarem em outra posição, angariando novos lugares nas relações com seus 

vínculos matriciais. 
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Vimos que o papel social das mães comparece como decisivo muitas 

vezes, e possui sobremaneira o sentido de segurança, cuidado e acolhimento em 

relação aos filhos e filhas. Há que se revalorar as mães, as avós... Pois não só as 

jovens demonstraram ser de certo modo resistentes. As mulheres adultas, as 

senhoras moradoras do bairro também tinham uma história, e nos mostraram que em 

sua relação genuína com as filhas, em particular, um provimento de amor e resistência 

incomuns, que instigavam que “ao invés de ficarem trancafiados, os sonhos deviam 

correr livres...”. 

A escola e o trabalho são problematizados em seus limites e em seus 

possíveis pelo grupo-sujeito; uma socialidade vivida no âmbito da escola e do trabalho 

como matéria para um reexame no campo da vivência em cultura. Se a escola já não 

parece funcionar como um aceno para a ascensão de classe, se não é essa a 

representação dominante, e se nela existem variadas correlações de forças, micro 

poderes por vezes negadores dos ideais de igualdade, cidadania, autonomia, portanto 

da própria condição humana, pudemos ver, não obstante, que este espaço formativo 

é visto também como desejado e legítimo, e como um espaço de trocas e de 

transmissão da experiência das gerações – lugar onde se pergunta socialmente pelas 

continuidades e rupturas que cada um vai fazer em sua vida, em seu processo de 

individuação, em seu tornar-se si mesmo. 

Da mesma forma, os dados da pesquisa evidenciam que ainda que a 

representação de trabalho não dê conta da perspectiva da emancipação humana – 

próxima de uma idéia de autonomia que envolve o equacionamento da liberdade para 

ser o que se é e produzir uma vida material e espiritual, também nos parece superficial 

encará-la como simples inserção acrítica no mercado capitalista. A fala dos jovens e 

das jovens nos sugere muito mais uma crença no que ele carrega de devir, no que o 

trabalho propõe como experimentação de si. Como nos diz Boaventura Sousa Santos 

ao avaliar as experiências do Fórum Social Mundial (2004, p. 8) em seu Manual de 

Uso: “Aquilo em que se aposta não é tanto um mundo utópico, mas um mundo que 

permita as utopias.” 

Nos projetos de vida dos jovens e das jovens, o estudo e o trabalho 

aparecem, pois, como uma possibilidade de realização pessoal e quando os jovens e 

as jovens se remetem ao futuro, percebem-no como um campo a ser inventado, 

construído a partir do que são consideradas como limitações e possibilidades das 
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condições materiais e simbólicas nas quais se inserem, e da qualidade das suas 

escolhas, ainda que num cenário de poucas opções. 

Vimos que a problematização do futuro quando feita em um grupo-sujeito, 

que tece seu caminho de singularidade como percurso formador, oportuniza a 

reelaboração das identidades, a superação de estigmas e a elaboração de tarefas 

desenvolvimentais, ainda que solitárias, no sentido de que são vividas como trajetos 

individuais. Parece ser necessário que redes sociais e de solidariedade devam ser 

fortalecidas para apoio nos trajetos de experienciais que envolvem o campo dos 

trabalhos juvenis. 

A idealização profissional e o mundo do trabalho parecem marcar o 

universo juvenil como a necessidade de sentir-se alguém, também como está 

colocada a possibilidade de realizações junto a outras instâncias: na relação com os 

amigos, e com os grupos culturais do lugar, assim como no casamento e na 

constituição de uma nova família. 

Percebemos também ao longo da pesquisa uma experimentação de novas 

configurações do ponto de vista de gênero, aqui manifestas: 

a) No caso das Meninas do Rap e das Meninas de Deus - por meio da 

superação das rotulações das jovens como inferiores e incapazes, com 

enfrentamentos advindos das experiências do rap e do futebol 

(experiências na esfera da cultura, especialmente) – há um renomear-

se a partir da experiência educativa.  

b)  A ocupação dos espaços públicos e a participação em instâncias 

políticas como a rede social REAJAN, assim como o questionamento 

das esferas privadas onde são travadas relações de poderes mais 

hierarquizadas, sobretudo na família, provoca reflexões e mudanças na 

leitura do potencial do bairro, ainda que as experiências juvenis nas 

redes sociais, em geral, sejam temporais. 

c) No caso dos Meninos de Deus – ainda que com estudos preliminares, 

percebemos nos espaços-tempo da grupalização, um lócus de 

produção de novas referências relacionais entre gêneros, embora se 

tenha visto o continuar da reprodução das categorizações das 

masculinidades tradicionais, sobretudo nos interstícios do cotidiano 

(conversas informais, hora do lanche, chegada e saída dos jovens, 

momentos de paquera etc). Apesar disso, vemos apontar devires 
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quanto aos valores de solidariedade e afetividade – em especial nos 

contextos de reflexão/ação que emergem da prática educativa - em 

substituição à lógica das masculinidades violentas. 

É no ato de criação no âmbito da cultura, pois, que a vida se faz possível 

como reinvenção, e os jovens Imaginam, e imaginam com força, o que ainda não 

existe. Conhecer um pouco dessa cultura juvenil tecida no Jangurussu, nos fez 

dialogar com múltiplos saberes juvenis, expressos na cultura, no rap, no futebol, na 

capoeira, na amizade, na espiritualidade, na família, nos afetos... Reconhecendo 

neles um tipo de produção subjetiva que resiste a modelizações muito padronizadas, 

embora certa homogeneização advinda das figurações do consumo atuem com uma 

certa intensidade, forjando ideologias e desejo, impactados pela lógica capitalística, 

como no caso da exploração sexual e do envolvimento com o narcotráfico. 

Se os jovens são regulados por um lado, modelados, eles são também 

potências, máquinas de guerra capazes de produzir, a partir dos espaços-tempo 

cotidianos, novas subjetividades ou contra-lições. Nesse sentido, os projetos artísticos 

parecem fazer valer esse lugar de olhar-se de outro lugar, onde o sujeito valora a si 

mesmo no percurso da experiência cultural vivenciada. A idéia de competição no 

mercado dos bens culturais não parece funcionar muito adulterando essa experiência 

em arte e cultura, certamente pelas características educacionais conferidas a ela, em 

particular quando o educador ocupa uma função clara de orientar e contribuir com a 

capacitação das culturas juvenis. 

As expressões de resistência dos jovens e das jovens se fazem ora 

invisíveis, ora malemolentes, organizando-se em torno de experiências afetivas onde 

a função educadora atua fazendo convergir reflexões e práticas coletivas.  Por isso 

mesmo, ao que parecem, eles e elas aprendem a ir driblando, no “peito e na raça” (os 

termos futebolísticos aqui são propositais), ou de um modo swingado - como no rap -

, até as mais pesadas estruturas. 

Isto posto, podemos ver que os movimentos apontados vão constituir 

nichos de devir importantes que se gestam no Jangurussu por meio da ação das 

juventudes e da práxis educativa. Neles, vemos tecida uma visão aproximada do que 

vem a ser a face dos grupos juvenis do lugar como espaço de educação, com a 

constituição de novas identidades, produção de sentido para as experiências de si e 

interação com construção e vínculos entre iguais. 
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Assim é que o grupo comparece na vida juvenil do bairro como potência de 

reorganização simbólica – interna e externa - com notada influência de uma 

socialidade com base nos afetos, na solidariedade, na amizade, ludicidade, no diálogo 

e acolhimento das diferenças. No grupo, uma forte noção de coletivo se estende para 

os outros espaços da vida juvenil, e desse modo se expressa e se recompõe no 

vínculo familiar e na preocupação ou participação junto aos movimentos do bairro. A 

esfera pública, nesse sentido, é vivida mais no âmbito da cultura e dos espaços tempo 

cotidianos, pelos jovens e pelas jovens, embora o diálogo intergeracional traga mais 

fortemente as referências da luta política como espaço de participação cidadã. E há 

entrelaçamentos entre esses mesmo jovens com o movimento social local, com as 

associações de bairro, ONGs, com a REAJAN, com as instâncias do orçamento 

participativo e demais espaços de aprendizado sociopolítico. 

A ambiência cultural trazida pelas experiências com a arte do rap (como 

vimos no contexto das Meninas do Rap) e o esporte como cultura (o futebol vivenciado 

pelos Meninos e pelas Meninas de Deus), se revelaram como matrizes de 

experimentações de si e de crescentes processos auto formativos - potentes também, 

quando são percorridas em processos de grupalização e junto ao olhar educador; 

Em relação às Meninas do Rap, percebemos uma ação educativa com 

fortes elementos de uma auto formação. A maior fonte de produção de saberes e de 

sentido se dá entre as jovens, a partir das experiências com o rap, a dança, a música, 

os afetos, criando um corpo ressignificado, bem como novas redes de interação com 

o outro e com o bairro. 

No caso dos Meninos de Deus, reiteramos o valor de uma prática 

educadora implicada com as juventudes e comprometida com a emancipação e a 

elaboração de valores, em um construto que considera o sujeito um ser 

multidimensional – a dimensão estético-expressiva, a ético-moral, a cognitiva, a 

afetiva, a corporal, a espiritual. A abordagem popular e sistemática sinaliza 

possibilidades para a superação das possíveis contradições dos discursos que 

atravessam o cotidiano e precisam de um fórum de elaboração coletivo, onde se (re) 

conectam afetos e se promove a construção de reflexões importantes, mediados por 

práticas comuns no tecido da cultura como sublinhamos – provocativas e de uma fértil 

interlocução de cada jovem consigo mesmo e com o grupo. 

E nesse momento, em vias de concluímos essa dissertação lembramo-nos: 

“O processo do mundo ainda não está decidido em nenhum lugar, nem tão pouco está 
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frustrado; e os homens podem ser na terra os guardiões do seu rumo ainda não 

decidido” – É o que nos diz Ernst Bloch em seu “Princípio da Esperança”. Ficaríamos 

felizes se as pessoas ao lerem esse trabalho tivessem elementos para diferenciar 

melhor as juventudes das classes médias altas da cidade das juventudes das classes 

populares, especialmente as juventudes do Jangurussu; se pudessem sentir e 

entender um pouco mais e melhor as asperezas e desafios destas; mas nos daria 

alegria também, se pudessem vislumbrar onde estão os pontos de congruência entre 

esses dois mundos, se pudessem acessar as potências criativas que todos, em algum 

canto da alma, possuem e as estratégias de luta que inventam e fazem uso - hoje, 

agora, nesse momento, e que nem sempre remetem apenas à classe social ou a 

esfera pública propriamente dita. 

Curioso como no percurso trilhado com vistas à elaboração desse trabalho, 

a poesia se fez morada no nosso devir pesquisadora, o que nos faz aludir ao 

sentimento experienciado por Mia Couto: “É muito difícil dizer como eu sendo um 

biólogo, tendo que ter um olhar mais científico, certo método sobre o mundo, encontro 

explicação das coisas por vezes mais na poesia...” Assim também nos sentimos 

agora. Acolhemos a poesia buscando o que Leonardo Boff chamara de uma razão 

mais sensível, talvez como forma de fugir das respostas demasiadamente prontas, 

das conclusões distantes da lógica do outro – outra lição obtida no processo que 

envolveu a elaboração dessa dissertação, onde também nos tornamos renovadas, 

deixando fluir mais a esperança... Aquela que não é um simples cruzar de braços e 

esperar, como nos diz Freire: “Movo-me na esperança enquanto luto e se luto com 

esperança, espero”. 

E quem sabe talvez por conta desse devir poético, ao relembrarmos agora 

os encontros, os rostos, as vozes, os estilos, as emoções, as lições, os caminhos por 

trilhar e os que foram trilhados por nós e por eles e elas – os que trilhamos juntos no 

desvelamento de sua cultura juvenil –, os desafios e as inúmeras conquistas já 

alcançadas pelas juventudes do Jangurussu, talvez por tudo isso e um pouco mais, 

Ernest Bloch ainda ressoe em nossos ouvidos: 

“Ainda não é noite o dia todo, ainda há uma manhã para cada noite”.  

Acreditemos! 
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APÊNDICE A – MAPA DO BAIRRO JANGURUSSU 
 

 

 
 

Fonte: http://verdesmares.globo.com/recursos/news/imgs/%7B5D5C33B3-267F-45DA-
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APÊNDICE B – LOGOMARCA DA REDE DE ARTICULAÇÃO DO JANGURUSSU 
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APÊNDICE C – MOBILIZAÇÃO NO JANGURUSSU EM DEFESA DA LEI MARIA 

DA PENHA COM A PARTICIPAÇÃO DAS MENINAS DO RAP 
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APÊNDICE D – GRUPO DAS MENINAS DE DEUS 

 

   

 

 

 

 


